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28.10.2019.  Nr.163 

  (prot. Nr.42, 2.p) 

Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas 

operatora akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” atbilstību  

sertificēšanas prasībām 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 

1.aprīlī saņēma akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas 

numurs: 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (turpmāk – AS „Conexus 

Baltic Grid”), 2019.gada 1.aprīļa iesniegumu Nr.1-7/219 „Par vienotā dabasgāzes pārvades un 

uzglabāšanas sistēmas operatora ziņojumu par atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā 

kalendārajā gadā” (turpmāk – 1.iesniegums).  

Ar 2019.gada 25.aprīļa vēstuli Nr.1-2.89/1293 Regulators pieprasīja no AS „Conexus 

Baltic Grid” papildu informāciju un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro 

daļu pagarināja administratīvā akta par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas 

operatora (turpmāk – sistēmas operators) atbilstību sertificēšanas prasībām izdošanas termiņu 

uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no AS „Conexus Baltic Grid” 1.iesnieguma 

saņemšanas dienas, tātad līdz 2019.gada 1.augustam. Regulatora pieprasīto informāciju 

AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza ar 2019.gada 14.maija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0313 

(turpmāk – 2.iesniegums).  

Ar Regulatora 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.135 „Par administratīvā akta izdošanas 

termiņa pagarināšanu” Regulators pagarināja administratīvā akta par sistēmas operatora 

AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas prasībām izdošanas termiņu līdz 2019.gada 

30.novembrim. 

Ar 2019.gada 22.augusta vēstuli Nr.1-2.89/2501 Regulators pieprasīja no AS „Conexus 

Baltic Grid” papildu informāciju. Atbildi AS „Conexus Baltic Grid” sniedza ar 2019.gada 

6.septembra iesniegumu Nr.COR-N-2019/0621 (turpmāk – 3.iesniegums). 

Regulators konstatē 

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

uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšanu”1 (turpmāk – Sertificēšanas lēmums) Regulators 

sertificēja sistēmas operatoru AS „Conexus Baltic Grid” un apstiprināja dabasgāzes pārvades 

sistēmas operatoru AS „Conexus Baltic Grid” ar šādiem nosacījumiem: 

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

 
1 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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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; 

1.2. 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. 

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

Grid” reizi divos mēnešos no lēmuma pieņemšanas dienas informēt Regulatoru par lēmuma 

lemjošās daļas 1.punktā ietverto nosacījumu izpildes gaitu un turpmāk plānotajām darbībām, 

iesniedzot rakstveida ziņojumu un to pamatojošos dokumentus. 

3. AS „Conexus Baltic Grid” reizi divos mēnešos – ar 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, 2019.gada 29.jūlija 

iesniegumu Nr.COR-N-2019/0539 un 2019.gada 27.septembra iesniegumu Nr.COR-N-

2019/0743 informēja Regulatoru par Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietverto 

nosacījumu izpildes gaitu. 

4. Lai informētu Regulatoru par to, kādi pasākumi ir veikti Sertificēšanas lēmumā ietverto 

nosacījumu izpildei, AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza šādus dokumentus: 

4.1. AS „Conexus Baltic Grid” 2018.gada 18.oktobra vēstule Nr.01-8/860 un 2019.gada 

12.februāra vēstule Nr.1-8/109, adresēta Marguerite Gas I S.a r.l., reģistrācijas numurs:  

B195141, juridiskā adrese: 4, Rue du Fort Wallis, L-2714, Luxembourg (2.iesnieguma 26. 

un 28.pielikums); 

4.2. AS „Conexus Baltic Grid” 2018.gada 18.oktobra vēstule Nr.01-8/861 un 2019.gada 

13.februāra vēstule Nr.1-8/113, adresēta publiskai akciju sabiedrībai ,,Gazprom” 

(ПАО „Газпром”), reģistrācijas numurs: 1027700070518, juridiskā adrese: Nametkina St. 

16, Moscow, GSP-7, 117997, Russian Federation (turpmāk – Gazprom) (2.iesnieguma 27. 

un 29.pielikums). 

