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Vispārīga informācija 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, 

juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021) (turpmāk – AS “Conexus Baltic Grid” vai 

Sabiedrība) ir energoapgādes komersants, kas izveidots 2016. gada 22. decembrī dabasgāzes 

tirgus liberalizācijas rezultātā, atdalot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”, un kas no 2017. gada 

5. janvāra sniedz dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus Latvijas Republikas 

teritorijā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 

izsniegtu licenci Nr. E33002 (dabasgāzes pārvadei) un licenci Nr. E31002 (dabasgāzes 

uzglabāšanai). 

AS “Conexus Baltic Grid” ir nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība atbilstoši 

Nacionālās drošības likuma 37. panta 3. punktam. 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018. gada 

28. septembra lēmumu Nr. 112 “Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas 

operatora sertificēšanu” AS “Conexus Baltic Grid” tika sertificēta kā vienotais dabasgāzes 

pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators (turpmāk – sistēmas operators) un apstiprināta 

par dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru ar nosacījumiem, kas izpildāmi līdz 2020. gada 

1. janvārim, lai nodrošinātu atbilstību Enerģētikas likuma 111. panta trešās daļas 1., 2. un 

3. punktā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām. 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 

1. oktobra lēmumu Nr. 128 “Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” sertificēšanas 

nosacījumu izpildi” AS “Conexus Baltic Grid” atzīta par atbilstošu Enerģētikas likuma 111. panta 

trešās daļas 1., 2. un 3. punktā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām. 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017. gada 

16. februāra lēmuma Nr. 1/4 “Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas 

operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanas noteikumi” (turpmāk – 

Sertificēšanas noteikumi) 6. punktu Sabiedrība ir sagatavojusi ziņojumu par sistēmas operatora 

atbilstību sertificēšanas prasībām 2020. gadā. 

Informācija par Sabiedrības darbību katru gadu tiek sniegta arī gada pārskatā un pārvades 

sistēmas operatora novērtējuma ziņojumā. Visi pārskati un ziņojumi pēc to apstiprināšanas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtība tiek publicēti Sabiedrības tīmekļvietnē www.conexus.lv. 
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Ziņojums par atbilstību neatkarības un sertificēšanas prasībām 

Sistēmas operatora neatkarības un sertificēšanas prasības noteiktas Enerģētikas likumā 

(turpmāk – Likums), un sistēmas operatora pienākumi noteikti gan Likumā, gan Eiropas 

Savienības tiesību aktos. 

Likuma 111. pants nosaka sistēmas operatora neatkarības prasības, ar kurām saskaņā 

Latvijā darbojas viens vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un 

tam pieder dabasgāzes pārvades darbības veikšanai vajadzīgie aktīvi (tostarp pārvades sistēma) 

un pieder vai attiecīgās licences termiņā nodota lietošanā Inčukalna pazemes gāzes krātuve 

(turpmāk – Inčukalna PGK) vai tās daļa. Sistēmas operators ir energoapgādes komersants, kas 

nošķirts no dabasgāzes ražošanas un tirdzniecības darbībām un elektroenerģijas ražošanas un 

tirdzniecības darbībām un neietilpst vertikāli integrēta dabasgāzes apgādes komersanta vai 

vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta sastāvā. 

Lai nodrošinātu sistēmas operatora neatkarību un efektīvi novērstu jebkādu interešu 

konfliktu starp sistēmas operatoru un energoapgādes komersantiem, kas nodarbojas ar 

dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, Likums nosaka virkni ierobežojumu 

attiecībā uz kontroles un jebkādu tiesību īstenošanu vienlaikus sistēmas operatorā un 

energoapgādes komersantā, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai 

tirdzniecību, kā arī sistēmas operatora pienākumu aizsargāt tirgus dalībnieku komerciālo 

informāciju, ko tas ieguvis, pildot sistēmas operatora pienākumus. 

Jēdziens “kontrole” tiek lietots Padomes regulas (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār 

uzņēmumu koncentrāciju (turpmāk – EK Apvienošanās regula) izpratnē, ar to saprotot tiesības, 

līgumus vai citus līdzekļus, tostarp īpašumtiesības vai tiesības izmantot visus energoapgādes 

komersanta aktīvus vai to daļu un tiesības vai līgumus, kas piešķir izšķirošu ietekmi attiecībā uz 

energoapgādes komersanta pārvaldes institūciju sastāvu, balsošanu vai lēmumiem, kas atsevišķi 

vai kopā faktiski vai juridiski dod iespēju izšķiroši ietekmēt energoapgādes komersantu. Ar 

jēdzienu "jebkādas tiesības" saprot iespējas izmantot balsstiesības, tiesības iecelt 

energoapgādes komersanta padomes, valdes vai tādu institūciju locekļus, kurām ir tiesības 

pārstāvēt šādu komersantu, vai kontrolpaketes turēšanu. 

Sistēmas operatora pienākumi pamatā noteikti Likuma 15., 112. un 117. pantā. Likuma 

114. pants nosaka sistēmas operatora pienākumu nodrošināt atbilstību šī panta otrajā daļā 

noteiktajām sertificēšanas prasībām un iesniegt Regulatoram to apliecinošus dokumentus, bet šī 

panta trešajā daļā minētajā gadījumā – arī tajā norādīto apliecinājumu. Sistēmas operators atbilst 

sertificēšanas prasībām, ja ievēro Likuma 111. panta trešajā daļā noteiktās neatkarības prasības 

un veic Likumā un Eiropas Savienības tiesību aktos pārvades sistēmas operatoram noteiktos 

pienākumus. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 

13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas 

(EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (turpmāk – Gāzes regula) Sabiedrībai kā sistēmas operatoram ir 

pienākums nodrošināt atbilstošu jaudu sadales mehānismu, pārslodzes vadības procedūru, jaudu 

tirdzniecības, balansēšanas nosacījumu piemērošanu un pienākums ievērot sistēmas 

operatoram noteiktās darbības pārredzamības un lietvedības prasības, vienlaicīgi sistēmas 

lietotājiem nodrošinot efektīvus un nediskriminējošus trešo pušu piekļuves pakalpojumus 

pārvades sistēmai un Inčukalna PGK. 
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Sabiedrībai ir saistošas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1227/2011 

(2011. gada 25. oktobris) par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību un Komisijas 

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1348/2014 (2014. gada 17. decembris) par datu ziņošanu, īstenojot 

8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 

Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību prasības, kas nosaka 

Sabiedrībai pienākumu atbilstošai rīcībai ar iekšējo informāciju, kas ir sistēmas operatora pārziņā. 

Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2017/1938 (2017. gada 

25. oktobris) par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) 

Nr. 994/2010 definēts gāzes piegādes drošības prasību ietvars, kas Sabiedrībai jāņem vērā, 

organizējot savu darbību. 

Lai apliecinātu sistēmas operatora atbilstību Likuma 114. panta otrās daļas 1. punktā 

noteiktajām prasībām, sistēmas operators saskaņā ar Sertificēšanas noteikumu 2. punktā 

noteiktajām prasībām sniedz šādu informāciju: 

Sertificēšanas noteikumu 

punkts 

AS “Conexus Baltic Grid” informācija 

2.1. apliecinājumu, ka sistēmas 

operatora kapitāla daļu (akciju) 

turētājs, tostarp patiesais 

labuma guvējs, tiešā vai 

netiešā veidā nav 

energoapgādes komersanta, 

kas nodarbojas ar dabasgāzes 

vai elektroenerģijas ražošanu 

vai tirdzniecību, kapitāla daļu 

(akciju) turētājs vai patiesais 

labuma guvējs. 

AS “Conexus Baltic Grid” pamatkapitāls sastāv no 39 786 089 

akcijām. Visas akcijas ir dematerializētas vārda akcijas. 

Sabiedrības akcijas pieder: 

• Akciju sabiedrībai “Augstsprieguma tīkls”, vienotais 

reģistrācijas numurs: 40003575567, juridiskā adrese: 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 (turpmāk – AST) 68,46% 

apmērā; 

• MM Infrastructure Investments Europe Limited, reģistrācijas 

numurs: 12279235, juridiskā adrese: 95 Gresham Sreet, 

Londona, EC2V 7AB, Apvienotā Karaliste (turpmāk – 

MMIIEL) 29,06 % apmērā; 

• pārējiem aptuveni 4800 akcionāriem (fiziskām vai juridiskām 

personām) 2,48 % apmērā. Nevienam no šiem akcionāriem 

nav izšķiroša ietekme pār Sabiedrību, sistēmas operatoru, 

dabasgāzes pārvades vai uzglabāšanas sistēmu, un neviens 

to tiem neatbilst patiesā labuma guvēja definīcijai normatīvo 

aktu izpratnē. 

AST ir vienīgais neatkarīgais elektroenerģijas pārvades 

sistēmas operators Latvijā, kas sniedz pārvades sistēmas 

pakalpojumus un nodrošina balansēšanu un stabilitāti pārvades 

sistēmā. AST nodrošina elektroenerģijas pārvadi saskaņā ar 

Regulatora izsniegto licenci Nr. E12001. AST 100 % kapitāla 

daļu pieder valstij, un to turētājs ir Finanšu ministrija. AST 

akcionāra kompetenci īsteno Ministru kabinets. Akcionārs 

īsteno AST pārvaldi līdztekus akcionāru sapulcei, valdei un 

padomei Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma noteiktās kompetences ietvaros. AST 
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akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem 

valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis1. 

MMIIEL 100 % kapitāla daļas pieder MM Capital Infrastructure 

Fund I., L.P., ko kontrolē tās ģenerālpartneris, kas ir Japānā 

reģistrēts komersants MM Capital Partners Co., Ltd. (turpmāk – 

MMCP), kura galvenais akcionārs ir Japānā reģistrēts 

komersants Marubeni Corporation (90 %), bet pārējās MMCP 

akcijas pieder Mizuho Bank, Ltd. (5 %) un Asset Management 

One Co., Ltd. (5 %). 

