
KRĀTUVES DIFERENCĒTIE PAKALPOJUMI NO 2019.GADA 15.JANVĀRA 

 
Divu gadu grupētās 

jaudas produkts 

Grupētās jaudas 

produkts 

Tirgus produkts 

Produkta kods IPGK2YP IPGK1YP IPGKMP 

Iekļautie pakalpojumi 
 

 
 

Iesūknēšana    (pārtraucams) 

Glabāšana    

Izņemšana    (pārtraucams) 

Virtuālā pretplūsma   (pārtraucams)   (pārtraucams)  (pārtraucams) 

Tarifa tips Tarifs  

4,90056 EUR/MWh 

Tarifa griesti  

3,52056 EUR/MWh 

Minimālais tarifs  

1,38 EUR/MWh 

Tarifa lielums  

 

-- 

KC noslēgumā pārrēķins  

(uz leju) atbilstoši rezervācijas 

ieņēmumiem no citiem 

krātuves pakalpojumiem 

Mainās katru pirmdienu 

atkarībā no gāzes 

nākotnes cenām,  

nav mazāks par 

minimālo tarifu 

Pieejamība rezervēšanai No 15.01.2019. un 

2019./2020. un 2020./2021. 

krātuves ciklu laikā 

No 15.01.2019. un 

2019./2020.  

krātuves cikla laikā 

No 15.01.2019.  

līdz 30.08.2019. 

Pieejamība izmantošanai Divos krātuves ciklos Vienā krātuves ciklā Vienā krātuves ciklā 

Iespējamās papildu 

izmaksas 

Dabasgāze iesūknēšanas 

nodrošināšanai 

Dabasgāze iesūknēšanas 

nodrošināšanai 

Dabasgāze iesūknēšanas 

nodrošināšanai 

Virtuālās pretplūsmas 

izmantošana 

 

 Tirgus produkta cenas mērvienība ir Eiro par tiesībām uzglabāt vienu megavatstundu 

dabasgāzes viena krātuves cikla (iesūknēšana un izsūknēšana) laikā. 

 

 Tirgus produkta cena tiek noteikta pēc formulas: 

 
 

  tirgus produkta tarifs, EUR/MWh; 

 grupētās jaudas produkta tarifs, EUR/MWh; 

 

Tmin – zemākais Tirgus produkta tarifs krātuves ciklam, EUR/MWh; 

https://capacity.conexus.lv/?id=176


W – Powernext mājaslapā publiskotā dabasgāzes nākošās ziemas cena nākotnes darījumiem Gaspool 

tirdzniecības zonā (https://www.powernext.com/futures-market-data, Settlement prices on Seasons 

and Calendars, GPL sadaļā “Season +2” (līdz 27.03.2019.), “Season +1” (pēc 27.03.2019.)) sakarā ar 

to, ka nākošās ziemas cena nākotnes darījumiem līdz 2019.gada 27.martam tiek norādīta sadaļā 

“Season +2”, bet pēc 2019.gada 27.marta, sadaļā “Season+1”), EUR/MWh*. 

 

S – Powernext mājaslapā publiskotā dabasgāzes nākošā mēneša cena nākotnes darījumiem Gaspool 

tirdzniecības zonā (https://www.powernext.com/futures-market-data, Settlement prices on Months and 

Quarters, GPL sadaļā “Month +1”), EUR/MWh. 

 

 Tirgus produkta cena tiks noteikta ik nedēļu, pirmdienās plkst. 17:00 pēc Latvijas laika, 

balstoties uz pēdējo publiskoto nākošās ziemas un nākošā mēneša nākotnes darījumu cenu 

starpību. Ja kādā pirmdienā nebūs pieejami dati par attiecīgo dienu, cena tiks noteikta pēc 

jaunākajiem pieejamiem datiem pirmdienā, plkst. 17:00.  

 

 Tirgus produkta cenas svārstības pēc produkta iegādāšanās neietekmēs lietotāja izmaksas par 

to. 

 *Atbilstoši 2018. gada 28.septembra POWERNEXT DERIVATIVES/ Market Notice 46. lpp. 

publicētajam kontraktu tirdzniecības sākuma un beigu datumam. 

https://www.powernext.com/sites/default/files/download_center_files/280918_PWX_DERIVATIVES_Market_Notices_EN_French%2

0Zone%20merger_clean_0.pdf 

 
 
 
 
 
 

https://www.powernext.com/sites/default/files/download_center_files/280918_PWX_DERIVATIVES_Market_Notices_EN_French%20Zone%20merger_clean_0.pdf
https://www.powernext.com/sites/default/files/download_center_files/280918_PWX_DERIVATIVES_Market_Notices_EN_French%20Zone%20merger_clean_0.pdf

