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AS “Conexus Baltic Grid”
consultation@conexus.lv

Par sabiedriskajā apspriešanā izsludināto
projektu

Ekonomikas ministrija ir iepazinusies ar AS “Conexus Baltic Grid”
sabiedriskajā apspriešanā izsludināto projektu “Par izsoles noteikumiem par
dabasgāzes nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi 2017. –
2018. gadā” (turpmāk – projekts) un izsaka sekojošus komentārus.
1. Lūgums izvērtēt projekta 5.punktā norādītā pieteikšanās termiņa
samērīgumu (5 dienas), ņemot vērā to, ka projekta 6.punkts paredz
priekšnoteikumu dalībai izsolē
- ir spēkā esošs pārvades sistēmas
pakalpojuma līgums, balansēšanas līgums un uzglabāšanas pakalpojuma
līgums.
2. Izvērtēt, vai projekta 6.punktā minētais priekšnoteikums ir attiecināms uz
izsoles dalībniekiem vai tikai uz izsoles uzvarētājiem.
3. Lūgums skaidrot, kurā brīdī tiek pārbaudīta projekta 6.punktā minētā
priekšnoteikuma izpilde.
4. Vēršam uzmanību uz to, ka, lai pieteiktos dalībai izsolē (1.pielikums) un
izteiktu saistošo piedāvājumu (2.pielikums), divreiz tiek prasīta informācija
par dabasgāzes apjomu, laika posmu un dabasgāzes cenu.
5. Projekta 9.punktā minēts, ka izsoles dalībnieki iesniedz saistošo
piedāvājumu AS “Conexus Baltic Grid” norādītajā veidā, bet projekta
18.punkts paredz, ka iesniegšanas laiks tiek fiksēts pēc elektroniskā pasta
saņemšanas laika. Līdz ar to nepieciešams precizēt projekta 9.punktu,
paredzot tikai elektronisko iesniegšanas veidu.
6. Projekta 15.punkts paredz, ka izsoles dalībnieks apņemas noslēgt līgumisku
vienošanos par Nodrošināšanas saistībām, veicot attiecīgā apjoma
dabasgāzes iesūknēšanu un uzglabāšanu krātuvē noteiktajā termiņā. Vēršam
uzmanību uz to, ka tikai dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas
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operators (ne izsoles dalībnieks) veic dabasgāzes iesūknēšanu un
uzglabāšanu krātuvē.
7. Projekta 16.punktā minēts, ka izsoles dalībnieki sedz ar dalību izsolē
saistītos izdevumus. Līdz ar to lūgums projekta 4.punktu papildināt ar jaunu
apakšpunktu, norādot pienākumu AS “Conexus Baltic Grid” publicēt
paziņojumā minēto informāciju.
8. Projekta 22.punkts nosaka, ka AS “Conexus Baltic Grid” ir tiesības izsoli
izbeigt bez rezultāta, ja saistošajos piedāvājumos piedāvātā cena ir
ekonomiski nepamatota. Lūgums norādīt kritērijus, kādos gadījumos
piedāvāta cena tiks uzskatīta par ekonomiski nepamatotu.
9. Projekta 35.punkts paredz, ka, ja tiek izsludināta valsts enerģētiskā krīze
Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā, līguma darbība tiek apturēta uz
enerģētiskās krīzes laiku. Lūgums izvērtēt aizstāt vārdu “apturēta” ar vārdu
“ierobežota”, ņemot vērā to, ka enerģētikas krīzes laikā prioritāri ar
dabasgāzi tiek nodrošināti aizsargātie dabasgāzes lietotāji un pēc tam
pārējie.
10. Lūgums precizēt 3.pielikuma teksta numerāciju.
Valsts sekretāra vietnieks

J. Patmalnieks
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