Marubeni Corporation darbojas kā holdinga kompānija, kuras 

pamatdarbība ir preču un pakalpojumu imports un eksports un 

kuras sastāvā ir komersanti, kas darbojas dažādās nozarēs visā 

pasaulē: dzelzs un tērauda, informācijas tehnoloģiju, komunālo 

pakalpojumu, infrastruktūras, enerģētikas, pārtikas, metālu un 

minerālu resursu, būvniecības u.c. nozares. Marubeni 

Corporation akcijas kotē Tokijas Fondu biržā. Lielākie Marubeni 

Corporation akcionāri, kas pārsniedz 5 % robežu, ir The Master 

Trust Bank of Japan, Ltd. (trasta konts; 9,63 %), Custody Bank 

of Japan, Ltd. (trasta konts, 6,55 %) un BNYM AS AGT/CLTS 

NON TREATY JASDEC (5,47 %).  

MMIIEL netieši kontrolējošais Marubeni Corporation, kā to ir 

secinājis Regulators, ir tiešā un netiešā veidā tādu komersantu 

kapitāla daļu turētājs, kuri nodarbojas ar dabasgāzes vai 

elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, taču, kā Regulators 

ir jau atzinis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

padomes 2020. gada 1. oktobra lēmumā Nr. 128 “Par akciju 

sabiedrības “Conexus Baltic Grid” sertificēšanas nosacījumu 

izpildi”, minētie komersanti darbojas elektroenerģijas un 

dabasgāzes tirgos, kas ir ģeogrāfiski nodalīti no tirgus, kurā 

darbojas AS “Conexus Baltic Grid”, līdz ar to interešu konflikts 

neveidojas. 

Sabiedrības akcionāru reģistrā 2020. gadā tika reģistrētas 

šādas būtiskas izmaiņas: 

• 2020. gada 1. aprīlī tika reģistrēta Marguerite Gas I S.a r.l. 

(reģistrācijas numurs: B195141, juridiskā adrese: 4, Rue du 

Fort Wallis, L-2714, Luxembourg) (turpmāk – MGI) piederošo 

akciju 29,06 % apmērā piederības maiņa, kas notika akciju 

atsavināšanas MMIIEL darījuma rezultātā; 

• 2020. gada 21. jūlijā tika reģistrēta Publiskās akciju 

sabiedrības "Gazprom" (ПАО „Газпром”) (reģistrācijas 

numurs: 1027700070518, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numurs: 7736050003, juridiskā adrese: Nametkina iela 16, 

 
1 Saskaņā ar AST tīmekļvietnē pieejamo informāciju. 
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Maskava, GSP-7, 117997, Krievija) (turpmāk – Gazprom) 

piederošo akciju 34,10 % apmērā piederības maiņa, kas 

notika akciju atsavināšanas AST darījuma rezultātā, būtiski 

palielinot AST līdzdalību Sabiedrībā. 

MGI un Gazprom jau 2019. gadā veica darbības tiem piederošo 

akciju atsavināšanai. Darījuma pusēm saskaņā ar Enerģētikas 

likuma 20.3 pantu un Nacionālās drošības likuma 40. pantu ir 

pienākums iesniegt piedāvājumu Ministru kabinetā lēmuma par 

valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu un atļaujas saņemšanu 

būtiskas līdzdalības iegūšanai Sabiedrībā, ja valsts nolemj 

atteikties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas. Ņemot vērā 

minēto, būtisks darījuma pabeigšanas nosacījums bija Ministru 

kabineta lēmums par attiecīgo darījumu akceptu. 

Sabiedrības akcionāri savas tiesības piedalīties Sabiedrības 

pārvaldē īsteno akcionāru sapulcē, ievērojot Komerclikumu, 

Enerģētikas likumu un AS “Conexus Baltic Grid” statūtus 

(turpmāk – Statūti). Saskaņā ar Statūtiem Sabiedrības akcijas 

dod to īpašniekiem tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas 

saņemšanu, kā arī uz balsstiesībām akcionāru sapulcē. 

Izņēmums ir paredzēts Statūtu 9.4. punktā, kad akcionāra 

tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldībā, t. sk. balsstiesības 

un saņemt informāciju, kas nav vispārpieejama, ir ierobežotas 

un akcionāram ir tiesības tikai un vienīgi saņemt dividendes un 

likvidācijas kvotu, ja akcionārs neatbilst Enerģētikas likuma 

111. pantā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības 

prasībām. Šāds ierobežojums tika attiecināts uz Gazprom. 

2.2. apliecinājumu, ka persona, 

kas ieceļ sistēmas operatora 

padomes vai valdes locekļus, 

vai tādu institūciju locekļus, 

kurām ir tiesības pārstāvēt 

sistēmas operatoru, 

dabasgāzes pārvades sistēmu 

vai Inčukalna PGK, nevar tiešā 

vai netiešā veidā iecelt tāda 

energoapgādes komersanta, 

kas nodarbojas ar dabasgāzes 

vai elektroenerģijas ražošanu 

vai tirdzniecību, padomes, 

valdes vai tādu institūciju 

locekļus, kurām ir tiesības 

pārstāvēt šādu komersantu. 

AS “Conexus Baltic Grid” padomes un valdes locekļus ievēlē 

saskaņā ar Komerclikumu un Statūtiem, ievērojot Enerģētikas 

likuma 111. panta trešās daļas 3. punktu. 

Sabiedrības padomi, kas sastāv no septiņiem padomes 

locekļiem, uz trīs gadu termiņu ievēl akcionāru sapulce. Padome 

ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru 

intereses sapulču starplaikā un šajā likumā un statūtos 

noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. 

Sabiedrības padomes sastāvs: Ilmārs Šņucins (padomes 

priekšsēdētājs), Tomohide Goto (padomes priekšsēdētāja 

vietnieks), Ilze Aleksandroviča, Zane Āboliņa, Ippei Kojima, Jun 

Matsumoto, Normunds Šuksts. Padomes locekļu pilnvaru 

termiņš ir līdz 2023. gada 29. aprīlim. Padome ievēlēta 

Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2020. gada 30. aprīlī. 

Padomes locekļu kandidātu izvirzīšanu ievēlēšanai padomē un 

vēlēšanu kārtību nosaka Statūtu 7.13. punkts. Akcionārs vai 

akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus 
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pārstāvjus tā, lai attiecīgā akcionāra vai akcionāru grupas 

pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo pārstāvju 

skaitu, katram no izvirzītajiem pārstāvjiem būtu ne mazāk par 

pieciem procentiem no visa Sabiedrības akcionāru sapulcē 

pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. 

Padomes locekļu kandidātus ievēlēšanai padomē izvirzīja un 

ievēlēšanā piedalījās AST un MMIIEL. Pamatojoties uz Statūtu 

9.4. punktu padomes ievēlēšanā nepiedalās akcionārs, uz kuru 

attiecas Enerģētikas likuma 111. panta trešās daļas 3. punktā 

paredzētais ierobežojums. Jaunās padomes ievēlēšanā 

Gazprom nepiedalījās, kā arī neizvirzīja savus pārstāvjus 

padomes locekļa amatam. 

Sabiedrības padomes sastāvs līdz 2020. gada 30. aprīlim: 

Kaspars Āboliņš (padomes priekšsēdētājs), Viljams Pīrsons 

(padomes priekšsēdētāja vietnieks), Ilze Bērziņa, Sanita Greize, 

Gijoms Rivrons, Martins Sičelkovs, Ilmārs Šņucins. Šīs 

Padomes vēlēšanas notika Sabiedrības kārtējā akcionāru 

sapulcē 2018. gada 27. aprīlī. MGI izvirzītie padomes locekļi 

V. Pīrsons, G. Rivrons un M. Sičelkovs 2020. gada 1. aprīlī 

atstāja padomes locekļa amatu. Šīs padomes ievēlēšanā 

Gazprom nepiedalījās, kā arī neizvirzīja savus pārstāvjus 

padomes locekļa amatam. 

Sabiedrības valdi, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, uz trīs 

gadu termiņu ievēlē padome (Statūtu 7.23. punkts). Valde ir 

Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību, 

kā arī pārzina un vada Sabiedrības lietas. Tā atbild par 

Sabiedrības komercdarbību, kā arī par likumam atbilstošu 

grāmatvedību. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar 

tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem un akcionāru 

sapulces un padomes lēmumiem. 

Sabiedrības valdes sastāvs: Uldis Bariss (valdes 

priekšsēdētājs), Gints Freibergs, Mārtiņš Gode. U. Bariss 

ievēlēts valdes locekļa amatā un iecelts par valdes 

priekšsēdētāju ar padomes 2020. gada 15. oktobra lēmumu uz 

pilnvaru termiņu no 2020. gada 16. novembra līdz 2023. gada 

15. novembrim. Valdes locekļi G. Freibergs un M. Gode, kā arī 

valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne (līdz 2020. gada 

27. jūnijam) ievēlēti valdes locekļa amatā ar padomes 

2017. gada 31. decembra lēmumu uz pilnvaru termiņu no 

2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. 

Sabiedrības valdes ievēlēšanā nepiedalījās Gazprom. Saskaņā 

ar padomes 2020. gada 26. jūnija lēmumu līdz jauna valdes 

priekšsēdētāja kandidātu atlasei un jauna valdes priekšsēdētāja 
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iecelšanai valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīja Jānis 

Eisaks (līdz 2020. gada 15. novembrim). 

Saskaņā ar Statūtu 7.34. punktu Sabiedrību ir tiesīgi pārstāvēt 

jebkuri divi valdes locekļi kopīgi. 

2.3. sistēmas operatora 

statūtus, padomes un valdes 

locekļu darba līgumus vai citus 

civiltiesiskus līgumus, uz kuru 

pamata padomes un valdes 

locekļi darbojas sistēmas 

operatorā un kas apliecina, ka 

viena un tā pati persona nevar 

vienlaikus ieņemt sistēmas 

operatora padomes vai valdes 

locekļa amatu energoapgādes 

komersantā, kas nodarbojas ar 

dabasgāzes vai 

elektroenerģijas ražošanu vai 

tirdzniecību. 

Sabiedrības padome darbojas saskaņā ar AS “Conexus Baltic 

Grid” padomes nolikumu (turpmāk – Padomes nolikums), 

Statūtiem, akcionāru sapulces lēmumiem un normatīvajiem 

aktiem. 

