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1. Izsoles mērķis 

1.1. Izsoles mērķis ir nodrošināt Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – krātuve) 
jaudas efektīvu, pārredzamu un nediskriminējošu piešķiršanu apstākļos, kad dabasgāzes 
uzglabāšanas sistēmas lietotāju (turpmāk – sistēmas lietotājs) pieprasījums pēc 
dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma pārsniedz pieejamo krātuves jaudu. 

1.2. Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk - AS “Conexus Baltic Grid”), vienotais 
reģistrācijas numurs: 40203041605, adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021, ņemot vērā 
Enerģētikas likuma 15. un 112. pantā, un Regulas Nr. 715/2009 15. panta otrajā daļā un 
17. panta otrajā daļā noteiktos dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatora 
pienākumus, kā arī ievērojot Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu 
(turpmāk – Krātuves lietošanas noteikumi) 20. punktā noteikto, krātuves jaudu divu 
gadu grupētās jaudas produktam piešķirs, piemērojot izsoles procedūru (turpmāk – 
Izsole). 

1.3. Šis nolikums noteic Izsoles norises kārtību, tai skaitā piedāvājumu iesniegšanu, 
vērtēšanu un krātuves jaudas piešķiršanu atbilstoši saņemtajiem piedāvājumiem. 

 

2. Izsoles priekšmets 

2.1. AS “Conexus Baltic Grid” Izsolē piedāvā divu gadu grupētās jaudas produktu - 
konstantās jaudas produktu, kas dod tiesības sistēmas lietotājam izmantot krātuves 
jaudu Izsoles rezultātā piešķirtajā apjomā, novietot dabasgāzi krātuvē un izņemt 
dabasgāzi no krātuves. Divu gadu grupētās jaudas produktu piemēro krātuves jaudai, 
kuru izmanto divus krātuves ciklus - 2020./2021. gadā un 2021./2022. gadā. 

2.2. Maksimālais divu gadu grupētās jaudas produktam pieejamais krātuves jaudas apjoms 
2020./2021. gada krātuves ciklā – 2 000 000 (divi miljoni) MWh.  

2.3. Divu gadu grupētās jaudas produkta Izsoles minimālā cena - 2.85 EUR/MWh. 

 

3. Dalība Izsolē  

3.1. Izsolē var piedalīties jebkurš sistēmas lietotājs, kurš ir noslēdzis dabasgāzes 
uzglabāšanas pakalpojuma līgumu un kura kredītreitings atbilst Krātuves lietošanas 
noteikumu 74. punktā noteiktajiem kritērijiem vai kura iesniegtais saistību izpildes 
nodrošinājuma apmērs atbilst Krātuves lietošanas noteikumu 80. un 81. punkta 
prasībām (turpmāk – Izsoles dalībnieks).  

3.2. Ja Izsoles dalībnieka kredītreitings vai saistību izpildes nodrošinājuma apmērs 
neatbilst minētajiem kritērijiem, Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iesniedz AS “Conexus 
Baltic Grid” papildu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības depozītu vai finanšu 
pakalpojumu sniedzēja garantiju). Finanšu pakalpojuma sniedzēja garantijai ir jāatbilst 
Krātuves lietošanas noteikumu 78. punkta prasībām.  

3.3. AS “Conexus Baltic Grid” patur tiesības nepieņemt piedāvājumu no Izsoles dalībnieka, 
kura kredītreitings vai saistību izpildes nodrošinājuma apmērs neatbilst 3.1. un 3.2. 
punktā noteiktajam. 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=49833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0715&from=LV#d1e1404-36-1
https://likumi.lv/ta/id/299307-incukalna-pazemes-gazes-kratuves-lietosanas-noteikumi
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4. Izsoles norise un piedāvājumu iesniegšana 

4.1. AS “Conexus Baltic Grid” rīkos Izsoli slēgtā veidā (sealed bid auction) 2020. gada 3. 
martā, vienā solīšanas kārtā.  

4.2. Izsoles dalībnieks iesniedz piedāvājumu (1. pielikums) AS “Conexus Baltic Grid”, 
nosūtot uz e-pastu capacity@conexus.lv līdz 2020. gada 3. marta plkst. 12:00 (Pēc 
Latvijas laika).  AS “Conexus Baltic Grid” nodrošina piedāvājuma satura 
konfidencialitātes aizsardzību piedāvājumu iesniegšanas un vērtēšanas gaitā. 

