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09.04.2020.  Nr.31 

  (prot. Nr.16, 2.p) 

Par pienākuma uzlikšanu un brīdinājumu akciju sabiedrībai „Conexus Baltic Grid” 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), pamatojoties 

uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, savas kompetences 

ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. 

Regulators konstatē 

1. Saskaņā ar likuma ,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta pirmo daļu 

Regulators uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu 

ievērots šis likums, kā arī regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti. Atbilstoši likuma 

,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās daļas 9.punktam Regulators 

pilda citas funkcijas, kas noteiktas nozares speciālajos likumos. Enerģētikas likuma 

115.panta pirmā daļa paredz, ka Regulators sertificē vienoto dabasgāzes pārvades un 

uzglabāšanas sistēmas operatoru (turpmāk – sistēmas operators). 

2. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 114.panta otro daļu sistēmas operators atbilst sertificēšanas 

prasībām, ja ir izpildījis abus šādus nosacījumus: 

2.1. ievēro Enerģētikas likuma 111.panta trešajā daļā noteiktās neatkarības prasības 

(Enerģētikas likuma 114.panta otrās daļas 1.punkts);  

2.2. veic Enerģētikas likumā un Eiropas Savienības tiesību aktos sistēmas operatoram 

noteiktos pienākumus, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.715/2009 

par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas 

(EK) Nr.1775/2005 atcelšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1227/2011 

par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību, kā arī Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulā Nr.994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem 

un Padomes Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu1 noteiktos pienākumus (Enerģētikas 

likuma 114.panta otrās daļas 2.punkts). 

3. Atbilstoši Enerģētikas likuma 111.panta otrajai daļai sistēmas operators ir energoapgādes 

komersants, kas nošķirts no dabasgāzes ražošanas un tirdzniecības darbībām un 

 
1 Ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 25.oktobra Regulu Nr.2017/1938 par gāzes piegādes 

drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.994/2010 
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elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības darbībām un neietilpst vertikāli integrēta 

dabasgāzes apgādes komersanta vai vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta sastāvā. 

4. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 111.panta trešo daļu, 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, ievēro šādus nosacījumus:  

4.1. viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē energoapgādes 

komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai 

tirdzniecību, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt sistēmas operatoru, dabasgāzes 

pārvades sistēmu vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk – IPGK) vai izmantot 

jebkādas tiesības sistēmas operatorā (Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 

1.punkts); 

4.2. viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē sistēmas 

operatoru vai IPGK, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt energoapgādes komersantu, kas 

nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, vai izmantot 

jebkādas tiesības šādā komersantā (Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 

2.punkts); 

4.3. viena un tā pati persona nedrīkst iecelt sistēmas operatora padomes, valdes vai tādu 

institūciju locekļus, kurām ir tiesības pārstāvēt sistēmas operatoru vai dabasgāzes 

pārvades sistēmu, vai IPGK, un vienlaikus tieši vai netieši kontrolēt dabasgāzes 

apgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu un tirdzniecību, vai 

izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā un nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt 

elektroapgādes komersantu, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un 

tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā (Enerģētikas likuma 

111.panta trešās daļas 3.punkts); 

4.4. viena un tā pati persona nedrīkst kļūt par padomes, valdes vai tādu institūciju locekli, 

kurām ir tiesības pārstāvēt sistēmas operatoru, ne dabasgāzes apgādes komersantā, kas 

nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu un tirdzniecību, ne elektroapgādes komersantā, kas 

nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, ne sistēmas operatorā vai 

dabasgāzes pārvades sistēmā, vai IPGK (Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 

4.punkts); 

4.5. ja šī punkta 4.2., 4.3. vai 4.4.apakšpunktā minētā persona ir Latvijas Republika, tad 

viena un tā pati valsts pārvaldes institūcija nedrīkst kontrolēt energoapgādes 

komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu un 

tirdzniecību, un sistēmas operatoru vai dabasgāzes pārvades sistēmu, vai IPGK 

(Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 5.punkts); 

4.6. sistēmas operators Enerģētikas likuma 15.panta ceturtajā daļā minēto komerciālo un 

konfidenciālo informāciju, ko tas ieguvis, darbojoties kā daļa no vertikāli integrēta 

uzņēmuma, nedrīkst nodot tāda dabasgāzes apgādes komersanta rīcībā, kas nodarbojas 

ar dabasgāzes ražošanu vai tirdzniecību (Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 

6.punkts). 

5. Atbilstoši Enerģētikas likuma 111.panta piektajai daļai Enerģētikas likuma 111.panta 

trešās daļas 1., 2., 3. un 4.punkta prasības nav attiecināmas uz finanšu institūcijām un 

īpašam mērķim dibinātiem komersantiem, kuriem pieder akcijas sistēmas operatorā un 

energoapgādes komersantā, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu 

vai tirdzniecību, ja šo finanšu institūciju un īpašam mērķim dibināto komersantu 

uzraudzību veic Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas 

Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 

dalībvalsts kompetentā finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcija un ja tiek 

https://likumi.lv/body_print.php?id=49833&version_date=31.12.2017&version_date_end=...&grozijumi=1&pielikumi=0&saturs=0&piezimes=0&large_font=0#p2
https://likumi.lv/body_print.php?id=49833&version_date=31.12.2017&version_date_end=...&grozijumi=1&pielikumi=0&saturs=0&piezimes=0&large_font=0#p3
https://likumi.lv/body_print.php?id=49833&version_date=31.12.2017&version_date_end=...&grozijumi=1&pielikumi=0&saturs=0&piezimes=0&large_font=0#p4
https://likumi.lv/body_print.php?id=49833&version_date=31.12.2017&version_date_end=...&grozijumi=1&pielikumi=0&saturs=0&piezimes=0&large_font=0#p15
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konstatēts, ka minēto finanšu institūciju un īpašam mērķim dibināto komersantu darbība 

nerada nekādu interešu konfliktu starp sistēmas operatoru un energoapgādes komersantu, 

kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību. 

6. Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas redakcija tika pieņemta 2016.gada 11.februārī 

un stājās spēkā 2017.gada 31.decembrī. Saskaņā ar Enerģētikas likuma pārejas noteikumu 

52.punktu sistēmas operatoram līdz 2018.gada 10.janvārim bija jāiesniedz Regulatoram 

iesniegums tā sertificēšanai saskaņā ar Enerģētikas likuma 115.pantu. Attiecīgi 

konstatējams, ka Enerģētikas likuma 111.panta trešajā daļā iekļautās sistēmas operatora 

neatkarības prasības dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram bija zināmas jau kopš 

2016.gada 23.februāra (2016.gada 23.februāra publikācija oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”, 37.nr.), un, jau iesniedzot 2018.gada 10.janvāra iesniegumu Nr.01-7/24 

saskaņā ar Enerģētikas likuma pārejas noteikumu 52.punktu un 115.pantu, AS „Conexus 

Baltic Grid” bija jānodrošina atbilstība šīm prasībām. 

7. Atbilstoši Enerģētikas likuma 105.panta pirmajai daļai, ja Regulators konstatē, ka 

dabasgāzes sistēmas operators, tirgotājs vai tirgus dalībnieks neievēro Enerģētikas likuma 

prasības, Regulators var pieņemt vienu vai vairākus no šādiem lēmumiem: 

7.1. uzlikt pienākumu noteiktā termiņā nodrošināt attiecīgo Enerģētikas likuma prasību 

ievērošanu (Enerģētikas likuma 105.panta pirmās daļas 1.punkts); 

7.2. izteikt brīdinājumu (Enerģētikas likuma 105.panta pirmās daļas 2.punkts); 

7.3. uzlikt Enerģētikas likuma 99., 100., 101., 101.1, 102., 103. un 104.pantā minēto soda 

naudu (Enerģētikas likuma 105.panta pirmās daļas 3.punkts). 

8. No Enerģētikas likuma 101.1panta 6.punkta izriet, ka Regulators ir tiesīgs sistēmas 

operatoram uzlikt soda naudu līdz 10 procentiem no sistēmas operatora iepriekšējā finanšu 

gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 300 euro apmērā, ja sistēmas operators 

nenodrošina atbilstību Enerģētikas likumā noteiktajām sistēmas operatora sertificēšanas 

prasībām, tostarp neievēro Enerģētikas likumā noteiktos sertificēšanas prasību ieviešanas 

termiņus. Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.839 „Kārtība, kādā 

nosaka soda naudas apmēru elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē” nosaka kārtību, kādā 

Regulators nosaka soda naudas apmēru par Elektroenerģijas tirgus likumā un Enerģētikas 

likumā noteikto prasību neievērošanu; apstākļus, kādus Regulators ņem vērā, aprēķinot 

soda naudas apmēru; gadījumus, kad soda naudu var samazināt. 

9. Vienlaikus saskaņā ar Enerģētikas likuma 105.panta otro daļu, ja Regulators ir pieņēmis 

lēmumu, ar kuru uzlicis pienākumu noteiktā termiņā nodrošināt attiecīgo Enerģētikas 

likuma prasību ievērošanu un izteicis brīdinājumu, bet dabasgāzes sistēmas operators, 

tirgotājs vai tirgus dalībnieks Regulatora noteiktajā termiņā nav izpildījis šo lēmumu, 

Regulators ir tiesīgs pieņemt lēmumu par soda naudas uzlikšanu. 

10. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu administratīvo lietu iestādē 

ierosina uz iestādes iniciatīvas pamata. 

11. Administratīvā procesa likuma 57.pants noteic, ka iestāde, kurai lieta ir piekritīga, ierosina 

administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties saskaņā ar tiesību 

normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais akts, kā arī tad, ja iestādei 

ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt. 

12. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai, lemjot par tāda 

administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam, iestāde noskaidro un 

izvērtē adresāta viedokli un argumentus šajā lietā. 

13. Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203041605, 

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

Latvijas Republikas teritorijā veic vienotā dabasgāzes pārvades (2017.gada 5.janvāra 
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licence Nr.E33002 dabasgāzes pārvadei, darbības termiņš 2037.gada 4.janvāris) un 

dabasgāzes uzglabāšanas (2017.gada 5.janvāra licence Nr.E31002 dabasgāzes 

uzglabāšanai, darbības termiņš 2037.gada 4.janvāris) sistēmas operatora pienākumus. 

14. Ar Regulatora 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.112 „Par vienotā dabasgāzes pārvades 

un uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšanu”2 (turpmāk – Sertificēšanas lēmums) 

Regulators sertificēja sistēmas operatoru AS „Conexus Baltic Grid” un apstiprināja 

dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru AS „Conexus Baltic Grid” ar šādiem 

nosacījumiem: 

14.1. nodrošināt, ka, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, personai, kura kontrolē energoapgādes 

komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību, nav iespēju tieši vai netieši 

kontrolēt AS „Conexus Baltic Grid”, un nodrošināt, ka AS „Conexus Baltic Grid” 

2020.gada 1.janvārī pilnībā atbilst Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1. un 

2.punktā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām (Sertificēšanas 

lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunkts); 

14.2. nodrošināt, ka, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, finanšu institūciju un īpašam mērķim 

dibināto komersantu tieša vai netieša darbība AS „Conexus Baltic Grid” nerada 

nekādu interešu konfliktu starp AS „Conexus Baltic Grid” un energoapgādes 

komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai 

tirdzniecību, un nodrošināt, ka AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 1.janvārī 

pilnībā atbilst Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā 

noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām (Sertificēšanas lēmuma 

lemjošās daļas 1.2.apakšpunkts). 