Atlīdzības apmēru padomes locekļiem nosaka akcionāru 

sapulce (Statūtu 7.3.9. punkts). Ne Statūti, ne Padomes 

nolikums, ne citi normatīvie akti neparedz pienākumu slēgt ar 

padomes locekļiem līgumus. 

Statūtu 7.13. punkts paredz, ka padomes loceklis atstāj amatu 

vai tiek atsaukts no amata pirms padomes termiņa beigām, ja 

iestājas Enerģētikas likumā minētie ierobežojumi padomes 

loceklim ieņemt amatu. 

Lai nodrošinātu interešu konflikta novēršanas kontroli padomes 

locekļu darbībā, Padomes nolikuma 7.2. punkts nosaka, ka 

padomes loceklim ir pienākums viena mēneša laikā pēc 

ievēlēšanas dienas paziņot padomei, ar kādām 

komercsabiedrībām viņiem ir darba attiecības, kādas 

komercsabiedrības pieder viņiem, kādās komercsabiedrībās 

viņiem pieder kapitāla daļu vairākums vai personālsabiedrības 

ieguldījuma (kapitāla) daļu vairākums, kādās 

komercsabiedrībās viņiem pieder kapitāla daļas, kādās 

komercsabiedrībās viņi ir padomes vai valdes locekļi. Ar 

komercsabiedrībām saprot komercsabiedrības, kas reģistrētas 

Latvijas Republikā vai citās valstīs. Par jebkādām izmaiņām 

saistībā ar minēto informāciju padomes locekļiem jāpaziņo 

padomei viena mēneša laikā no šādu izmaiņu brīža. 

Sabiedrības valde darbojas saskaņā ar AS “Conexus Baltic 

Grid” valdes reglamentu (turpmāk – Valdes reglaments), 

Statūtiem, akcionāru sapulces un padomes lēmumiem un 

normatīvajiem aktiem. 

Atlīdzības apmēru valdes locekļiem nosaka padome. Darba 

līgumu ar valdes locekli noslēdz padomes priekšsēdētājs 

(Valdes reglamenta 1.5. punkts redakcijā, kas spēkā līdz 

2020. gada 10. jūlijam). 

Darba līgums, kas noslēgts ar valdes locekli nosaka, ka valdes 

loceklis nedrīkst vienlaikus ar valdes locekļa amatu Sabiedrībā 

ieņemt padomes, valdes vai citu amatu citā energoapgādes 



 

9 
 

komersantā, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas 

ražošanu vai tirdzniecību. 

Saskaņā ar Statūtu 7.25. punktu padome var atsaukt jebkuru 

valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Saskaņā ar Padomes 

nolikuma 2.7. punktu padomei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt 

jebkuru valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu 

iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma Enerģētikas likumā 

noteikto valdes locekļa neatkarības prasību neievērošana. 

Savukārt Valdes reglamenta 9.1. punkts nosaka, ka valdes 

locekļiem jāpilda savi pienākumi saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām, Statūtiem un pašu Valdes reglamentu. 

2020. gada 10. jūlijā veiktas izmaiņas Valdes reglamentā, 

precizējot 1.5. punktu un nosakot, ka atlīdzības apmēru valdes 

locekļiem nosaka padome un ka padomes priekšsēdētājs ar 

valdes locekļiem slēdz rakstveida līgumu, kurā tiek norādītas 

valdes locekļa tiesības, pienākumi, atbildība, atlīdzības apmērs, 

līguma darbības laiks un citi noteikumi. Šīs izmaiņas attiecas uz 

līgumiem, kuri noslēgti ar valdes locekļiem, kas ievēlēti uz 

pilnvaru termiņu pēc šo izmaiņu veikšanas Valdes reglamentā. 

Minētie līgumi ar valdes locekļiem arī paredz, ka valdes loceklis 

apņemas pildīt valdes locekļa funkcijas, uzdevumus un 

pienākumus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem 

(noslēgto līgumu 1.1. punkts), kā arī to, ka līguma darbības laikā 

valdes loceklis papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajam nedrīkst ne tiešā, ne netiešā 

veidā iesaistīties jebkādā komercdarbībā vai iesaistīties 

jebkādās citās darbībās Latvijas Republikā un ārpus Latvijas 

Republikas, kuras potenciāli varētu radīt interešu konflikta 

situāciju vai varētu kavēt valdes loceklim veikt līgumā noteiktos 

pienākumus, kā darbinieks, darba devējs, valdes vai padomes 

loceklis, konsultants, direktors, vadītājs, padomdevējs, ne arī 

kādā citā veidā par atalgojumu vai bez tā, ja vien tam nav 

saņemta iepriekšēja rakstiska padomes atļauja (noslēgto līgumu 

5.1. punkts). Šaubu gadījumā par noteikto ierobežojumu 

ievērošanu padomei ir tiesības pieprasīt valdes loceklim sniegt 

informāciju par visiem amatiem, ko valdes loceklis ieņem 

papildus savam amatam Sabiedrībā. 

Papildus katrs padomes un valdes loceklis, stājoties amatā, 

iesniedz apliecinājumu par to, ka izpilda Enerģētikas likuma 

111. panta trešās daļas 4. punktā vienotā dabasgāzes pārvades 

un uzglabāšanas sistēmas operatora attiecīgi padomes vai 

valdes loceklim noteikto prasību. 
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Statūti, Padomes nolikums un Valdes reglaments ir publicēti 

Sabiedrības tīmekļvietnē www.conexus.lv. 

2.4. apliecinājumu, ka viena un 

tā pati persona vai personas, 

kuras tieši vai netieši kontrolē 

sistēmas operatoru, 

dabasgāzes pārvades sistēmu 

vai Inčukalna PGK, tieši vai 

netieši nekontrolē 

energoapgādes komersantu, 

kas nodarbojas ar dabasgāzes 

vai elektroenerģijas ražošanu 

vai tirdzniecību, un neizmanto 

jebkādas tiesības šādā 

komersantā. 

AS “Conexus Baltic Grid” nekontrolē tieši vai netieši 

energoapgādes komersants, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai 

elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, un neizmanto 

jebkādas tiesības Sabiedrībā, dabasgāzes pārvades sistēmā 

vai Inčukalna PGK. 

Saskaņā ar EK Apvienošanās regulas 3. panta 2. punktu 

kontrole definēta kā iespēja izšķiroši ietekmēt uzņēmumu, kas 

var pastāvēt, pamatojoties uz tiesībām, līgumiem vai citiem 

līdzekļiem atsevišķi vai apvienojumā un ņemot vērā iesaistīto 

faktu un tiesību aktu apsvērumus. Kontroli var iegūt, 

iegādājoties akcijas vai aktīvus, uz līguma pamata vai citiem 

līdzekļiem. 

Kontroli, iegādājoties Sabiedrības akcijas, īsteno AST 

(akcionārs kopš 2017. gada 15. decembra) un atsevišķos 

Statūtu 7.9. punktā noteiktajos gadījumos kopā ar AST arī 

MMIIEL (akcionārs kopš 2020. gada 1. aprīļa) var veidoties 

kopīga kontrole. Gazprom (34,10 %), kas bija Sabiedrības 

akcionārs līdz 2020. gada 21. jūlijam, faktiski neīstenoja kontroli 

Sabiedrībā, ievērojot Statūtu 9.4. punktu un Enerģētikas likuma 

111. panta trešajā daļā noteiktos ierobežojumus personai, kas ir 

energoapgādes komersants, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai 

elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību. Gazprom 

nepiedalījās akcionāru sapulcēs, neizvirzīja un neievēlēja 

Sabiedrības padomes un valdes locekļus vai personas, kurām ir 

tiesības pārstāvēt sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades 

sistēmu vai Inčukalna PGK. 

AST, 2020. gadā iegādājoties Gazprom akcijas, ieguva 

Sabiedrības akciju kontrolpaketi (68,46 %), tādējādi AST ir 

ieguvusi tiešu izšķirošo ietekmi pār Sabiedrību (Koncernu 

likuma 3. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punkts, 4. panta otrā 

daļa). Līdz 2020. gada 21. jūlijam AST (34,36 %) īstenoja 

faktisku izšķirošo ietekmi pār Sabiedrību (Konkurences 

padomes 2018. gada 13. decembra lēmums Nr. 27). 

MGI (līdz 2020. gada 1. aprīlim, 29,06 %) un MMIIEL (kopš 

2020. gada 1. aprīļa, 29,06 %) īsteno akcionāra tiesības 

piedalīties Sabiedrības pārvaldībā, t.sk. izmantot balsstiesības 

akcionāru sapulcē, piedalīties padomes un valdes ievēlēšanā. 

Minētajam akcionāram atsevišķi, ņemot vērā Koncernu likuma 

3. panta trešajā daļā ietvertās izšķirošas ietekmes pazīmes, nav 

izšķirošas ietekmes pār Sabiedrību. 
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Informāciju par AST un MMIIEL īpašnieku struktūru un darbības 

virzieniem sk. pie 2.1. punkta. 

Kontroli var iegūt arī uz līguma pamata. Lai piešķirtu kontroli, 

līgumam ir jārada līdzīga kontrole pār cita uzņēmuma vadību un 

resursiem kā akciju vai aktīvu iegādes gadījumā. Papildus 

kontroles nodošanai pār vadību un resursiem šiem līgumiem ir 

jābūt raksturīgam ļoti ilgam termiņam (parasti bez pirmstermiņa 

izbeigšanas iespējas pusei, kas piešķir līgumtiesības). 

Kontrole ar citiem līdzekļiem – to var izveidot ar citiem 

līdzekļiem, piemēram, tīri ekonomiskām attiecībām var būt 

izšķiroša loma kontroles iegūšanā. 

Saskaņā ar Statūtu 4.6. punktu akcionāru pamatkapitālā 

ieguldītā nauda un vērtspapīri, ķermeniskās lietas un 

intelektuālais īpašums ir Sabiedrības īpašums. Sabiedrība nav 

noslēgusi tādus līgumus un nav tādās ekonomiskās attiecībās, 

kas varētu piešķirt jebkādas tiesības vai tiešu vai netiešu kontroli 

sistēmas operatorā, dabasgāzes pārvades sistēmā vai 

Inčukalna PGK energoapgādes komersantam, kas nodarbojas 

ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību. 