5. Atbilstoši Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/4 „Vienotā dabasgāzes pārvades un 

uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanas 

noteikumi”2 (turpmāk – Sertificēšanas noteikumi) 6.punktam sistēmas operators katru gadu līdz 

1.aprīlim rakstveidā iesniedz Regulatoram ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību 

sertificēšanas prasībām kalendārajā gadā, pievienojot Sertificēšanas noteikumu 2., 3., 4. un 

5.punktā minētos dokumentus un informāciju, kas ir mainījusies no pēdējā ziņojuma 

iesniegšanas brīža un kas nav Regulatora rīcībā. 

6. AS „Conexus Baltic Grid” saskaņā ar Sertificēšanas noteikumu 6.punktu līdz 2019.gada 

1.aprīlim iesniedza Regulatoram ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas 

prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā (par periodu no Sertificēšanas lēmuma spēkā stāšanās), 

kā arī to pamatojošos dokumentus un informāciju atbilstoši Sertificēšanas noteikumu 2., 3., 4. 

un 5.punktā noteiktajam (1., 2. un 3.iesniegums). Ievērojot Sertificēšanas noteikumu 6.punktu, 

ziņojumam AS „Conexus Baltic Grid” pievienoja dokumentus un informāciju, kas ir mainījusies 

no Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas un kas nebija Regulatora rīcībā. AS „Conexus Baltic 

Grid” savā tīmekļvietnē ir publicējusi minēto ziņojumu3, kā to paredz Sertificēšanas noteikumu 

7.punkts. 

 
2https://likumi.lv/ta/id/288850-vienota-dabasgazes-parvades-un-uzglabasanas-sistemas-operatora-un-

dabasgazes-parvades-sistemas-operatora-sertificesanas 
3 http://www.conexus.lv/uploads/filedir/conexus_ikgadejais_sertifikacijas_zinojums_2018.pdf 

https://likumi.lv/ta/id/288850-vienota-dabasgazes-parvades-un-uzglabasanas-sistemas-operatora-un-dabasgazes-parvades-sistemas-operatora-sertificesanas
https://likumi.lv/ta/id/288850-vienota-dabasgazes-parvades-un-uzglabasanas-sistemas-operatora-un-dabasgazes-parvades-sistemas-operatora-sertificesanas
http://www.conexus.lv/uploads/filedir/conexus_ikgadejais_sertifikacijas_zinojums_2018.pdf
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7. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 114.panta otro daļu sistēmas operators atbilst sertificēšanas 

prasībām, ja ir izpildījis šādus nosacījumus: 

7.1. ievēro Enerģētikas likuma 111.panta trešajā daļā noteiktās neatkarības prasības;  

7.2. veic Enerģētikas likumā un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību aktos sistēmas 

operatoram noteiktos pienākumus, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 

13.jūlija Regulā Nr.715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades 

tīkliem un par regulas (EK) Nr.1775/2005 atcelšanu (turpmāk – Regula Nr.715/2009), 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regulā Nr.1227/2011 par enerģijas 

vairumtirgus integritāti un pārredzamību (turpmāk – Regula Nr.1227/2011), kā arī Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2010.gada 20.oktobra Regulā Nr.994/2010 par gāzes piegādes 

drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu4 noteiktos 

pienākumus. 

8. 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:  

8.1. 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; 

8.2. 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; 

8.3. 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; 

8.4. 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; 

8.5. ja šā lēmuma konstatējošās daļas 8.2., 8.3. vai 8.4.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; 

8.6. 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. 

9. 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 

 
4 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 

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#p111
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/715/oj/?locale=LV
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#p15
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komersantā, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ja šo 

finanšu institūciju un īpašam mērķim dibināto komersantu uzraudzību veic Latvijas Republikas, 

citas ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas dalībvalsts kompetentā finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcija 

un ja tiek 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.  

10. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 7.1.apakšpunktā, 8.1.–8.5.apakšpunktā un 9.punktā 

minētajām prasībām AS „Conexus Baltic Grid” papildus informācijai, kas tika iesniegta, lai 

tiktu pieņemts Sertificēšanas lēmums, pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2.1.–

2.5.apakšpunktu, ir iesniegusi: 

10.1. informāciju par to, ka tiesiskie un faktiskie apstākļi attiecībā uz AS „Conexus Baltic Grid” 

akcionāru, padomes un valdes sastāvu nav mainījušies kopš Sertificēšanas lēmuma 

pieņemšanas (1.iesnieguma 1.pielikuma 6.–8.lpp.); 

10.2. informāciju par „2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure” 

tiešu vai netiešu līdzdalību dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanas vai tirdzniecības 

komersantos (1.iesnieguma 5.pielikums); 

10.3. skaidrojumu, kādā veidā AS „Conexus Baltic Grid” valde vai citas atbildīgās personas 

pārliecinās, ka tie akcionāri, uz kuriem attiecas Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 

1. un 2.punktā un AS „Conexus Baltic Grid” statūtu5 9.4.apakšpunktā noteiktais, 

neapmeklē un nepiedalās akcionāru sapulcē un neīsteno citas akcionāra tiesības, tai skaitā 

balsstiesības (2.iesniegums). AS „Conexus Baltic Grid” norāda, ka akcionāri, reģistrējoties 

dalībai akcionāru sapulcē, paraksta apliecinājumu par to, ka akcionārs ir informēts par 

Enerģētikas likuma 111.panta trešās daļas 1.–5.punktā noteiktajiem aizliegumiem un 

apliecinājuma parakstīšanas dienā uz akcionāru neattiecas neviens no tiem. Apliecinājumā 

ir iekļauts arī akcionāra apliecinājums par to, ka tas ir informēts, ja sniegtais apliecinājums 

ir nepatiess vai neatbilst faktiskajai situācijai, akcionāru var saukt pie atbildības Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī tam būs pienākums atlīdzināt 

AS „Conexus Baltic Grid” nodarītos zaudējumus, ja tas būs sniedzis nepatiesu informāciju. 

Ja apliecinājumu sniedz akcionāra pārstāvis, sniegtais apliecinājums nozīmē, ka akcionāra 

pārstāvis līdz akcionāru sapulcei ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju no akcionāra 

un tā ir pareiza šā apliecinājuma sniegšanas dienā. Tādējādi AS „Conexus Baltic Grid” 

ieskatā valde pienācīgi nodrošina, ka akcionāri, uz kuriem attiecas Enerģētikas likuma 

111.panta trešās daļas 1.–5.punktā un statūtu 9.4.apakšpunktā noteiktie ierobežojumi un 

aizliegumi, neapmeklē un nepiedalās akcionāru sapulcē, un neīsteno citas akcionāra 

tiesības, tai skaitā balsstiesības. 

11. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 7.2.apakšpunktā minētajām prasībām AS „Conexus 

Baltic Grid” papildus informācijai, kas tika iesniegta, lai tiktu pieņemts  Sertificēšanas lēmums, 

pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2.6. un 2.7.apakšpunktu, precizēja un papildināja 

informāciju par: 

11.1. AS „Conexus Baltic Grid” personālu – darbinieku skaitu un kvalifikāciju, kā arī 

tehniskajiem resursiem katra attiecīgā Enerģētikas likumā noteiktā sistēmas operatora 

pienākuma veikšanai. AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza ārpakalpojumu sarakstu, 

norādot pakalpojuma sniedzēju un pamatojot pakalpojuma sniedzēja izvēli (1.iesnieguma 

2. un 4.pielikums, 3.iesniegums); 

11.2. dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo 

aktīvu piederību AS „Conexus Baltic Grid” un IPGK nolikumu (1.iesnieguma 3.pielikums 

un 2.iesnieguma 15.pielikums). 

 
5 http://www.conexus.lv/uploads/filedir/cbg_statuti_no_31122017.pdf 

http://www.conexus.lv/uploads/filedir/cbg_statuti_no_31122017.pdf
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12. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 7.2.apakšpunktā minētajām prasībām, ievērojot 

Sertificēšanas noteikumu 2.6. un 2.7.apakšpunktu, Regulatora rīcībā ir publiski pieejamā 

informācija par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma un dabasgāzes uzglabāšanas 

pakalpojuma tarifiem, kas ir apstiprināti tādā apmērā, lai dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 

sistēmas lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas AS ,,Conexus Baltic 

Grid” izmaksas un nodrošinātu šo sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. 