4.3. Izsoles dalībnieks var iesniegt vienu vai vairākus piedāvājumus par visu 2.2. punktā 
noteikto apjomu vai tā daļu, norādot pieprasītās jaudas apjomu (MWh) un vienības 
cenu (EUR/MWh). 

4.4. Vienā piedāvājumā pieprasītās jaudas apjoms nevar būt mazāks par ____ MWh vai 
pārsniegt 2.2. punktā noteikto apjomu. Izsoles dalībnieks norāda, vai pieprasītās 
jaudas apjoms ir fiksēts vai mainīgs, lai izvairītos no maznozīmīga jaudas apjoma 
piešķiršanas, ja iestājas 5.2.2. punktā noteiktie apstākļi. 

4.5. Piedāvājums, kurā norādītā vienības cena (EUR/MWh) ir mazāka par 2.3. punktā 
noteikto, netiks izskatīts. 

4.6. Izsoles laikā Izsoles dalībnieks var iesniegt jaunu piedāvājumu, kas pilnībā aizstās 
iepriekš iesniegto piedāvājumu. 

4.7. Izsoles dalībnieks ir atbildīgs par piedāvājuma pareizību un iesniegšanu 4.1. norādītajā 
termiņā. Ja piedāvājums ir iesniegts pirms vai pēc 4.1. punktā noteiktā Izsoles laika, 
tajā nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai tā ir nesaprotama, tiek uzskatīts, 
ka piedāvājums nav iesniegts. 

4.8. AS “Conexus Baltic Grid” nosūta Izsoles dalībniekam apliecinājumu par piedāvājuma 
saņemšanu uz piedāvājumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Piedāvājums 
uzskatāms par saņemtu tikai tad, ja Izsoles dalībnieks saņem minēto apliecinājumu. 
Apliecinājums par piedāvājuma saņemšanu nav uzskatāms par apliecinājumu, ka 
Izsoles dalībnieka iesniegtais piedāvājums ir noformēts vai iesniegts atbilstoši šī 
nolikuma prasībām. 

4.9. Izsoles dalībniekam piedāvājums jānoformē atbilstoši šī nolikuma prasībām. AS 
“Conexus Baltic Grid”  ir tiesības noraidīt jebkuru Izsoles dalībnieka piedāvājumu, kurš 
neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. 

4.10. Izsoles laikā saziņa starp AS “Conexus Baltic Grid” un Izsoles dalībnieku notiek 
elektroniski, izmantojot 4.2. punktā noteikto elektroniskā pasta adresi. 

4.11. AS “Conexus Baltic Grid” ir tiesības atcelt, atlikt, apturēt vai uzsākt no jauna Izsoli 
tehnisku vai organizatorisku iemeslu dēļ, par to nekavējoties informējot Izsoles 
dalībniekus un publicējot atjaunoto informāciju par Izsoles norisi savā tīmekļa vietnē. 

4.12. Izsoles dalībnieks pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar 
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. AS “Conexus Baltic Grid” neuzņemas 
nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi no Izsoles rezultātiem, tai skaitā 4.11. 
punktā noteiktajos gadījumos. 

 

mailto:capacity@conexus.lv
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5. Piedāvājumu vērtēšana un rezultātu paziņošana 

5.1. Pēc Izsoles slēgšanas visi derīgie piedāvājumi uzskatāmi par galīgiem un 
neatsaucamiem.  

5.2. AS “Conexus Baltic Grid” sakārto piedāvājumus pēc piedāvājumā iesniegtās cenas 
(EUR/MWh) izdevīguma secībā, kā pirmo ierindojot ar augstāko cenu, līdz tiek 
sasniegts 2.2. punktā noteiktais apjoms. 

5.2.1. Ja iesniegtie piedāvājumi pārsniedz 2.2. punktā noteikto apjomu, tie Kandidātu 
piedāvājumi, kuru iesniegtie apjomi pēc sakārtošanas izdevīguma secībā pārsniedz 
šo kopējo apjomu, tiek noraidīti. Ja 2.2 punktā noteikto apjomu Kandidāta 
iesniegtais piedāvājums pārsniedz daļā, tad noraida tikai to daļu, kura pārsniedz šo 
kopējo apjomu. 