2.5. apliecinājumu, ka sistēmas 

operatoru, dabasgāzes 

pārvades sistēmu vai Inčukalna 

pazemes gāzes krātuvi 

nekontrolē valsts pārvaldes 

institūcija, kas kontrolē 

energoapgādes komersantu, 

kas nodarbojas ar dabasgāzes 

vai elektroenerģijas ražošanu 

vai tirdzniecību, ja šo 

noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. vai 

2.4.punktā minētā persona ir 

Latvijas Republika. 

AS “Conexus Baltic Grid” nekontrolē valsts pārvaldes institūcija, 

kas kontrolē energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar 

dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību. 

Saskaņā ar Finanšu ministrijas nolikuma 25. punktu Finanšu 

ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja AST, kas ir Sabiedrības 

akcionārs, kuram pieder vairāk nekā 50 procentu kapitāla daļu. 

Kā redzams no Finanšu ministrijas nolikuma, tā nav kapitāla 

daļu turētāja energoapgādes komersantos, kas nodarbojas ar 

dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību. 

2.6. informāciju par sistēmas 

operatora rīcībā esošu 

personālu (darbinieku skaitu un 

kvalifikāciju) un tehniskajiem 

resursiem katra attiecīgā 

Enerģētikas likumā noteiktā 

sistēmas operatora pienākuma 

veikšanai.  

AS “Conexus Baltic Grid” rīcībā ir pietiekams darbinieku skaits 

ar atbilstošu kvalifikāciju un pietiekami tehniskie resursi katra 

attiecīgā Enerģētikas likumā noteiktā sistēmas operatora 

pienākuma veikšanai. Enerģētikas likumā noteikti šādi 

pienākumi: 

Pārvade: 

• nodrošināt dabasgāzes pārvades sistēmas drošu, efektīvu 
un saimnieciski izdevīgu darbību, tās tehnisko ekspluatāciju 
un attīstību; 

• īstenot dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru sadarbību 
Eiropas un reģionālā līmenī; 
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• organizēt avāriju lokalizāciju un likvidāciju dabasgāzes 
pārvades sistēmā, kā arī veikt preventīvas darbības; 

Krātuve: 

• nodrošināt Inčukalna PGK darbību, tehnisko ekspluatāciju 
un attīstību, lai sniegtu dabasgāzes krātuves pakalpojumus; 

• uzglabāt atsevišķiem enerģijas lietotājiem piederošu 
dabasgāzes rezervi par šo lietotāju līdzekļiem, ja to pieļauj 
Inčukalna PGK tehniskās iespējas; 

• organizēt avāriju lokalizāciju un likvidāciju Inčukalna PGK, kā 
arī veikt preventīvas darbības. 

Sabiedrības darbinieku kopējais skaits uz 2021. gada 1. janvāri 

ir 347, no tiem 112 nodarbināti pārvades sistēmas, bet 95 – 

uzglabāšanas sistēmas darbības nodrošināšanā. 

Efektīvai personāla pārvaldībai Sabiedrībā tika ieviesta 

personāla vadības sistēma (turpmāk – PAVS). PAVS ietver 

darbinieku pašapkalpošanās portālu. PAVS cita starpā tiek 

uzturēta informācija par katra darbinieka kvalifikāciju un 

atestācijas (sertifikātu) derīguma termiņu, darba drošības 

nosacījumiem un piederumiem, tiek nodrošināta darba laika 

uzskaite. 

Pamatojoties uz AS “Conexus Baltic Grid” Vidēja termiņa 

stratēģijā ietverto stratēģisko iniciatīvu: “Cilvēkresursu 

pēctecības un kompetenču attīstības nodrošināšana”, 

Sabiedrības personāla un korporatīvās sociālās atbildības 

politikās noteiktajiem principiem un vērtībām, sadarbībā ar 

Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk – RTU) tika uzsākta 

apmācību sistēmas projekta īstenošana. Projekta mērķis ir 

nodrošināt ilgtspējīgas gāzes nozares attīstības veicināšanu un 

Sabiedrības darbinieku profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu 

un paaugstināšanu. 

2020. gadā apmācību sistēmas ietvaros tika nodrošināta 

mācību materiālu sagatavošana, apmācību programmu 

Sabiedrības darbiniekiem un studiju kursu RTU studentiem 

veidošana un apstiprināšana, mācību procesa plānošana un 

realizācija, studentu prakses organizēšana, kā arī sadarbība ar 

RTU gāzes nozares ilgtspējīgā attīstībā. Mācību materiālu 

sagatavošanu un apmācību veica gan RTU mācību spēki, gan 

Sabiedrības vadošie speciālisti. 2020. gadā 73 Sabiedrības 

darbinieki saņēma apliecības par programmas “Dabasgāzes 

pārvades vai glabāšanas sistēmu ekspluatācijas un tehniskās 

apkopes kvalificēts strādnieks ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos 

un ugunsbīstamos darbus” ietvaros un 15 studenti noklausījās 

un sekmīgi nokārtoja testu par studiju kursu “Gāzes un naftas 

pārvades sistēmas”. 
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Sabiedrības darbinieki ir apmācīti darba aizsardzības, 

ugunsdrošības, civilās aizsardzības un pirmās palīdzības 

jautājumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Sabiedrība 

nodrošina bīstamo iekārtu apkalpošanai pietiekamu skaitu 

personāla, kas apmācīts un instruēts par attiecīgās bīstamas 

iekārtas lietošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Sabiedrības objektos ir nodrošināti nepieciešamie resursi, lai 

varētu rīkoties avārijas gadījumā, kā arī īstenot preventīvos 

pasākumus iespējamo avāriju seku samazināšanai, 

ierobežošanai vai likvidēšanai. 2020. gada oktobrī Inčukalna 

PGK notika civilās aizsardzības teorētiskās un praktiskās 

mācības. Mācībās kopā ar Sabiedrība speciālistiem piedalījās 

arī ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests, policija, vides dienests, 

zemessardze, drošības dienests un vietējās pašvaldības (Sēja, 

Krimulda, Sigulda). 

Sabiedrībai pieder tehnoloģiskās iekārtas, nekustamie īpašumi 

– zemes vienības, ēkas, būves un citi aktīvi, kas nepieciešami 

dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu 

sniegšanai (sk. informāciju pie 2.7. punkta).  

Sabiedrībā 2020. gadā tika pabeigta aktīvu pārvaldības 

sistēmas ieviešana un veikta infrastruktūras iekārtu 

uzturēšanas, attīstības procesu pārnešana digitālajā vidē. 

Aktīvu pārvaldības sistēmā tiek nodrošināta visu uzņēmuma 

īpašumā esošo ražošanas aktīvu uzskaite, tiek definēti ar katra 

aktīva uzturēšanu saistītie darbi, reģistrēti pārbaužu aktos 

minētie ar aktīvu darbību saistītie trūkumi, nodrošināta 

uzturēšanas un remonta darbu plānošana, darba uzdevumu 

sagatavošana un uzdevumu izpildes kontrole. 

Sabiedrība nodrošina dabasgāzes pārvades sistēmas un 

Inčukalna PGK infrastruktūras uzturēšanas un attīstības 

pasākumus, realizē nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūras 

attīstībā, uzrauga un kontrolē dabasgāzes pārvades sistēmas 

un Inčukalna PGK stabilitāti. 2020. gadā Sabiedrība turpināja 

īstenot ES kopīgu interešu projektus “Inčukalna PGK 

uzlabošana” un “Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma 

uzlabošana” (ar līdzfinansējumu no Eiropas infrastruktūras 

instrumenta līdzekļiem 50 % apmērā). 

Inčukalna PGK uzlabošanas projekts tika uzsākts 2019. gadā 

un to plānots pabeigt 2025. gadā. Uz šo brīdi projekta progress 

sastāda apmēram 20 %. Savukārt, Latvijas–Lietuvas 

starpsavienojuma uzlabošanas projekts, kuru Sabiedrība ievieš 

sadarbībā ar Lietuvas pārvades sistēmas operatoru UAB Amber 
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Grid, tika uzsākts 2019. gadā un to plānots pabeigt 2023. gadā. 

Šī projekta progress ir 38 %. 

Papildus iepriekš minētajiem, kā tehnoloģiski sarežģītākos un 

finanšu līdzekļu ietilpīgākos no 2020. gadā Sabiedrības 

realizētajiem projektiem ir jāatzīmē šādi projekti: Pārvades 

gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju ”Sloka” 

atjaunošana 8 km garā posmā un gāzes regulēšanas stacijas 

“Brocēni” pārbūve. Visu iepriekš minēto projektu realizācijas 

mērķis ir nodrošināt pārvaldībā esošās infrastruktūras integritāti 

un attīstību. 

2020. gadā Sabiedrība veica arī pētījumu ar mērķi nodrošināt 

iespēju ievadīt pārvades sistēmā atjaunojamās enerģijas 

energoresursus un konkrēti biometānu. Pētījums tika veikts 

sadarbībā ar Latvijas Universitāti. 

Dabasgāzes pārvades sistēmas un Inčukalna PGK 

infrastruktūru uzturēšana tiek nodrošināta, ievērojot Latvijas 

valsts standartus un nozares standartus. 2020. gadā Latvijas 

Nacionālajā standartizācijas institūcijā ir reģistrēti aktualizētie 

standarti, kas ir būtiski Sabiedrības darbībā: 

• LVS 364:2020 “Dabasgāzes krātuves ūdens nesējslāņos un 

pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un 

remonts”, kas nosaka galvenās prasības, kuras jāievēro 

sistēmas operatoram, kura īpašumā vai valdījumā ir 

dabasgāzes krātuve, kas ierīkota ūdens nesējslāņos, vai 

dabasgāzes pārvades sistēma, kā arī sistēmas operatoram, 

kas veic šo sistēmu operatīvo vadību un tehnisko 

uzturēšanu; 

• LVS 422:2020 “Dabasgāzes pārvades sistēmas cauruļvadu 

projektēšana”, kas nosaka prasības, kas jāievēro, projektējot 

un būvējot dabasgāzes pārvades tērauda gāzesvadu 

sistēmas ar darba spiedienu virs 16 bar. 