15. Ar Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 2.punktu Regulators uzdeva AS „Conexus Baltic 

Grid” reizi divos mēnešos no Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas dienas informēt 

Regulatoru par Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietverto nosacījumu 

izpildes gaitu un turpmāk plānotajām darbībām, iesniedzot rakstveida ziņojumu un to 

pamatojošos dokumentus. 

16. Lai izpildītu Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 2.punktu, AS „Conexus Baltic Grid” ir 

iesniegusi 2018.gada 27.novembra iesniegumu Nr.01-7/961, 2019.gada 28.janvāra 

iesniegumu Nr.01-7/72, 2019.gada 28.marta iesniegumu Nr.1-7/216, 2019.gada 27.maija 

iesniegumu Nr.COR-N-2019/0337 (vērtējams kopsakarībā ar AS „Conexus Baltic Grid” 

2019.gada 14.maija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0313 (turpmāk – iesniegums Nr.1)), 

2019.gada 29.jūlija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0539, 2019.gada 27.septembra 

iesniegumu Nr.COR-N-2019/0743, 2019.gada 28.novembra iesniegumu Nr.COR-N-

2019/0959, 2020.gada 9.janvāra iesniegumu Nr.COR-N-2020/0012 (turpmāk – 

iesniegums Nr.3), 2020.gada 17.marta iesniegumu Nr.COR-N-2020/0259 (turpmāk – 

iesniegums Nr.4) un 2020.gada 2.aprīļa elektronisko sūtījumu par papildu informāciju pie 

AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 1.aprīļa iesnieguma Nr.COR-N-2020/0307 

(turpmāk – Ziņojums). 

17. Regulators 2019.gada 12.decembrī saņēma AS „Conexus Baltic Grid” 2019.gada 

12.decembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0992 ar lūgumu pagarināt termiņu 

Sertificēšanas lēmumā noteikto nosacījumu izpildei (turpmāk – iesniegums Nr.2). 

18. Saskaņā ar AS „Conexus Baltic Grid” iesniegumā Nr.1 minēto informāciju AS „Conexus 

Baltic Grid” akcionārs publiskā akciju sabiedrība „Gazprom” (ПАО „Газпром”) (turpmāk 

– Gazprom) 2018.gada 4.oktobrī un 2019.gada 28.martā ir sniedzis AS „Conexus Baltic 

Grid” informāciju, ka tiek meklēti risinājumi Gazprom piederošo akciju atsavināšanai. 

AS „Conexus Baltic Grid” iesniegumā Nr.2 un iesniegumā Nr.3 informēja Regulatoru par 

 
2 https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN112D28092018.pdf 

https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN112D28092018.pdf
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Gazprom piederošo AS „Conexus Baltic Grid” akciju atsavināšanu atklātas izsoles 

procedūrā, kura notika 2019.gada 30.decembrī. AS „Conexus Baltic Grid” iesniegumā 

Nr.3 informēja, ka saskaņā ar publiski pieejamo informāciju izsole ir sekmīgi noritējusi un 

ir noskaidrots izsoles uzvarētājs. Uz iesnieguma Nr.4 iesniegšanas brīdi AS „Conexus 

Baltic Grid” rīcībā nebija aktuālas informācijas par izsoles uzvarētāju, kā arī to, vai izsolē 

tika saņemti piedāvājumi, kas atbilst izsoles nolikumā noteiktajām prasībām. 

19. Lai varētu vispusīgi izvērtēt Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildi un iesniegumā Nr.3 

minēto informāciju, ņemot vērā Enerģētikas likuma 20.3pantu un Nacionālās drošības 

likuma 40.pantu, Regulators ar 2019.gada 23.decembra vēstuli Nr.2-2.21/3933 vērsās pie 

Ekonomikas ministrijas un Valsts kancelejas, bet ar 2020.gada 31.janvāra vēstuli Nr.2-

2.21/278 – pie Ekonomikas ministrijas, lai saņemtu informāciju, vai Ministru kabinets ir 

saņēmis piedāvājumu izmantot AS „Conexus Baltic Grid” akciju pirmpirkuma tiesības, un 

par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem. 

20. Ekonomikas ministrija 2020.gada 9.janvāra vēstulē Nr.3.3-8/2020/138N informēja, ka 

Gazprom piederošās AS „Conexus Baltic Grid” akcijas tika atsavinātas izsoles procedūrā, 

kura veiksmīgi noslēdzās 2019.gada 30.decembrī. Vienlaikus Ekonomikas ministrijas 

rīcībā nav informācijas par to, kurš uzņēmums ir izsoles uzvarētājs, jo piedāvājums 

izmantot šo akciju pirmpirkuma tiesības vēl nav saņemts. Ekonomikas ministrija ar 

2020.gada 16.marta vēstuli Nr.3.3-8/2020/1421N norādīja, ka joprojām nav saņemts 

piedāvājums izmantot Gazprom piederošo AS „Conexus Baltic Grid” akciju pirmpirkuma 

tiesības un Ekonomikas ministrijas rīcībā nav informācijas par darījuma attīstību. 

21. Ekonomikas ministrija 2020.gada 27.marta vēstulē Nr.3.3-8/2020/1994N informēja, ka 

2020.gada 19.martā Ministru kabinets un Ekonomikas ministrija ir saņēmuši (*)3 

iesniegumu atbilstoši Enerģētikas likuma 20.3panta trešajai daļai. Iesniegumā ir iekļauta 

darījuma dokumentācija un lūgums pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

vai neizmantošanu darījumā par Gazprom piederošām AS „Conexus Baltic Grid” 

kapitāldaļām. Ekonomikas ministrija ir uzsākusi jautājuma virzību atbilstoši Enerģētikas 

likuma 20.3pantam. 