5.2.2. Ja 5.2.1. punktā minētajā gadījumā ir iesniegts vairāk nekā viens piedāvājums, kurš 
ir noslēdzošais 2.2. punktā noteiktā apjoma sasniegšanā, un šie piedāvājumi ir ar 
vienādu piedāvāto cenu, apjomā līdz kopējam noteiktajam dabasgāzes apjomam, 
šos piedāvājumus iekļauj proporcionāli par šo cenu Kandidāta iesniegtajam 
daudzumam. 

 
5.3. AS “Conexus Baltic Grid” elektroniski informē visus Izsoles dalībniekus par Izsoles 

rezultātiem līdz plkst. 17:00 (pēc Latvijas laika) Izsoles dienā, norādot šādu 
informāciju: 

5.3.1. Izsoles uzvarētājiem - piešķirtais jaudas apjoms divu gadu grupētās jaudas 
produkta ietvaros un cena (EUR/MWh) ; 

5.3.2. Pārējiem Izsoles dalībniekiem - kopējais piešķirtais jaudas apjoms divu gadu 
grupētās jaudas produkta ietvaros un augstākā piedāvājuma cena (EUR/MWh). 

5.4. Informāciju par Izsoles rezultātiem AS “Conexus Baltic Grid” publicē savā tīmekļa 
vietnē. 

 

6. Līguma noslēgšana  

6.1. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu paziņošanas AS “Conexus 
Baltic Grid” sagatavo un elektroniski nosūta Izsoles uzvarētājam dabasgāzes 
uzglabāšanas pakalpojuma līguma pielikumu (2. pielikums), kurā atrunā Izsoles rezultātā 
divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros piešķirtās krātuves jaudas apjomu, 
piemērojamo cenu (tarifu) un divu gadu grupētās jaudas produkta izmantošanas kārtību 
2020./2021. gada un 2021./2022. gada krātuves ciklā (turpmāk – Pielikums). 

6.2. Izsoles uzvarētājs iesniedz AS “Conexus Baltic Grid” parakstītu Pielikumu divos 
eksemplāros 3 (trīs)  darba dienu laikā no Pielikuma nosūtīšanas dienas. AS “Conexus 
Baltic Grid” 3 (trīs) darba dienu laikā no Izsoles uzvarētāja parakstītā Pielikuma 
saņemšanas paraksta Pielikumu un nosūta vienu eksemplāru izsoles uzvarētājam. 

6.3. Pielikums stājas spēkā vienlaikus ar AS “Conexus Baltic Grid” Izsoles rezultātā noteikto 
tarifu spēkā stāšanos. 
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1.pielikums 

Piedāvājums divu gadu grupētās jaudas produkta izsolei 
 

2020 . gada __________________     

  /Sagatavošanas vieta/   

  

Izsoles 
dalībnieks: 

    

  EIK kods: 

  Juridiskā adrese: 

  Tālruņa numurs: 

  E-pasta adrese: 

  Faksa numurs: 

 

Ar šo iesniedzam savu piedāvājumu 2020./2021. gada krātuves cikla divu gadu grupētās jaudas 
produkta izsolei (turpmāk – Izsole) ar šādiem nosacījumiem: 

Piedāvājuma (solījuma) 
Nr.* 

Jaudas apjoms (MWh) Fiksēts/mainīgs jaudas 
apjoms** 

Cena (EUR/MWh) 

 
 

   

 
 

   

     

* Piedāvājumus sakārto pēc cenas lejupejošā secībā, sākot no augstākās uz zemāko. 

** Katram piedāvājumam norāda, vai tajā norādītais jaudas apjoms ir fiksēts vai mainīgs, atzīmējot 
ar  attiecīgajā ailē. 

Parakstot šo piedāvājumu, apliecinām, ka mēs atbilstam Izsoles nolikumā noteiktajām Izsoles 

dalībniekiem izvirzītajām prasībām un piekrītam Izsoles nolikumā noteiktajai Izsoles norises, 

piedāvājumu vērtēšanas un krātuves jaudas piešķiršanas kārtībai. 