Izpildot Enerģētikas likuma 112. panta 13. punktā noteikto 
pienākumu par starpoperatoru sadarbību Eiropas un reģionālā 
līmenī, sākot ar 2020. gada 1. janvāri darbību ir uzsākusi 
vienotā Latvijas-Igaunijas balansēšanas zona jeb vienotā 
dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēma (turpmāk – vienotā 
balansēšanas zona), kas izveidota atbilstoši Enerģētikas likuma 
117. panta pirmajā daļā noteiktajam uz AS “Conexus Baltic 
Grid” un Igaunijas pārvades sistēmas operatora Elering AS 
savstarpējās vienošanās pamata. Ievērojot, ka vienotajā 
balansēšanas zonā sistēmas balansēšanu AS “Conexus Baltic 
Grid” un Igaunijas pārvades sistēmas operators Elering AS 
nodrošina, savstarpēji sadarbojoties (Enerģētikas likuma 
117. panta ceturtā daļa), AS “Conexus Baltic Grid” no 
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2020. gada 1. janvāra ir uzticēta balansēšanas un norēķinu 
koordinatora loma. Balansēšanas un norēķinu koordinatora 
pienākumos ir arī vienotās balansēšanas zonas balansa 
situācijas pārraudzība. 

Sabiedrība atsevišķu Enerģētikas likumā noteikto pienākumu 

veikšanai izmanto ārpakalpojumus. Sabiedrība ārpakalpojumu 

izvēlē nodrošina, ka nepieciešamo pakalpojumu veikšana tiktu 

uzticēta pretendentiem, kuri šādus pakalpojumus var veikt 

nepieciešamā kvalitātē un par zemākām izmaksām, garantējot 

sistēmas darba drošumu un stabilitāti. AS “Conexus Baltic Grid” 

iepirkumu politikas pamatā ir izmaksu efektivitāte, iepirkto 

preču, pakalpojumu un būvdarbu kvalitāte, ekonomiskais 

izdevīgums, drošība un videi draudzīgi risinājumi. Sabiedrības 

iepirkumu politikas galvenie pamatprincipi: 

• lietderīga un efektīva naudas līdzekļu izmantošana; 

• vienlīdzīgi konkurences apstākļi, vienlīdzīga un taisnīga 

attieksme pret piegādātājiem; 

• atklātība, izslēdzot interešu konfliktu iespējamību; 

• iepirkuma komisijas locekļi neveic nekādas darbības, kas var 

radīt interešu konfliktu. 

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēlē būtiska uzmanība 

tiek pievērsta preces, pakalpojuma un būvdarbu drošības un 

kvalitātes atbilstības parametriem, to nodrošinājuma garantijām 

un sadarbības partnera atbildībai par preces, pakalpojuma vai 

būvdarbu kvalitāti. 

Saskaņā ar AS “Conexus Baltic Grid” Ētikas kodeksu Sabiedrība 

nepieļauj interešu konflikta situācijas un koruptīvas vai 

krāpnieciskas darbības, ieviešot un īstenojot Sabiedrībā 

attiecīgus preventīvus un uzraudzības pasākumus. Ja 

sabiedrības partneris, t. sk. piegādātājs neievēro šo principu, 

Sabiedrība var atturēties no sadarbības uzsākšanas vai arī 

pārtraukt jau uzsāktu sadarbību. 

Ārpakalpojumu iegādi Sabiedrība organizē, piemērojot 

iepirkumu procedūras atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likumam, ja paredzamā līgumcena ir 

vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu 

robežvērtībām vai lielāka, vai piemērojot Sabiedrībā apstiprināto 

Iepirkumu organizēšanas kārtību, kas paredz vairākas 

iepirkumu metodes atkarībā no paredzamās līgumcenas, t.i. 

atklātu konkursu, sarunu procedūru, cenu aptauju. Ja 

ārpakalpojuma iepirkums tiek veikts, nepiemērojot iepirkumu 

procedūru, tas jāpamato ar lietderības apsvērumiem. 

Atklātu konkursu organizēšanā (ar paredzamo līgumcenu virs 

70 000 EUR) Sabiedrība piemēro Iepirkumu uzraudzības biroja 
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izdotās iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējiem, kas nosaka minimālos piedāvājumu iesniegšanas 

termiņus, kā arī konkurences veicināšanai paredz publicēt 

Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā 

paziņojumu par iepirkumu. 

Iepirkumu plānošana un iepirkumu procesu dokumentēšana tiek 

nodrošināta Sabiedrības elektronisko dokumentu pārvaldības 

sistēmā. 2020. gadā tika aktualizēta Sabiedrībā apstiprinātā 

Iepirkumu organizēšanas kārtība. 

Sabiedrība, ievērojot Regulatora ar sistēmas operatora 

sertificēšanu saistītajos lēmumos norādīto, nodrošina regulāru 

(ne retāk kā reizi divos gados) to ārpakalpojumu pārskatīšanu, 

kurus Sabiedrība saņem no komersantiem, kas saistīti ar 

Gazprom vai AS “Latvijas Gāze”, izvērtējot iespējas saņemt 

attiecīgo ārpakalpojumu no cita pakalpojumu sniedzēja. 

Sabiedrība, izvēloties ārpakalpojuma sniedzēju, katrā gadījumā 

izvērtē sankciju riskus, kā arī to, vai attiecīga pakalpojuma 

līguma noslēgšana neradīs pakalpojuma sniedzēja, ja tas ir 

saistīts ar energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar 

dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, 

kontroli vai jebkādas tiesības sistēmas operatorā, pārvades 

sistēmā vai Inčukalna PGK. 

2.7. dokumentus, kas 

apliecina, ka sistēmas 

operatoram pieder pārvades 

darbības veikšanai vajadzīgie 

aktīvi, tostarp pārvades 

sistēma, un vienotajam 

dabasgāzes pārvades un 

uzglabāšanas sistēmas 

operatoram pieder vai 

attiecīgās licences termiņā 

nodota lietošanā Inčukalna 

pazemes gāzes krātuve vai tās 

daļa; 

AS “Conexus Baltic Grid” pieder dabasgāzes pārvades sistēma, 

kuras kopējais garums ir 1188 km, 40 gāzes regulēšanas 

stacijas, kā arī citas dažādas tehnoloģiskās iekārtas (piemēram, 

katodaizsardzības stacijas, līnijas noslēgierīču mezgli, kameras 

mezgli, kondensāta savākšanas tvertnes, telemehānikas 

iekārtas, kabeļu līnijas, zibensaizsardzības iekārtas), kas tiek 

izmantotas dabasgāzes pārvades pakalpojuma nodrošināšanai. 

Inčukalna PGK Sabiedrībai pieder 180 urbumi, kā arī ēkas un 

tehnoloģiskās iekārtas, kas tiek izmantotas dabasgāzes 

uzglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 

Inčukalna PGK (zemes dzīles) ir nodota Sabiedrības lietošanā 

saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra 

noteikumiem Nr. 773 “Noteikumi par valsts nozīmes zemes 

dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” noteikšanu”, 

kas izdoti uz Enerģētikas likuma 20.2 panta pamata un kas 

nosaka, ka Ministru kabinets lemj par valsts nozīmes zemes 

dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izveidošanu un 

nodošanu lietošanā licencētam vienotajam dabasgāzes 

pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram uz 

dabasgāzes uzglabāšanas licences spēkā esības laiku. 
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Sabiedrībai izsniegtā licence Nr. E31002 (dabasgāzes 

uzglabāšanai) ir derīga līdz 2037. gada 4. janvārim. Licences 

darbības zona – Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals 

“Inčukalna dabasgāzes krātuve” saskaņā ar licencei pievienoto 

robežu shēmu un robežas koordinātām. 

2.8. apliecinājumu, ka sistēmas 

operators atbilstoši 

Enerģētikas likuma 15.panta 

ceturtajai daļai nodrošina tās 

komerciālās informācijas 

konfidencialitāti, ko tas ieguvis 

no sistēmas lietotājiem un 

tirgus dalībniekiem, pildot 

savus pienākumus.  

AS “Conexus Baltic Grid” nodrošina sistēmas lietotāju un tirgus 

dalībnieku komerciālās informācijas, ko tā ieguvusi, pildot 

sistēmas operatora pienākumus, konfidencialitāti. Informācijas 

konfidencialitātes nodrošināšanas prasības, kā arī darbinieku 

tiesības un pienākumi noteikti AS “Conexus Baltic Grid” 

informācijas aizsardzības noteikumos. Noteikumi paredz 

informācijas aizsardzības līmeņus, šādas informācijas 

identificēšanu, aizsargājamas informācijas aprites un 

glabāšanas nosacījumus. Aizsardzības prasības noteiktas arī 

virknē informācijas tehnoloģiju drošību un izmantošanu 

reglamentējošajos normatīvajos aktos. Informācijas 

konfidencialitātes prasības un kontrole tiek regulāri pārskatīta 

un pilnveidota. 

Informācijas konfidencialitātes nodrošināšanas principi un 

pienākumi ir ietverti arī citos Sabiedrības iekšējos normatīvajos 

aktos. Saskaņā ar AS “Conexus Baltic Grid” Ētikas kodeksu 

Sabiedrība nodrošina ierobežotas pieejamības informācijas 

aizsardzību, kuru tā, pildot savus pienākumus, ir saņēmusi no 

sadarbības partneriem (t. sk. tirgus dalībniekiem). Darbiniekam 

ir pienākums rūpēties par viņam pieejamās Sabiedrības 

informācijas aizsardzību un darbiniekam pieejamā Sabiedrības 

informācija ir izmantojama tikai tiešo darba pienākumu izpildei. 

Darbiniekam aizliegts izpaust Sabiedrības aizsargājamu 

informāciju vai izmantot to personīgiem mērķiem. 