22. Saskaņā ar AS „Conexus Baltic Grid” sniegto informāciju no Sertificēšanas lēmuma 

pieņemšanas brīža (šā lēmuma konstatējošās daļas 16.punktā un 17.punktā minētie 

AS „Conexus Baltic Grid” iesniegtie dokumenti) Gazprom, lai izpildītu Sertificēšanas 

lēmumā noteiktos nosacījumus, nepiedalās AS „Conexus Baltic Grid” pārvaldē – 

nepiedalās akcionāru sapulcēs, nepiedalās AS „Conexus Baltic Grid” padomes un valdes 

ievēlēšanā vai darbībā, tostarp neizvirza savus padomes locekļu kandidātus un nebalso par 

izvirzītajiem kandidātiem, kā arī nesaņem informāciju, kas nav publiski pieejama visiem 

AS „Conexus Baltic Grid” akcionāriem. Proti, Gazprom pilda AS „Conexus Baltic Grid” 

statūtu4 9.4.apakšpunktā ietverto nosacījumu. 

23. Attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru ,,Marguerite Gas I S.a r.l.” (turpmāk – 

Marguerite) Regulators konstatē, ka Marguerite kopš Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas 

brīža ir veikusi darbības Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildei. Saskaņā ar 

iesniegumā Nr.2 sniegto informāciju Marguerite ir noslēgusi tai piederošo AS „Conexus 

Baltic Grid” akciju atsavināšanas darījumu ar Japānas kompānijas ,,Marubeni” fondu 

,,MM Infrastructure Investments Europe Limited” (turpmāk – MMIIEL). Ievērojot 

Enerģētikas likuma 20.3panta un Nacionālās drošības likuma 40.panta prasības, darījuma 

puses 2019.gada 4.decembrī nosūtīja kopīgu pieteikumu Ministru kabinetam un 

Ekonomikas ministrijai. 

24. Ministru kabinets 2020.gada 10.marta sēdē pieņēma lēmumu akceptēt, ka Marguerite tai 

 
3 satur ierobežotas pieejamības informāciju 
4 https://www.conexus.lv/uploads/filedir/cbg_statuti_no_31122017.pdf 

https://www.conexus.lv/uploads/filedir/cbg_statuti_no_31122017.pdf
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piederošos 29,06% AS „Conexus Baltic Grid” akciju pārdod MMIIEL. Lēmums tika 

pieņemts atbilstoši Enerģētikas likuma 20.3pantā un Nacionālās drošības likuma 40.pantā 

noteiktajai procedūrai.  

25. AS „Conexus Baltic Grid” iesniegumā Nr.4 vērš uzmanību, ka saskaņā ar Komerclikuma 

228.panta otro daļu no vārda akcijas izrietošās tiesības ir personai, kura kā akcionārs 

ierakstīta akcionāru reģistrā. Uz iesnieguma Nr.4 iesniegšanas brīdi AS „Conexus Baltic 

Grid” valdes rīcībā vēl nebija informācijas, ka Marguerite akcijas būtu pārreģistrētas 

MMIIEL akcionāru reģistrā. Savukārt Ziņojumam pievienotajā pilnā akcionāru saraksta 

izrakstā, kas saņemts ar AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 2.aprīļa elektronisko 

sūtījumu un datēts ar 2020.gada 1.aprīli, Marguerite kā AS „Conexus Baltic Grid” 

akcionārs vairs neparādās. 

26. Regulators ar 2020.gada 2.aprīļa vēstuli Nr.2-2.44/862 nosūtīja AS „Conexus Baltic Grid” 

šā lēmuma projektu un uzaicināja uz Regulatora padomes 2020.gada 6.aprīļa sēdi. 

AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 6.aprīļa iesniegumā Nr.COR-N-2020/0344 (turpmāk 

– iesniegums Nr.5) pauda viedokli un argumentus par sagatavoto lēmuma projektu. 

AS „Conexus Baltic Grid” uzskata, ka šā lēmuma pieņemšanas procesā tiek būtiski 

pārkāptas AS „Conexus Baltic Grid” Administratīvā procesa likuma 62.pantā paredzētās 

tiesības tikt uzklausītai, jo šā lēmuma projekts tai nosūtīts nepietiekami savlaicīgi. Tāpat 

AS „Conexus Baltic Grid” norāda, ka starp Regulatoru un AS „Conexus Baltic Grid” 

pastāv strīds par Sertificēšanas lēmuma nosacījumu tiesiskumu un šobrīd ir aktīva 

tiesvedība. Šo iemeslu dēļ AS „Conexus Baltic Grid” uzskata, ka Regulatora rīcībā nav 

nepieciešamās informācijas un pierādījumu, lai pieņemtu tik nopietnu lēmumu, kurā 

konstatēta Sertificēšanas lēmuma nosacījumu neizpilde, un lūdz Regulatoru pagarināt šā 

lēmuma izdošanas termiņu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro 

daļu. AS „Conexus Baltic Grid” uzsver, ka tiesvedība par Sertificēšanas lēmuma 

nosacījumu tiesiskumu ir būtisks šķērslis šā lēmuma pieņemšanai, jo Regulators pēc 

būtības ar šo lēmumu uzliek pienākumu un izsaka brīdinājumu AS „Conexus Baltic Grid”, 

ka tā neatbilst Enerģētikas likumā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām, 

savukārt tiesā izskatāmais strīds tieši ir par to, vai AS „Conexus Baltic Grid” atbilst 

Enerģētikas likumā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām. Tāpat 

AS „Conexus Baltic Grid” norāda, ka kā komercsabiedrība nevar tiešā veidā ietekmēt savu 

akcionāru lēmumus par rīcību ar tiem piederošajām akcijām, līdz ar to Regulators nevar 

piemērot AS „Conexus Baltic Grid” sankcijas par tādu darbību veikšanu, kuras var veikt 

tikai AS „Conexus Baltic Grid” akcionāri. AS „Conexus Baltic Grid” arī uzskata, ka šis 

lēmums ir pretrunīgs, jo, no vienas puses, Regulators uzliek pienākumu AS „Conexus 