13. Attiecībā uz šā lēmuma konstatējošās daļas 7.2.apakšpunktā minētajām prasībām AS „Conexus 

Baltic Grid” papildus informācijai, kas tika iesniegta, lai tiktu pieņemts Sertificēšanas lēmums, 

pamatojoties uz Sertificēšanas noteikumu 2.8.–2.10.apakšpunktu, kā arī 3. un 4.punktu, 

precizēja un papildināja informāciju par: 

13.1. AS „Conexus Baltic Grid” pārvaldības principiem un darbības stratēģiju (1.iesnieguma 

1.pielikuma 11.lpp.); 

13.2. šādu pakalpojumu nodrošināšanu: biznesa plānošana un analīze, risku vadība un 

apdrošināšana, juridiskā nodrošinājuma un regulācijas jautājumu koordinācija un finanšu 

resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojums (3.iesniegums); 

13.3. AS „Conexus Baltic Grid” 2018.gadā apstiprinātajām politikām. Lai veicinātu efektīvāku 

pārvaldības funkciju īstenošanu un strukturētu AS „Conexus Baltic Grid” veiktās funkcijas 

un uzdevumus, kas izriet no Enerģētikas likuma un ES normatīvajiem aktiem, 

AS „Conexus Baltic Grid” veica pārvaldības procesu ieviešanu un politikas dokumentu 

izstrādi, kuru apstiprināšana noslēdzās 2019.gada martā. AS „Conexus Baltic Grid” 

iesniedza 13 jomās apstiprinātās politikas un vairāku struktūrvienību nolikumus 

(2.iesnieguma 1.–20.pielikums). Sabiedrības pārvaldības politikas dokumentos ir 

nostiprināti tādi pamatprincipi kā vienlīdzīga un taisnīga attieksme, godīgas konkurences 

princips, caurskatāmība un informācijas pieejamība tirgus dalībniekiem, tirgus dalībnieku 

komerciālas un konfidenciālas informācijas aizsardzība, interešu konflikta aizliegums un 

koruptīvu darbību un krāpšanas aizliegums. Ir apstiprināta arī jauna Informācijas 

tehnoloģiju drošības politika, kas izstrādāta ar mērķi nodrošināt tādu informācijas 

tehnoloģiju vidi, lai AS „Conexus Baltic Grid” informācijas un tehnoloģiskie resursi būtu 

aizsargāti pret ārējiem un iekšējiem drošības riskiem un vienlaikus nodrošinātu 

nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību (2.iesnieguma 10.pielikums). Tāpat ir pieņemta jauna 

Iepirkumu politika, kuras viens no mērķiem ir nodrošināt, lai AS „Conexus Baltic Grid” 

nepieciešamie pakalpojumi tiktu uzticēti pretendentiem, kas spēj šos pakalpojumus veikt, 

garantējot drošumu un stabilitāti (2.iesnieguma 2.pielikums). 

14. Regulatora rīcībā atbilstoši Sertificēšanas noteikumu 2.8.–2.10.apakšpunktam, kā arī 3. un 

4.punktam, ievērojot Sertificēšanas noteikumu 6.punktā minēto, ir iepriekš Sertificēšanas 

lēmuma pieņemšanai iesniegtā vai publiski pieejamā informācija saistībā ar: 

14.1. tās komerciālās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu, ko AS „Conexus Baltic 

Grid” ir ieguvusi no sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem – neatkarīga auditora 

atzinums par to, ka ir nodrošināta tās komerciālās informācijas konfidencialitāte, kuru 

AS „Conexus Baltic Grid” ir ieguvusi, pildot sistēmas operatora pienākumus 

(Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 11.3. un 12.10.apakšpunkts, kā arī secinājumu 

daļas 2.6.apakšpunkts). Informācija par to, ka biznesa plānošanas un analīzes, risku vadības 

un apdrošināšanas, juridiskā nodrošinājuma un regulācijas jautājumu koordinācijas un 

finanšu resursu nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojumus nodrošina AS „Conexus 