AS “Conexus Baltic Grid” darba kārtības noteikumi nosaka, ka 

darbiniekam ir pienākums neizpaust Sabiedrības noteikto 

aizsargājamo ierobežotas pieejamības informāciju. Darbinieki 

visās savās darbībās ievēro AS “Conexus Baltic Grid” 

informācijas aizsardzības noteikumus un rūpējas par 

Sabiedrības informācijas aizsardzību, kā arī Sabiedrības 

informācijas sistēmas un darba tiesisko attiecību laikā iegūto 

informāciju darbinieks drīkst izmantot tikai darba pienākumu 

veikšanai. Par Sabiedrības noteiktās ierobežotas pieejamības 

informācijas neatļautu izpaušanu darbinieku var disciplināri 

sodīt. 

Lai nodrošinātu efektīvu dokumentu, t.sk. tādu, kas satur 

aizsargājamu informāciju, pārvaldību, 2020. gadā tika 

apstiprināta Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība, 

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas instrukcija, kā arī 
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būtiski pilnveidota lietu nomenklatūra, paredzot tajā informatīvu 

norādi par aizsargājamas informācijas veidu un 

konfidencialitātes līmeni. 

2.9. apliecinājumu, ka sistēmas 

operators nodrošina taisnīgu 

un vienlīdzīgu attieksmi pret 

sistēmas lietotājiem un tirgus 

dalībniekiem, pastāvot 

vienādiem faktiskajiem un 

tiesiskajiem apstākļiem.  

AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades un 

uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanā nodrošina taisnīgu un 

vienlīdzīgu attieksmi pret sistēmas lietotājiem, tirgus 

dalībniekiem un pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības lietot 

pārvades un uzglabāšanas sistēmas. 2020. gadā AS “Conexus 

Baltic Grid” pretendentiem un sistēmas lietotājiem nodrošināja 

pieeju pārvades sistēmai un Inčukalna PGK. AS “Conexus Baltic 

Grid” 2020. gadā nekonstatēja tādus apstākļus, lai kādam no 

sistēmas lietotājiem vai attiecīgi pretendentiem tiktu atteikta 

pieeja pārvades sistēmai un Inčukalna PGK. 

Sabiedrība visiem sistēmas lietotājiem sniedz pārvades 

sistēmas pakalpojumus un piedāvā dažāda termiņa un veida 

jaudas produktus atbilstoši sistēmas lietošanas noteikumiem, 

kas saskaņoti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2020. gada 23. aprīļa padomes lēmumu Nr. 45 “Par 

Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 

saskaņošanu”. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas 2020. gada 1. oktobra padomes lēmumam Nr. 1/14 

“Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi” 

visiem sistēmas lietotājiem tiek piedāvāti dažādu termiņu un 

veidu jaudas produkti. Pirms jebkurām sistēmas lietošanas 

noteikumu vai attiecīgi Inčukalna PGK lietošanas noteikumu 

izmaiņām tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība noteikumu 

projekta apspriešanā. 

2020. gadā, sistēmas lietotājiem sniedzot gan pārvades 

sistēmas pakalpojumus, gan Inčukalna PGK uzglabāšanas 

pakalpojumus, Sabiedrība piemēroja Regulatora noteiktos 

tarifus. 

2020. gadā Sabiedrība piemēroja infrastruktūras izmantošanai 

atbilstošus jaudas sadales mehānismus un pārslodzes vadības 

procedūras, kas attiecīgajā brīdī bija noteiktas pārvades 

sistēmas un Inčukalna PGK lietošanas regulējumā. 

Sabiedrība ievēro infrastruktūras lietošanas un pārvades 

sistēmas balansēšanas regulējumā noteiktos vienveidīgos 

nosacījumus sistēmas lietotāju un pretendentu kredītspējas 

izvērtēšanai, kā arī regulējumā paredzētos, uz visiem sistēmas 

lietotājiem attiecināmos nosacījumus saistību izpildes 

nodrošinājuma pieprasīšanai un tā iesniegšanai Sabiedrībai. 

2020. gadā Sabiedrība noslēdza sistēmas lietošanas līgumus ar 

12 jauniem tirgus dalībniekiem. Attiecīgi ar 10 sistēmas 
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lietotājiem tika noslēgts gan balansēšanas, gan pārvades 

sistēmas pakalpojuma, gan dabasgāzes uzglabāšanas 

pakalpojuma līgums. Savukārt ar diviem sistēmas lietotājiem 

tika noslēgts balansēšanas līgums un pārvades sistēmas 

pakalpojuma līgums. 

Informācija, kas saistīta ar Sabiedrības sniegtajiem dabasgāzes 

pārvades un uzglabāšanas pakalpojumiem un tās pārziņā 

esošās infrastruktūras izmantošanu, tirgus dalībniekiem ir brīvi 

pieejama Sabiedrības tīmekļvietnēs www.conexus.lv, 

capacity.conexus.lv un platform.conexus.lv latviešu un angļu 

valodā. Informācijas atjauninājumus Sabiedrība savā 

tīmekļvietnē publicē, tiklīdz pieejama un tās rīcībā ir atjaunināta 

informācija. 

2.10. apliecinājumu, ka 

energoapgādes komersantam, 

kas nodarbojas ar dabasgāzes 

vai elektroenerģijas ražošanu 

vai tirdzniecību, nav iespēju 

ietekmēt sistēmas operatora 

darbību, ja sistēmas operators 

ar šādu komersantu kopīgi 

izmanto pakalpojumus 

(piemēram, mītni u.tml.).  

AS “Conexus Baltic Grid” neizmanto pakalpojumus kopīgi ar 

energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai 

elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību. 

Sabiedrība preču, pakalpojumu un būvdarbu iegādi veic 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumu, ja plānotā iepirkuma paredzamā līgumcena ir vienāda 

vai lielāka par Ministru kabineta noteikto līgumcenu 

robežvērtību. Ja iepirkuma līgumcenas robežvērtība ir zemāka 

par Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežvērtību, 

iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Sabiedrībā apstiprināto 

Iepirkumu organizēšanas kārtību. Iepirkumu organizēšana 

aprakstīta pie 2.6. punkta. 

Sabiedrība, lai nodrošinātu elektroenerģijas un dabasgāzes, kas 

nepieciešama uzņēmuma darbības nodrošināšanai (zudumu 

segšanai un gazificētajiem objektiem, pārvades sistēmas 

balansēšanas pakalpojuma nodrošināšana), iegādi, 2020. gadā 

rīkoja atklātu konkursu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likumu. Informācija par iepirkumiem 

publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (iepirkumu 

identifikācijas numuri AS "Conexus Baltic Grid" 2020/6, AS 

"Conexus Baltic Grid" 2020/7, AS "Conexus Baltic Grid" 2020/8). 
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Lai sistēmas operators atbilstu Enerģētikas likuma 15. panta ceturtajā daļā noteiktajai 

prasībai nodrošināt komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru tas, pildot savus pienākumus, 

ir saņēmis, sistēmas operators patstāvīgi nodrošina vismaz šādus pakalpojumus vai nodrošina, 

ka vismaz šādi pakalpojumi netiek pirkti no komersantiem, kas veic dabasgāzes vai 

elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, un to saistītajiem komersantiem, sniedzot šādu 

informāciju saskaņā ar Sertificēšanas noteikumu 3. punktā noteiktajām prasībām: 

Sertificēšanas noteikumu 

punkts 

AS “Conexus Baltic Grid” informācija 

3.1. biznesa plānošanas un 

analīzes pakalpojums; 

Sabiedrība nodrošina patstāvīgi. 

3.2. risku vadības un 

apdrošināšanas pakalpojums; 

Sabiedrība risku vadību nodrošina patstāvīgi. Apdrošināšanas 

pakalpojumi netiek pirkti no komersantiem, kas veic dabasgāzes 

vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, un to saistītajiem 

komersantiem. 

3.3. juridiskā nodrošinājuma 

pakalpojums; 

Pakalpojumi netiek pirkti no komersantiem, kas veic 

dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, un to 

saistītajiem komersantiem. 

3.4. regulācijas jautājumu 

koordinācijas pakalpojums; 

Sabiedrība nodrošina patstāvīgi. 

3.5. finanšu resursu 

nodrošināšanas un pārvaldības 

pakalpojums. 

Sabiedrība finanšu resursu pārvaldību nodrošina patstāvīgi. 

Aizdevuma un galvojuma pakalpojumi netiek pirkti no 

komersantiem, kas veic dabasgāzes vai elektroenerģijas 

ražošanu vai tirdzniecību, un to saistītajiem komersantiem. 

Lai apliecinātu sistēmas operatora atbilstību Enerģētikas likuma 114. panta otrās daļas 

2. punktā noteiktajām prasībām, sistēmas operators saskaņā ar Sertificēšanas noteikumu 

4. punktā noteiktajām prasībām sniedz šādu informāciju: 

Sertificēšanas noteikumu 

punkts 

AS “Conexus Baltic Grid” informācija 

4.1. par Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas 

Nr. 715/2009 par 

nosacījumiem attiecībā uz 

piekļuvi dabasgāzes pārvades 

tīkliem un par Regulas (EK) 

Nr. 1775/2005 atcelšanu 4., 

12. panta 1.un 2. punktā, 14., 

15. panta 1., 2. un 3. punktā, 

16., 17., 18., 19., 20., 21. panta 

Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (turpmāk – 

ENTSOG) Ģenerālā Asambleja 2020. gada 10. decembrī 

pieņēma lēmumu atzīt Sabiedrību par ENTSOG pilntiesīgu 

dalībnieku ar 2021. gada 1. janvāri. 

2020. gada 20. aprīlī Eiropas Komisija savā tīmekļvietnē 

publicēja Igaunijas, Somijas, Latvijas un Lietuvas reģionālā 

gāzes tirgus integrācijas ceļvedi (Roadmap on regional gas 

market integration between Estonia, Finland, Latvia and 

Lithuania) (turpmāk – ceļvedis), kuram saskaņojumu sniedza arī 
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1., 2. un 3. punktā, 22. pantā, 

kā arī 1. pielikumā noteikto 

pienākumu izpildi. 

Sabiedrība. Ceļvedis atbilst tam turpmāko reģionālā gāzes 

tirgus integrācijas darbu plānam, par kuru starp iesaistīto valstu 

ministrijām, regulatīvajām iestādēm un sistēmas operatoriem 

panākta vienošanās Reģionālās gāzes tirgus koordinācijas 

darba grupas ietvaros. Saskaņojot ceļvedi, reģiona sistēmas 

operatori, tostarp Sabiedrība, cita starpā, ir apņēmušies analizēt 

šaurās vietas starpsavienojuma punktos un jaudas 

ierobežojumu ietekmi uz turpmāko vienotās balansēšanas 

zonas attīstību. 