Baltic Grid” nodrošināt atbilstību Enerģētikas likumā noteiktajām sistēmas operatora 

neatkarības prasībām, bet, no otras puses, tas atsakās vērtēt, vai Marguerite visu 

AS „Conexus Baltic Grid” akciju ieguvējs atbilst Enerģētikas likumā noteiktajām 

prasībām. AS „Conexus Baltic Grid” arī uzskata, ka Regulators atzīst, ka Gazprom jau 

šobrīd neveic kontroli AS „Conexus Baltic Grid” un neizmanto tajā jebkādas tiesības, līdz 

ar to Regulatoram nav pamata atzīt, ka AS „Conexus Baltic Grid” nav nodrošinājusi 

sistēmas operatora neatkarības prasību izpildi un uzlikt pienākumu to izdarīt. Papildus 

minētajam AS „Conexus Baltic Grid” norāda, ka par pamatu šim lēmumam nevar kalpot 

arī Regulatora atzinums, ka līdz 2020.gada 1.janvārim nav izpildīti Sertificēšanas lēmuma 

nosacījumi, jo AS „Conexus Baltic Grid” savlaicīgi iesniedza Regulatoram iesniegumu par 

termiņa pagarināšanu, kuru Regulators ilgstoši nav izskatījis.  

27. AS „Conexus Baltic Grid” pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes 2020.gada 6.aprīļa 

sēdē uzturēja iesniegumā Nr.5 pausto viedokli. Papildus AS „Conexus Baltic Grid” 

pilnvarotais pārstāvis lūdza šā lēmuma pieņemšanu atlikt līdz brīdim, kad lēmums, ar kuru 

Regulators noraida AS „Conexus Baltic Grid” iesniegumu Nr.2, ir kļuvis negrozāms. 

Vienlaikus AS „Conexus Baltic Grid” norādīja, ka iesniegumā Nr.2 lūgtais termiņš – 
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2020.gada 30.jūnijs – šobrīd vairs nav samērīgs un būtu jānosaka termiņš – 2020.gada 

1.oktobris. 

Regulators secina 

1. Sertificēšanas lēmumā Regulators konstatēja, ka AS „Conexus Baltic Grid” neatbilst 

Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajām sistēmas 

operatora neatkarības prasībām. Taču, objektīvi izvērtējot visus tiesiskos un faktiskos 

apstākļus, Regulators secināja, ka ir pamats sertificēt sistēmas operatoru AS „Conexus 

Baltic Grid” un apstiprināt dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru AS „Conexus Baltic 

Grid”, un vienlaikus, lai nodrošinātu AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību tiesību normām, 

nolēma noteikt nosacījumus (šā lēmuma konstatējošās daļas 14.punkts), tādējādi dodot 

papildu laiku – līdz 2019.gada 31.decembrim – AS „Conexus Baltic Grid” veikt darbības, 

kas nepieciešamas, lai nodrošinātu AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību Enerģētikas 

likuma 111.panta trešās daļas prasībām. Sākotnēji Regulators plānoja noteikt, ka 

Sertificēšanas lēmuma nosacījumi izpildāmi līdz 2019.gada 1.aprīlim. Jau šo termiņu 

AS „Conexus Baltic Grid” pārstāvis Regulatora 2018.gada 14.maija padomes sēdē vērtēja 

kā pilnīgi pietiekamu. Ievērojot vēl lielāku piesardzību termiņa noteikšanā, Regulators 

Sertificēšanas lēmuma gala redakcijā noteica, ka nosacījumi izpildāmi līdz 2019.gada 

31.decembrim. AS „Conexus Baltic Grid” 2018.gada 21.septembra iesniegumā Nr.01-

7/775 pozitīvi vērtēja, ka nosacījumu izpildes termiņš ir pagarināts. Regulators uzskata, ka 

Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildes termiņš bija pietiekams un AS „Conexus Baltic 

Grid” un tās akcionāriem Marguerite un Gazprom bija iespēja veikt visas nepieciešamās 

darbības, lai Regulatora noteiktajā termiņā izpildītu Sertificēšanas lēmuma nosacījumus 

un nodrošinātu atbilstību Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas prasībām. 

2. AS „Conexus Baltic Grid” iesniegums Nr.2, kurā AS „Conexus Baltic Grid” lūdza 

pagarināt Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildes termiņu, iesniegums Nr.3 un Nr.4, 

kurā AS „Conexus Baltic Grid” informēja Regulatoru par aktuālajiem apstākļiem saistībā 

ar Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildi, liecina, ka AS „Conexus Baltic Grid” 

akcionāra Marguerite izvēlētais Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.2.apakšpunkta 

nosacījuma izpildes veids – tai piederošo AS „Conexus Baltic Grid” akciju atsavināšanas 

darījums –, iestājoties 2020.gada 1.janvārim, nebija pilnībā pabeigts. Vienlaikus, vērtējot 

lietu, Regulators ņem vērā šādus apstākļus: 

2.1. AS „Conexus Baltic Grid”, tostarp AS „Conexus Baltic Grid” akcionārs Marguerite, 

kopš Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas, izpildot Sertificēšanas lēmuma lemjošās 

daļas 2.punktu un papildus tam, sniedza Regulatoram informāciju par Sertificēšanas 

lēmuma lemjošās daļas 1.2.apakšpunkta izpildes progresu, piedāvājot arī alternatīvus 

risinājumus Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.2.apakšpunktā iekļautā 

nosacījuma izpildei; 