 

Informācija par personu, kas paraksta piedāvājumu, un kontaktinformācija  

Kontaktinformācija: 
Kontaktpersona: ____________________, tālr. ________________, e-pasts __________________. 
   (vārds, uzvārds) 
 
Personas, kas paraksta piedāvājumu, pārstāvības pamats: __________________________ 

_________________ __________________________________ _________________________ 
(paraksts)   (parakstītāja amats)   (vārds, uzvārds) 
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2.pielikums 

 

Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līguma pielikums 
 

_______________ 2020. gada .__________________ 

___________________________ (vienotais reģistrācijas Nr.__________________), kuru saskaņā ar 

Statūtiem (komercpilnvaru) pārstāv ______________________________ (turpmāk – Sistēmas 

operators), no vienas puses, un _______________________________ (vienotais reģistrācijas Nr. 

__________________), kuru saskaņā ar __________________________ pārstāv 

______________________________ (turpmāk – Sistēmas lietotājs), no otras puses, turpmāk kopā – 

Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 20__. gada ____. _____________ noslēgtā Dabasgāzes 

uzglabāšanas pakalpojuma līguma (turpmāk – Līgums) 9.2. punktu un Sistēmas operatora 2020. gada 

____. _____________ rīkotās divu gadu grupētās jaudas produkta izsoles (turpmāk – Izsole) 

rezultātiem, izdara šādus papildinājumus Līgumā ar mērķi precizēt Līguma 2.2., 3.1. un 3.8. punkta 

piemērošanu: 

1. Izsoles rezultātā Sistēmas operators ir piešķīris Sistēmas lietotājam krātuves jaudu divu gadu 
grupētās jaudas produkta ietvaros __________ MWh apjomā. Divu gadu grupētās jaudas 
produkts ir konstantās jaudas produkts, kas Sistēmas lietotājam dod tiesības izmantot 
krātuves jaudu Izsoles rezultātā piešķirtajā apjomā, iesūknēt dabasgāzi krātuvē un izņemt 
dabasgāzi no krātuves. Divu gadu grupētās jaudas produktu piemēro krātuves jaudai, kuru 
izmanto divus krātuves ciklus - 2020./2021. gadā un 2021./2022. gadā. 

2. Sistēmas lietotājam ir pienākums norēķināties ar Sistēmas operatoru par divu gadu grupētās 
jaudas produktu Līgumā noteiktajā kārtībā atbilstoši tarifiem, ko Izsoles rezultātā noteicis 
Sistēmas operators.  

3. Divu gadu grupētās jaudas produktu Sistēmas lietotājs izmanto atbilstoši Krātuves lietošanas 
noteikumos noteiktajam par ilgtermiņa grupētas jaudas produktu izmantošanu. 

4. [Attiecas tikai uz Sistēmas lietotāju, kura kredītreitings neatbilst Krātuves lietošanas 
noteikumu 74. punktā noteiktajiem kritērijiem] Sistēmas lietotājam ir pienākums nodrošināt, 
ka tā iesniegtais saistību izpildes nodrošinājuma apmērs atbilst Krātuves lietošanas noteikumu 
80. un 81. punkta prasībām divu gadu grupētās jaudas produkta izmantošanas laikā. 

5. Papildinājumi sagatavoti latviešu valodā uz _______ lapas/-ām un parakstīti 2 (divos) 
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Sistēmas operatora, otrs – pie Sistēmas lietotāja. 
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

6. Līguma papildinājumi stājās spēkā vienlaikus ar Izsoles rezultātā noteikto tarifu spēkā 
stāšanos. 

 

Pušu rekvizīti: 

Sistēmas operators: Sistēmas lietotājs: 
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”  
Vienotais reģ.Nr.: 40203041605 Vienotais reģ.Nr.:  
PVN maksātāja Nr.: LV40203041605 PVN maksātāja Nr.:  
Juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, 
Latvija 

Juridiskā adrese:  

Tālruņa numurs: +371 67087900 Tālruņa numurs:  
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E-pasts: info@conexus.lv E-pasts:  
„Swedbank” AS, HABALV22  
Konta Nr.: LV08HABA0551042978827 Konta Nr.:  
 
_____________________ / ____________/ 

 
_____________________ / ____________/ 

 
_____________________ / ____________/ 

 

 
 

mailto:info@conexus.lv