2020. gada jūlijā tika noslēgta vienošanās starp AS “Conexus 

Baltic Grid”, Igaunijas pārvades sistēmas operatoru Elering AS, 

Lietuvas pārvades sistēmas operatoru AB Amber Grid, Somijas 

pārvades sistēmas operatoru Gasgrid Finland Oy un Lietuvas 

sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoru AB Klaipedos 

nafta, kuras mērķis ir veicināt efektīvāku pārvades sistēmas 

darbības plānošanu Baltijā un Somijā jautājumos, kas attiecas 

uz sistēmas balansēšanu, dabasgāzes plūsmām, sistēmas 

drošību un remontdarbiem. 

Konstatējot nepieciešamību vienotās Latvijas-Igaunijas 

balansēšanas zonas sistēmas lietošanas regulējuma 

uzlabojumiem, Sabiedrība sadarbībā ar Igaunijas pārvades 

sistēmas operatoru Elering AS laika periodā no 2020. gada 

8. marta līdz 2020. gada 17. martam organizēja vienoto 

dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu jaunās 

redakcijas projekta publisko apspriešanu. Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2020. gada 23. aprīļa 

padomes lēmumu Nr. 45 “Par Vienoto dabasgāzes pārvades 

sistēmas lietošanas noteikumu saskaņošanu” saskaņoja 

sistēmas operatoru izstrādātos Vienotos dabasgāzes pārvades 

sistēmas lietošanas noteikumus. Jaunā sistēmas lietošanas 

noteikumu redakcija precizē un salāgo nosacījumus par 

piešķīrumiem un maksu par pārvades sistēmas pakalpojumiem 

ieejas un izejas punktos ar trešajām valstīm, noteikta kārtība, 

kādā nodotā jauda tiek atkārtoti piešķirta, salāgots ieejas-izejas 

punktu nomināciju procesa regulējums. 

Atbilstoši Gāzes regulas 13. panta 1. punktā noteiktajam 

pienākumam par tarifu noteikšanu atsevišķi katram dabasgāzes 

pārvades sistēmas ieejas punktam un izejas punktam, 

Sabiedrība 2020. gadā sniegtajiem pārvades sistēmas 

pakalpojumiem jeb jaudas produktiem piemēroja ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2019. gada 

27. novembra lēmumu Nr. 171 “Par akciju sabiedrības 

“Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas 

pakalpojuma tarifiem” noteiktos tarifus laika periodam no 
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2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. septembrim un 

tarifus, kas piemērojami no 2020. gada 1. oktobra. 

Ņemot vērā nepieciešamību tirgus dalībniekiem nodrošināt 

iespēju pieņemt izsvērtus lēmumus par Inčukalna PGK 

izmantošanu un 2019./2020. gada krātuves ciklā konstatētās 

nepilnības Inčukalna PGK izmantošanas regulējumā, 

Sabiedrība piedalījās pakāpeniska Inčukalna PGK regulējuma 

grozījumu izstrādē, kas tika apstiprināti ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 

12. marta lēmumu Nr. 1/4 “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas 2018. gada 28. maija lēmumā Nr. 1/10 

“Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi””. Šie 

grozījumi precizē nosacījumus informācijas par Inčukalna PGK 

publicēšanā, paredzot, ka informācija publicējama AS “Conexus 

Baltic Grid” tīmekļvietnē, ievieš nosacījumus par divu gadu 

grupētās jaudas produktu, krājumu pārcelšanas produktu, kā arī 

precizēti nosacījumi jaudas produktu izmantošanas kārtībai un 

veicināta vienlīdzība Inčukalna PGK jaudas rezervēšanā. 

2020. gada 7. oktobrī stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 1. oktobra lēmums 

Nr. 1/14 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas 

noteikumi”, kura izstrādē piedalījās arī Sabiedrība. Ar jauno 

Inčukalna PGK lietošanas noteikumu redakciju mainīta pieeja 

Inčukalna PGK jaudas rezervēšanā, paredzot, ka jauda tiek 

rezervēta ar izsoles starpniecību, tostarp precizēta jaudas 

produktu izmantošanas kārtība. Inčukalna PGK lietošanas 

noteikumi paredz un Sabiedrība savā darbībā arī ievēro kārtību, 

kādā pretendents iesniedz pieteikumu par krātuves lietošanas 

tiesību iegūšanu un tiek noslēgts krātuves pakalpojumu līgums, 

prasības informācijas par krātuvi publicēšanai, krātuves jaudas 

rezervēšanas un krātuvē esošās dabasgāzes daudzuma un 

krātuves jaudas nodošanas kārtību, pārslodzes vadības 

principus, kā arī kritērijus un kārtību, kādā sistēmas operators 

var pieprasīt sistēmas lietotājam iesniegt saistību izpildes 

nodrošinājumu. Atbilstoši Inčukalna PGK lietošanas 

noteikumiem Sabiedrība 2020. gada izskaņā iesniedza 

Regulatoram saskaņošanai tipveida krātuves jaudas izsoles 

nolikuma projektu. 

Sākot ar 2020. gada 17. martu, Sabiedrība sistēmas lietotājiem 

uzsāka piedāvāt rezervēšanai krātuves jaudu, ievērojot 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 

2020. gada 12. marta lēmumā Nr. 24 “Par akciju sabiedrības 

“Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma 

tarifu piemērošanas kārtību 2020./2021. gada krātuves ciklam” 
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noteiktos jaudas produktu tarifus, tarifu vērtības un jaudas 

produktu rezervēšanas sākuma laiku. 

AS “Conexus Baltic Grid” pārvades sistēmas jaudu ieejas-izejas 

punktos ar trešajām valstīm piešķir, piemērojot “pirmais atnāca, 

pirmais saņēma” principu. Ieejas-izejas punktā Balticconnector 

jauda tiek piešķirta, izmantojot jaudas netiešās piešķiršanas 

metodi. Savukārt, Kiemenai ieejas-izejas punktā jauda tiek 

piešķirta, piemērojot gan “pirmais atnāca, pirmais saņēma” 

principu, gan jaudas netiešās piešķiršanas metodi. 

Sabiedrība piemēro pārslodzes vadības nosacījumus visos 

ieejas-izejas punktos, kuros saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 

23. aprīļa lēmumu Nr. 45 “Par Vienoto dabasgāzes pārvades 

sistēmas lietošanas noteikumu saskaņošanu” sistēmas lietotāji 

veic jaudu rezervēšanu. Pārvades sistēmas pārslodzes vadību 

Sabiedrība veic, piemērojot nosacījumus par līgumā paredzētās 

jaudas nodošanu, mehānismu “izmanto vai zaudē” attiecībā uz 

ilgtermiņa jaudu un virsrezervēšanas un atpirkšanas shēmu. 

Vienlaikus Sabiedrība nodrošina, ka sistēmas lietotāji var 

savstarpēji nodot tiesības izmantot jaudas produktu sekundārās 

jaudu tirdzniecības ietvaros. 

Saskaņā ar regulējumu, kas bija spēkā līdz 2020. gada 

7. oktobrim Sabiedrība krātuves jaudas piešķiršanā piemēroja 

“pirmais atnāca, pirmais saņēma” principu. 2020. gada 

7. oktobrī stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas padomes 2020. gada 1. oktobra lēmums Nr. 1/14 

“Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi”, 

kuros no 2021. gada Inčukalna PGK jaudas piešķiršanas kārtība 

ir noteikta izsoles procedūra. 

Lai mazinātu konkurences kavēšanas un jaudu slēptas 

uzkrāšanas riskus, Sabiedrība piemēro Inčukalna PGK 

lietošanas noteikumos, kas apstiprināti ar Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 

1. oktobra lēmumu Nr. 1/14 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

lietošanas noteikumi”, paredzēto “izmanto vai zaudē” principu 

iesūknēšanas un izņemšanas jaudu sadalē, proti, sistēmas 

lietotāja nominācijas atbilst attiecīgi izmantotajai iesūknēšanas 

vai izņemšanas jaudai. Papildus jānorāda, ka jaudas produktiem 

ir nodrošināts sekundārais tirgus, kurā starp sistēmas lietotājiem 

var tikt nodoti jaudas produkti, kā arī ieviests krājumu 

pārcelšanas produkts, kas stimulē iegādātos jaudas produktus 

izmantot tam Inčukalna PGK lietošanas noteikumos paredzētajā 

laika periodā. 
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AS “Conexus Baltic Grid” regulāri savā tīmekļvietnē un 

ENTSOG pārredzamības platformā publicē un atbilstoši 

faktiskajai situācijai atjaunina informāciju par būtiskajiem ieejas-

izejas punktiem, kas definēti Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas padomes 2020. gada 23. aprīļa lēmumā 

Nr. 45 “Par Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas 

noteikumu saskaņošanu” un piekritīgi AS “Conexus Baltic Grid” 

pārvaldītajai pārvades sistēmai. Sabiedrība savā tīmekļvietnē 

regulāri publicē informāciju par veiktajiem balansēšanas 

darbību darījumiem, apjomiem un izmaksām. 

Informāciju par gāzes daudzumu Inčukalna PGK, plūsmām uz 

Inčukalna PGK un no Inčukalna PGK, tostarp pieejamām 

jaudām, Sabiedrība publicē regulāri gan AGSI+ pārredzamības 

platformā, gan Sabiedrības tīmekļvietnē. 

Sabiedrība nodrošina vēsturiskās pārredzamības informācijas 

par pārvades sistēmu, tostarp AS “Conexus Baltic Grid” pārziņā 

esošiem ieejas-izejas punktiem, un Inčukalna PGK pieejamību 

tirgus dalībniekiem savā tīmekļvietnē vismaz par pēdējo piecu 

gadu laika periodu. 