2.2. AS „Conexus Baltic Grid” akcionārs Marguerite, izvēloties kā Sertificēšanas lēmuma 

lemjošās daļas 1.2.apakšpunktā noteiktā nosacījuma izpildes veidu tai piederošo 

AS „Conexus Baltic Grid” akciju atsavināšanu, noslēdza tai piederošo AS „Conexus 

Baltic Grid” akciju atsavināšanas darījumu un, ievērojot Enerģētikas likuma 20.3panta 

un Nacionālās drošības likuma 40.panta prasības, 2019.gada 4.decembrī vērsās 

Ministru kabinetā un Ekonomikas ministrijā; 

2.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 10.marta sēdē lemto Marguerite ir saņēmusi 

Ministru kabineta akceptu (šā lēmuma konstatējošās daļas 24.punkts), lai Marguerite 

tai piederošos 29,06% AS „Conexus Baltic Grid” akciju varētu pārdot MMIIEL; 

2.4. Atbilstoši Ziņojumā sniegtajai informācijai 2020.gada 1.aprīlī Marguerite vairs nav 

iekļauta AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru sarakstā. 

3. Izvērtējot visus apstākļus, kas minēti šā lēmuma secinājumu daļas 2.punktā, Regulators 
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secina – ar lietā pieejamajiem dokumentiem ir pierādīts, ka, iestājoties 2020.gada 

1.janvārim, Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.2.apakšpunktā iekļautais nosacījums 

nebija izpildīts, tādējādi nav ievērots Sertificēšanas lēmumā noteiktais nosacījumu izpildes 

termiņš. Savukārt šobrīd nav pierādījumu, ka Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 

1.2.apakšpunkta nosacījums nebūtu izpildīts pēc 2020.gada 1.aprīļa, jo tas, vai MMIIEL 

kā AS „Conexus Baltic Grid” akcionārs atbilst Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām, 

tiks skatīts, vērtējot ikgadējo ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas 

prasībām. 

4. AS „Conexus Baltic Grid” iesniegums Nr.2, kurā AS „Conexus Baltic Grid” lūdza 

pagarināt Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildes termiņu, iesniegums Nr.3 un Nr.4, 

kurā AS „Conexus Baltic Grid” informēja Regulatoru par aktuālajiem apstākļiem saistībā 

ar Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildi, liecina, ka AS „Conexus Baltic Grid” 

akcionāra Gazprom izvēlētais Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunkta 

nosacījuma izpildes veids – tam piederošo AS „Conexus Baltic Grid” akciju atsavināšanas 

darījums –, iestājoties 2020.gada 1.janvārim, nebija pilnībā pabeigts. Vienlaikus, vērtējot 

lietu, Regulators ņem vērā šādus apstākļus: 

4.1. AS „Conexus Baltic Grid” ir izpildījusi Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 

2.punktu. Vienlaikus pēc būtības vismaz attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” 

akcionāru Gazprom iesniegtā informācija liecina par Sertificēšanas lēmuma lemjošās 

daļas 1.1.apakšpunkta izpildes risinājuma, izpildes virzības un centienu trūkumu; 

4.2. AS „Conexus Baltic Grid” akcionārs Gazprom, lai īstenotu tā izvēlēto Sertificēšanas 

lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunkta nosacījuma izpildes modeli – tam piederošo 

AS „Conexus Baltic Grid” akciju atsavināšanu –, 2019.gada 30.decembrī organizēja 

tam piederošo AS „Conexus Baltic Grid” akciju izsoli. Izsolei izvēlētais termiņš ir 

tikai divas dienas pirms Sertificēšanas lēmuma nosacījumu izpildes termiņa beigām, 

kad AS „Conexus Baltic Grid”, izpildot Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 

1.1.apakšpunkta nosacījumu, bija jānodrošina atbilstība Enerģētikas likuma 111.panta 

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

Regulators nav saņēmis informāciju, kas pamatotu vai skaidrotu, kāpēc nosacījumu 

izpildei izvēlētās darbības nav veiktas savlaicīgi; 

4.3. AS „Conexus Baltic Grid” informē (šā lēmuma konstatējošās daļas 22.punkts), ka 

Gazprom nepiedalās AS „Conexus Baltic Grid” pārvaldē – nepiedalās akcionāru 

sapulcēs, nepiedalās AS „Conexus Baltic Grid” padomes un valdes ievēlēšanā vai 

darbībā, tostarp neizvirza savus padomes locekļu kandidātus un nebalso par 

izvirzītajiem kandidātiem, kā arī nesaņem informāciju, kas nav publiski pieejama 

visiem AS „Conexus Baltic Grid” akcionāriem. Papildus tam pēc iepazīšanās ar šā 

lēmuma projektu AS „Conexus Baltic Grid” paudusi viedokli (šā lēmuma 

konstatējošās daļas 26.punkts), ka AS „Conexus Baltic Grid” statūtos noteiktie 

ierobežojumi Gazprom ir pietiekami, lai sasniegtu Enerģētikas likuma 111.panta 

trešās daļas prasību izpildi, kā arī minētie ierobežojumi radījuši Gazprom šķēršļus 

informācijas saņemšanai par AS „Conexus Baltic Grid” un līdz ar to arī šķēršļus 

savlaicīgai Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunktā minētā nosacījuma 

izpildei. Regulators ņem vērā, ka ierobežojumi AS „Conexus Baltic Grid” statūtos 

Gazprom tika paredzēti, lai preventīvi nodrošinātu AS „Conexus Baltic Grid” 

atbilstību sistēmas operatora sertificēšanas prasībām, tomēr jau Sertificēšanas lēmumā 

ir secināts, ka ierobežojumu iekļaušana AS „Conexus Baltic Grid” statūtos nav 

pietiekams un piemērots risinājums, lai sasniegtu Enerģētikas likuma 111.panta 

mērķi. Vienlaikus Regulators norāda, ka, neskatoties uz mērķi, kādu bija plānots 

sasniegt ar AS „Conexus Baltic Grid” statūtos noteikto ierobežojumu Gazprom, nav 

pieļaujams, ka ierobežojumi kļūst par šķērsli Sertificēšanas lēmumā noteikto 

nosacījumu izpildei, tostarp attiecībā uz informācijas, kas nepieciešama nosacījumu 
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izpildei, savlaicīgu nodrošināšanu Gazprom; 