Baltic Grid” vai komersanti, kuri neveic dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai 

tirdzniecību un nav saistīti ar komersantiem, kuri veic dabasgāzes vai elektroenerģijas 

ražošanu vai tirdzniecību. Šādā gadījumā iepirkumi (piemēram, apdrošināšanas 

pakalpojuma iepirkumi) tiek veikti atbilstoši ārējiem un iekšējiem sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem (Sertificēšanas 

lēmuma konstatējošās daļas 11.7. un 12.10.5.apakšpunkts); 
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14.2. taisnīgas un vienlīdzīgas attieksmes pret sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem, 

pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, nodrošināšanu (AS „Conexus 

Baltic Grid” apliecinājums un dabasgāzes pārvades sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas 

sistēmas pakalpojumu līgumu slēgšanas kārtība – Sertificēšanas lēmuma konstatējošās 

daļas 11.4., 12.11., 12.12.3.2. un 12.12.4.1.apakšpunkts, kā arī secinājumu daļas 

2.7.apakšpunkts); 

14.3. dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas pakalpojumu nodrošināšanu (pieejama 

AS „Conexus Baltic Grid” tīmekļvietnē https://capacity.conexus.lv latviešu un angļu 

valodā), kas pamato, ka AS „Conexus Baltic Grid” pilda dabasgāzes pārvades sistēmas 

operatoram noteiktās pārredzamības prasības un pienākumu publiskot iekšējo informāciju; 

14.4. Regulā Nr.715/2009 sistēmas operatoram noteikto prasību izpildi (Sertificēšanas lēmuma 

konstatējošās daļas 11.8. un 12.12.apakšpunkts, secinājumu daļas 2.1. un 2.8.apakšpunkts); 

14.5. Regulā Nr.1227/2011 sistēmas operatoram noteikto prasību izpildi (Sertificēšanas 

lēmuma konstatējošās daļas 11.8. un 12.13.apakšpunkts, secinājumu daļas 2.1. un 

2.9.apakšpunkts); 

14.6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 25.oktobra Regulā Nr.2017/1938 par gāzes 

piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.994/2010 

(turpmāk – Regula Nr.2017/1938) sistēmas operatoram noteikto prasību izpildi 

(Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 11.8. un 12.14.apakšpunkts, secinājumu daļas 

2.1. un 2.10.apakšpunkts). 

15. AS „Conexus Baltic Grid” 2019.gada 12.jūlijā pieņēma lēmumu noteikt ierobežojumus 

diennakts iesūknēšanas jaudām IPGK līdz 104 GWh/diennaktī no 2019.gada 15.jūlija līdz 

2019./2020.gada krātuves cikla iesūknēšanas sezonas beigām.(*). 

16. Regulators 2019.gada 23.jūlijā saņēma AS „Conexus Baltic Grid” 2019.gada 22.jūlija 

iesniegumu Nr.COR-N-2019/0517 un 2019.gada 25.jūlijā saņēma AS „Conexus Baltic Grid” 

2019.gada 24.jūlija iesniegumu Nr.COR-N-2019/0523, no kuriem izriet, ka 2019.gada 26.jūnijā 

un 2019.gada 8.jūlijā AS ,,Conexus Baltic Grid” no Gazprom piederoša komersanta (*) kā 

autoruzraudzības organizācijas saņēma informatīvus pārskatus (turpmāk abi – Ziņojums) par 

pirmo pusgadu, kuros tika iekļautas rekomendācijas par 2019.gada iesūknēšanas prognozējamo 

apjomu 15,7 TWh apmērā un informācija par aktīvās dabasgāzes daudzuma atlikumu no 

2018./2019.gada krātuves cikla izņemšanas sezonas 2,76 TWh apmērā. Saskaņā ar 

rekomendācijām kopējais aktīvās dabasgāzes daudzums IPGK pēc 2019./2020.gada krātuves 

cikla iesūknēšanas sezonas nedrīkst pārsniegt maksimāli 18,54 TWh. 