Sabiedrība savā tīmekļvietnē publicē informāciju arī par kopējo 

sistēmas lietotāju nebalansa stāvokli gāzes dienā, ikmēneša 

dabasgāzes balansēšanas cenām, robežcenu stimulējošo 

faktoru vērtību un ikmēneša neitralitātes maksu. Ievērojot 

vienotajos balansēšanas noteikumos, kas saskaņoti ar 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 

2019. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 164 “Par vienotās 

dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas 

noteikumu saskaņošanu”, noteikto, sākot ar 2020. gada 1. jūliju, 

AS “Conexus Baltic Grid” un Igaunijas pārvades sistēmas 

operators Elering AS piemēro koriģētās pirkšanas/pārdošanas 

robežcenu stimulējošo faktoru vērtības. 

AS “Conexus Baltic Grid” izpilda Gāzes regulas 1. pielikumā 

noteikto par pārvades sistēmas trešo personu piekļuves 

pakalpojumu nodrošināšanu un atbilstošu jaudu sadales 

mehānismu un pārslodzes vadības procedūru piemērošanu, 

ievērojot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

padomes 2020. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 45 “Par Vienoto 

dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 

saskaņošanu” nostiprinātos nosacījumus. Vienlaikus 

Sabiedrība regulāri tirgus dalībniekiem viegli pieejamā veidā, 

nediskriminējoši un atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām 

nodrošina informācijas publicēšanas pienākuma izpildi par AS 

“Conexus Baltic Grid” pārziņā esošiem pārvades sistēmas 

ieejas-izejas punktiem, pārvades sistēmas izmantošanu gan 



 

25 
 

Sabiedrības tīmekļvietnē, gan ENTSOG pārredzamības 

platformā. 

4.2. par Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas 

Nr. 1227/2011 par enerģijas 

vairumtirgus integritāti un 

pārredzamību 3., 4., 8., 

9. panta pirmajā daļā un 

15. pantā noteikto pienākumu 

izpildi. 

2020. gadā uzsākts darbs pie AS “Conexus Baltic Grid” 

pārredzamības informācijas un iekšējās informācijas 

publicēšanas kārtības izstrādes, kas precizē publicējamās 

informācijas veidus, Sabiedrības atbildīgos darbiniekus, 

termiņus un vietnes Sabiedrības pārziņā esošās informācijas 

par sistēmām publicēšanā. 

Sabiedrības rīcībā esošā informācija par pārvades sistēmu un 

Inčukalna PGK pirms tās izpaušanas ar publikāciju ir uzskatāma 

par aizsargājamu informāciju AS “Conexus Baltic Grid” 

informācijas aizsardzības noteikumu izpratnē. 

Informācija, kas attiecināma uz AS “Conexus Baltic Grid” 

pārvades sistēmas jaudu izmaiņām līdz 2020. gada beigām 

steidzamā tirgus paziņojuma (turpmāk – UMM) formātā tika 

publicēta ENTSOG pārredzamības platformā un AS “Conexus 

Baltic Grid” tīmekļvietnē. Savukārt, informācija, kas attiecināma 

uz Inčukalna PGK jaudu izmaiņām, līdz 2020. gada beigām 

nepieejamības paziņojumu formātā tika publicēta AGSI+ 

platformā un Sabiedrības tīmekļvietnē UMM formātā. Sākot ar 

2021. gada janvāri, Sabiedrība informāciju par pārvades 

sistēmas un Inčukalna PGK jaudu izmaiņām UMM formātā 

publicē GET Baltic iekšējās informācijas platformā. 

Sabiedrība 2020. gadā arī savā tīmekļvietnē savlaicīgi un 

regulāri publicēja informāciju par Inčukalna PGK iesūknēšanas 

un izņemšanas jaudu izmaiņām un pārvades sistēmas jaudu 

izmaiņām, vienlaikus sistēmas lietotājiem Sabiedrības 

tīmekļvietnē attiecīgos gadījumos nodrošinot arī paskaidrojošu 

informāciju par jaudas produktu rezervēšanu. 

2020. gada jūlijā Sabiedrība savā tīmekļvietnē publicēja ar 

Igaunijas pārvades sistēmas operatoru Elering AS un Somijas 

pārvades sistēmas operatoru Gasgrid Finland Oy saskaņoto 

plānoto pārvades sistēmas remontdarbu plānu laika periodam 

līdz 2021. gada 31. decembrim, vienlaikus nodrošinot UMM 

publikāciju gan ENTSOG pārredzamības platformā, gan 

Sabiedrības tīmekļvietnē. 

Atsevišķas informācijas ziņošanu Energoregulatoru sadarbības 

aģentūrai (ACER) Sabiedrība nodrošina ar reģistrēta ziņošanas 

mehānisma Solien starpniecību. 

4.3. par Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā Nr. 994/2010 

par gāzes piegādes drošības 

AS “Conexus Baltic Grid” 2020. gadā nodrošināja nepārtrauktu 

dabasgāzes drošības rezerves uzglabāšanu Inčukalna PGK 

piegādes standarta jeb 315 000 MWh apjomā, ievērojot Eiropas 
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aizsardzības pasākumiem un 

Padomes Direktīvas 

2004/67/EK atcelšanu noteikto 

gāzes piegādes drošības 

aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. 

Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2017/1938 (2017. gada 

25. oktobris) par gāzes piegādes drošības aizsardzības 

pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010, un šo 

dabasgāzes drošības rezervi Sabiedrība enerģētiskās krīzes 

laikā var izmantot nodrošināmo lietotāju apgādei atbilstoši 

Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 

“Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība 

izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma 

gadījumā” noteiktajam. 

Sabiedrība 2020. gada augustā lūdza Ekonomikas ministriju 

rast risinājumu Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa 

noteikumu Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā 

pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un 

valsts apdraudējuma gadījumā” 12.1  punktā noteiktā pienākuma 

izpildes pagarināšanai vismaz līdz 2025. gada 1. martam, 

ņemot vērā, ka līdz minētajam laika periodam Inčukalna PGK 

plānots uzstādīt gāzes kompresoru un dabasgāzes drošības 

rezerves apjoma izņemšana no Inčukalna PGK vēl pašlaik ir 

atkarīga no uzglabātā aktīvās dabasgāzes daudzuma. 

Sabiedrība 2020. gadā sniedza priekšlikumus un saskaņojumu 

Ekonomikas ministrijai jaunā Latvijas preventīvās rīcības plāna 

dabasgāzei un Latvijas ārkārtas rīcības plāna dabasgāzei 

izstrādes procesā. Sabiedrība ir nodrošinājusi atbalstu 

Ekonomikas ministrijai starpvalstu solidaritātes nolīguma 

saskaņošanā. 

Lai apliecinātu sistēmas operatora atbilstību Enerģētikas likuma 114. panta trešās daļas 

noteiktajām prasībām, sistēmas operators saskaņā ar Sertificēšanas noteikumu 5. punktā 

noteiktajām prasībām sniedz šādu informāciju: 

Sertificēšanas noteikumu 

punkts 

AS “Conexus Baltic Grid” informācija 

Ja iesniegumu par 

sertificēšanu iesniedz sistēmas 

operators, kuru kontrolē kāda 

persona vai personas no trešās 

valsts vai trešajām valstīm, tad 

papildus šo noteikumu 2., 3. un 

4. punkta nosacījumiem 

sistēmas operators apliecina, 

ka attiecīgā sistēmas operatora 

sertificēšana neapdraudēs 

Eiropas Savienības dalībvalstu 

energoapgādes drošumu. 

AS “Conexus Baltic Grid” 2020. gadā līdz akciju atsavināšanai 

nodrošināja, ka Gazprom neīsteno kontroli vai jebkādas tiesības 

sistēmas operatorā, dabasgāzes pārvades sistēmā vai 

Inčukalna PGK. Gazprom nepiedalījās Sabiedrības pārvaldē vai 

Sabiedrības pārvaldes lēmumu pieņemšanā un neīstenoja citas 

akcionāra tiesības, izņemot tiesības saņem dividendes, 

nesaņēma informāciju, izņemot tādu, kas nav pieejama visiem 

Sabiedrības akcionāriem. 

Izmaiņas, kas ietekmētu sistēmas operatora sertificēšanu un 

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu energoapgādes 

drošumu, pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

padomes 2020. gada 1. oktobra lēmuma Nr. 128 “Par akciju 
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sabiedrības “Conexus Baltic Grid” sertificēšanas nosacījumu 

izpildi” spēkā stāšanās nav notikušas. 

Sabiedrība norāda, ka ar terminu “trešā valsts” ES tiesību 

kontekstā apzīmē visas valstis, kas nav ES dalībvalstis. Kas 

attiecas uz tirgus dalībniekiem un investoriem no Apvienotās 

Karalistes, Apvienotajai Karalistei tika noteikts pārejas periods 

līdz 2020. gada 31. decembrim, pēc šī datuma tiks uzskatīts, ka 

pārvades sistēmas operatoru, kuru kontrolē investors, kas 

reģistrēts Apvienotajā Karalistē, kontrolē persona no trešās 

valsts2. Kā norādīts pie 2.4. punkta, MMIIEL atsevišķi neveido 

kontroli, kas radītu izšķirošu ietekmi pār Sabiedrību. Kaut arī 

atsevišķos gadījumos kontrole var veidoties tikai kopīgi ar AST, 

Sabiedrības ieskatā sistēmas operatora sertificēšana 

neapdraudēs ES dalībvalstu energoapgādes drošumu. 

Vienlaikus jāatzīmē, ka attiecībā uz jebkādām izmaiņām 

Sabiedrības akcionāru struktūrā, kas skar kapitāla daļu vairāk 

nekā viena procenta apmērā atsavināšanu vai būtiskas 

līdzdalības vai izšķirošas ietekmes iegūšanu Sabiedrībā, 

darījums var stāties spēkā tikai pēc Ministru kabineta lēmuma 

pieņemšanas, Pirms lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 

Enerģētikas likuma 20.3 panta ceturto un piekto daļu un 

Nacionālās drošības likuma 44. panta otro daļu Ministru 

kabinets saņem valsts drošības iestāžu atzinumus par darījuma 

atbilstību un ietekmi uz nacionālo drošību, kā arī personas 

tiesību ierobežojumu, tā samērīgumu ar nacionālās drošības 

interesēm. 

 

Valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss 

Valdes loceklis Gints Freibergs 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 
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