4.4. 2020.gada 27.martā Ekonomikas ministrija informēja Regulatoru, ka Gazprom ir 

iesniedzis Ministru kabinetā un Ekonomikas ministrijā iesniegumu saskaņā ar 

Enerģētikas likuma 20.3pantu un Nacionālās drošības likuma 40.pantu. Līdz ar to pat 

informācija par izsoles rezultātiem Regulatora rīcībā netieši nonāca tikai ar 

Ekonomikas ministrijas starpniecību pēc divarpus mēnešiem kopš Gazprom piederošo 

AS „Conexus Baltic Grid” akciju izsoles organizēšanas. 

5. Izvērtējot visus apstākļus, kas minēti šā lēmuma secinājumu daļas 4.punktā, Regulators 

secina – ar lietā pieejamajiem dokumentiem ir pierādīts, ka, iestājoties 2020.gada 

1.janvārim, Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunktā iekļautais nosacījums 

nebija izpildīts, tādējādi nav ievērots Sertificēšanas lēmumā noteiktais nosacījumu izpildes 

termiņš. Vērtējot faktiskos apstākļus šā lēmuma pieņemšanas brīdī, Regulators secina, ka 

ir pierādāms, ka arī šobrīd Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunkta 

nosacījums nav izpildīts. 

6. Vienlaikus Regulators secina, ka, lai gan no 2020.gada 1.janvāra darbojas vienots Somijas, 

Igaunijas un Latvijas dabasgāzes tirgus, Sertificēšanas lēmuma secinājumu daļas 

1.3.apakšpunktā minētie apstākļi par Gazprom būtisku un dominējošu ietekmi Latvijas 

dabasgāzes tirgū faktiski nav mainījušies. Vienotā tirgū vēl lielāku nozīmi iegūst 

infrastruktūras vienlīdzīgas pieejas un informācijas vienlīdzīga un vienlaicīga 

nodrošināšana visiem tirgus dalībniekiem. Līdz ar to Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 

1.1.apakšpunktā ietvertā nosacījuma attiecībā uz Gazprom ekonomiskais pamatojums nav 

mainījies un nosacījums ir izpildāms pēc iespējas drīzāk. 

7. Ņemot vērā šā lēmuma secinājumu daļas 3., 5. un 6.punktā minēto, Regulators secina, tā 

kā Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.1. un 1.2.apakšpunkta nosacījumi pierādāmi 

nav izpildīti Sertificēšanas lēmumā noteiktajā termiņā, AS „Conexus Baltic Grid” nav 

nodrošinājusi, ka tā no 2020.gada 1.janvāra pilnībā atbilstu Enerģētikas likumā 

noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām, jo AS „Conexus Baltic Grid” 

2020.gada 1.janvārī nenodrošināja atbilstību Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 

2. un 3.punktā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām, proti, ka viena un tā 

pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē energoapgādes komersantu, kas 

nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt sistēmas 

operatoru vai izmantot jebkādas tiesības sistēmas operatorā; viena un tā pati persona vai 

personas, kuras tieši vai netieši kontrolē sistēmas operatoru, nedrīkst tieši vai netieši 

kontrolēt energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību, vai 

izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā; viena un tā pati persona nedrīkst iecelt 

sistēmas operatora padomes, valdes vai tādu institūciju locekļus, kurām ir tiesības pārstāvēt 

sistēmas operatoru, un vienlaikus tieši vai netieši kontrolēt dabasgāzes apgādes 

komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā 

komersantā. 

8. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Regulators secina, ka AS „Conexus Baltic Grid”, 

pamatojoties uz Enerģētikas likuma 105.panta pirmās daļas 1.punktu, ir uzliekams 

pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.oktobrim  nodrošināt 

Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto prasību ievērošanu. 

9. Vienlaikus, ņemot vērā šā lēmuma secinājumu daļas 2.–7.punktu un konstatētos 

AS „Conexus Baltic Grid” Enerģētikas likuma tiesību normu pārkāpumus, proti, 

AS „Conexus Baltic Grid” pierādāmi nenodrošina atbilstību Enerģētikas likumā 

noteiktajām sistēmas operatora sertificēšanas prasībām un tieši Enerģētikas likuma 

111.panta trešajā daļā noteiktajām sistēmas operatora neatkarības prasībām, tostarp 

neievēro sertificēšanas prasību ieviešanas termiņus, Regulators secina, ka piepildās 

Enerģētikas likuma 101.1panta 6.punktā ietvertie kritēriji un Regulatoram ir pamats saukt 
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AS „Conexus Baltic Grid” pie atbildības, izsakot brīdinājumu saskaņā ar Enerģētikas 

likuma 105.panta pirmās daļas 2.punktu vai uzliekot soda naudu saskaņā ar Enerģētikas 

likuma 105.panta pirmās daļas 3.punktu. 

10. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Enerģētikas likuma 105.panta pirmās daļas 3.punktu 

un 101.1panta 6.punktu, Regulators ir tiesīgs uzlikt AS „Conexus Baltic Grid” soda naudu. 

11. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta ceturtajai daļai Enerģētikas likuma 

105.panta pirmajā daļā paredzētie lēmumu veidi atbilst brīvajam administratīvajam aktam 

un šādā gadījumā apsverama administratīvā akta izdošanas lietderība. 