17. 2019.gada 24.jūlijā AS ,,Conexus Baltic Grid” pieņēma lēmumu par IPGK iesūknēšanas jaudas 

samazināšanu no 24,22 TWh līdz 18,54 TWh. (*). 

18. Saskaņā ar Latvijas standarta LVS 364:2011 ,,Dabasgāzes krātuves ūdensnesējslāņos un 

pārvades sistēmas ekspluatācija, tehniskā apkope un remonts” 11.2.4.apakšpunktu IPGK 

ekspluatācijas tehnoloģisko parametru kontrole ir jāveic kopā ar autoruzraudzības organizāciju, 

speciāli pētījumi un pasākumi jāveic pēc autoruzraudzības organizācijas apstiprināta plāna. 

AS ,,Conexus Baltic Grid” norāda, ka, pildot Sertificēšanas lēmuma secinājumu daļas 

2.3.apakšpunktā minētās prasības, autoruzraudzības organizācijas (*) izvēle ir veikta iepirkumu 

procedūras ietvaros. AS ,,Conexus Baltic Grid” ir iesniegusi informāciju, kas apliecina, ka (*) 

tika izvēlēts atklāta iepirkuma konkursa kārtībā. (*) AS „Conexus Baltic Grid” ar (*) noslēdza 

līgumu Nr.(*) par IPGK autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzības līgums), tā termiņš ir 

2019.gada 31.decembris. Autoruzraudzības līgumā ir atrunāts, kādas darbības veic (*) 

(piemēram, IPGK ekspluatācijas datu analīze, ikmēneša/iksezonas tehnoloģisko rādītāju 

aprēķini, maksimālās jaudas prognozes, autoruzraudzības prasību izpilde u.c.), cik bieži un 

kādos termiņos, kā arī noteikts, ka sniegtās autoruzraudzības analīzes rezultāti tiks īstenoti IPGK 

(3.iesniegums).  

19. (*). 

https://capacity.conexus.lv/
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/715/oj/?locale=LV
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20. AS „Conexus Baltic Grid” iesniedza visus Sertificēšanas noteikumos noteiktos dokumentus un 

informāciju, kā arī Regulatora pieprasīto papildu informāciju, lai Regulators spētu izvērtēt 

AS „Conexus Baltic Grid” atbilstību Enerģētikas likumā noteiktajām sertificēšanas prasībām. 

21. AS „Conexus Baltic Grid” pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2019.gada 28.oktobra padomes 

sēdē norādīja, ka AS „Conexus Baltic Grid” joprojām uztur prasījumu administratīvajā procesā 

tiesā par Sertificēšanas lēmuma atcelšanu daļā par lemjošās daļas 1.1. un 1.2.apakšpunktā 

ietverto nosacījumu. Vienlaikus AS „Conexus Baltic Grid” ieskatā šā lēmuma lemjošās daļas 

2.punkta nosacījums – nodrošināt, ka autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu no 2020.gada 

1.janvāra veic komersants, kurš nav tiešā vai netiešā veidā saistīts ar Gazprom un tā saistītajiem 

komersantiem, ir nesamērīgs. AS „Conexus Baltic Grid” vērš uzmanību uz līdzšinējā 

autoruzraudzības pakalpojuma sniedzēja kompetenci, kas veidojusies ilggadēji pārraugot IPGK, 

kā arī uz autoruzraudzības funkcijas izmaksu pieauguma risku, ja tiks mainīts pakalpojuma 

sniedzējs. 

Regulators secina 

1. Attiecībā uz Enerģētikas likuma 114.panta otrās daļas 1.punktā noteikto prasību izpildi, kas 

noteic, ka sistēmas operatoram ir jāievēro Enerģētikas likuma 111.panta trešajā daļā 

noteiktās neatkarības prasības, Regulators secina: 

1.1. ievērojot AS ,,Conexus Baltic Grid” sniegto informāciju (šā lēmuma konstatējošās 

daļas 10.punkts), Sertificēšanas lēmuma 10.3. un 10.7.apakšpunktu, kā arī secinājumu 

daļas 1.1.–1.5.apakšpunktu un 1.7.apakšpunktu, AS ,,Conexus Baltic Grid” akcionāru 

un padomes sastāvs nav mainījies kopš Sertificēšanas lēmuma pieņemšanas dienas, kā 

arī nav mainījušies AS ,,Conexus Baltic Grid” statūti. Tādējādi, kā tas ir minēts arī 