12. Ņemot vērā šā lēmuma secinājumu daļas 4. un 5.punktā minēto, attiecībā uz Sertificēšanas 

lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunktā minētā nosacījumu izpildi Regulators secina, ka, 

iestājoties 2020.gada 1.janvārim, Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunktā 

iekļautais nosacījums bija pierādāmi neizpildīts. Lietā izvērtētie dokumenti pierāda, ka arī 

šobrīd Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunktā minētais nosacījums ir 

pierādāmi neizpildīts. Regulators nav arī saņēmis skaidrojumu par kavēšanās iemesliem. 

Vienlaikus, izvērtējot faktiskos apstākļus (šā lēmuma secinājumu daļas 4.punkts), 

Regulators secina, ka vismaz daļēji Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.1.apakšpunktā 

iekļautā nosacījuma izpildē šā lēmuma pieņemšanas brīdī ir panākta virzība – 2020.gada 

19.martā (*)5 ir iesniedzis dokumentus atbilstoši Enerģētikas likuma 20.3panta trešajai 

daļai. 

13. Ņemot vērā šā lēmuma secinājumu daļas 2. un 3.punktā minēto, attiecībā uz Sertificēšanas 

lēmuma lemjošās daļas 1.2.apakšpunktā minētā nosacījumu izpildi Regulators secina, ka, 

iestājoties 2020.gada 1.janvārim, Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.2.apakšpunktā 

iekļautais nosacījums bija pierādāmi neizpildīts. Vienlaikus Regulators ņem vērā, ka 

Marguerite kopš Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas ir veikusi darbības Sertificēšanas 

lēmuma lemjošās daļas 1.2.apakšpunktā iekļautā nosacījuma izpildei. Tā rezultātā Ministru 

kabinets 2020.gada 10.martā akceptēja Marguerite piederošo AS „Conexus Baltic Grid” 

akciju atsavināšanas darījumu, bet 2020.gada 1.aprīlī Marguerite vairs nav iekļauta 

AS „Conexus Baltic Grid” akcionāru sarakstā. 

14. Tādējādi, ievērojot, ka viena no Regulatora pamatfunkcijām ir uzraudzīt, lai sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievēroti regulējamo nozaru speciālie 

normatīvie akti, ņemot vērā visu šajā lēmumā ietverto apstākļu kopumu, konkrētajā 

gadījumā ir pamatoti un lietderīgi AS „Conexus Baltic Grid” izteikt Enerģētikas likuma 

105.panta pirmās daļas 2.punktā paredzēto brīdinājumu, lai nodrošinātu, ka AS „Conexus 

Baltic Grid”, tostarp tās akcionāri, veic mērķtiecīgas darbības, kas sasniegtu rezultātu – 

Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto prasību ievērošanu. 

15. Attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” iesniegumā Nr.5 pausto viedokli, kas Regulatorā 

saņemts pirms padomes sēdes, Regulators secina, ka AS „Conexus Baltic Grid” faktiski 

uztur iesniegumā Nr.2 paustos argumentus, kurus Regulators jau ir apskatījis šajā lēmumā 

un Sertificēšanas lēmumā. Tādējādi Regulators atkārtoti tos nevērtēs. Vienlaikus attiecībā 

uz Administratīvā procesa likuma 62.pantā paredzētajām AS „Conexus Baltic Grid” 

tiesībām tikt uzklausītai Regulators norāda, ka AS „Conexus Baltic Grid” šā lēmuma 

projekts bija pieejams pirms padomes sēdes, AS „Conexus Baltic Grid” rakstveidā sniedza 

savu viedokli par to un AS „Conexus Baltic Grid” pārstāvim bija iespēja izteikties par 

sagatavoto lēmuma projektu Regulatora padomes 2020.gada 6.aprīļa sēdē. Līdz ar to 

Regulators uzskata, ka ir ievērojis AS „Conexus Baltic Grid” Administratīvā procesa 

likuma 62.pantā paredzētās tiesības tikt uzklausītai. 

 
5 satur ierobežotas pieejamības informāciju 



11 

16. Vienlaikus saskaņā ar Enerģētikas likuma 105.panta otro daļu, ja Regulators ir pieņēmis 

lēmumu, ar kuru uzlicis pienākumu noteiktā termiņā nodrošināt attiecīgo Enerģētikas 

likuma prasību ievērošanu un izteicis brīdinājumu, bet dabasgāzes sistēmas operators, 

tirgotājs vai tirgus dalībnieks Regulatora noteiktajā termiņā nav izpildījis šo lēmumu, 

Regulators ir tiesīgs pieņemt lēmumu par soda naudas uzlikšanu. Līdz ar to Regulators 

norāda, ka brīdinājuma izteikšana neierobežo Regulatora likumā paredzētās pilnvaras 

uzlikt soda naudu, ja šajā lēmumā uzliktais pienākums netiktu izpildīts. 

Pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu, 

Enerģētikas likuma 105.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 111.panta trešās daļas 1., 2. un 

3.punktu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 65.panta ceturto daļu, 

padome nolemj: 

1. atzīt, ka AS ,,Conexus Baltic Grid” nav nodrošinājusi Enerģētikas likuma 111.panta trešās 

daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto prasību izpildi; 

2. izteikt AS „Conexus Baltic Grid” brīdinājumu; 

3. uzlikt pienākumu AS „Conexus Baltic Grid” nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

1.oktobrim nodrošināt, ka personai, kura kontrolē energoapgādes komersantu, kas 

nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību, nav iespēju tieši vai netieši kontrolēt AS „Conexus 

Baltic Grid”, un nodrošināt, ka AS „Conexus Baltic Grid” 2020.gada 1.oktobrī pilnībā 

atbilst Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajām vienotā 

dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarības prasībām. 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

 

 

Priekšsēdētājs                                          (paraksts)                                                      R.  Irklis
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