Sertificēšanas lēmuma secinājumu daļas 1.3.apakšpunktā (4.rindkopa), valdei pirms 

katras akcionāru sapulces, ievērojot spēkā esošo AS ,,Conexus Baltic Grid” statūtu 

redakciju, būtu jāpārliecinās, vai attiecībā uz akcionāriem, kas piedalīsies sapulcē, nav 

konstatējams statūtu 9.4.apakšpunktā ietvertais ierobežojums. No AS ,,Conexus Baltic 

Grid” iesniegtās informācijas izriet, ka praksē, lai šīs prasības izpildītu, tiek pieprasīts 

vienīgi akcionāra apliecinājums. Lai gan apliecinājumā ir ietverta norāde uz akcionāra 

atbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu, praksē faktisko apstākļu pārbaude 

netiek veikta. Līdz ar to, kā tas ir minēts arī Sertificēšanas lēmuma secinājumu daļas 

1.3.apakšpunktā, joprojām nav pamata uzskatam, ka, organizējot AS „Conexus Baltic 

Grid” pārvaldību, valde var nekļūdīgi noteikt, uz kuriem akcionāriem ir attiecināms 

statūtu 9.4.apakšpunktā noteiktais ierobežojums. Ievērojot visu iepriekš minēto, kā arī 

to, ka nav izpildīti Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ietvertie nosacījumi, 

esošajos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos AS ,,Conexus Baltic Grid” ir jāturpina 

veikt darbības, lai izpildītu Sertificēšanas lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteikto un 

lai AS ,,Conexus Baltic Grid”, sākot ar 2020.gada 1.janvāri, nodrošinātu atbilstību 

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

prasībām;  

1.2. ievērojot AS ,,Conexus Baltic Grid” sniegto informāciju (šā lēmuma konstatējošās 

daļas 10.punkts), Sertificēšanas lēmuma konstatējošās daļas 10.8.apakšpunktu un 

secinājumu daļas 1.6.apakšpunktu, tiesiskie un faktiskie apstākļi attiecībā uz 

AS ,,Conexus Baltic Grid” valdi nav mainījušies kopš Sertificēšanas lēmuma 

pieņemšanas. Ievērojot minēto, AS ,,Conexus Baltic Grid” nodrošina Enerģētikas 

likuma 111.panta trešās daļas 4.punktā noteikto prasību izpildi. 

2. Attiecībā uz Enerģētikas likuma 114.panta otrās daļas 2.punktā noteikto prasību izpildi, kas 

noteic, ka sistēmas operatoram ir jāveic Enerģētikas likumā un ES tiesību aktos sistēmas 

operatoram noteiktie pienākumi, Regulators secina: 
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2.1. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas liecinātu, 

ka AS ,,Conexus Baltic Grid” rīcībā esošais personāls un tehniskie resursi nav 

pietiekami, lai nodrošinātu Enerģētikas likumā, Regulā Nr.715/2009, Regulā 

Nr.1227/2011 un Regulā Nr.2017/1938 noteikto sistēmas operatora pienākumu izpildi; 

2.2. AS ,,Conexus Baltic Grid” ārpakalpojumu sniedzēji ir izvēlēti vai nu iepirkumu 

procedūras ietvaros, vai to izvēle ir pamatota ar to, ka attiecīgais pakalpojumu sniedzējs 

ir vienīgais tehniski iespējamais AS ,,Conexus Baltic Grid” darbības zonā. Regulatora 

uzmanības lokā nav nonākuši dokumenti vai informācija, kas liecinātu, ka 

AS ,,Conexus Baltic Grid” izmantoto ārpakalpojumu sniedzēju izvēle nav pamatota, 

izmaksu ziņā nav efektīva vai arī ārpakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu un 

informācijas izmantošanas rezultātā AS „Conexus Baltic Grid” pieņemtie lēmumi 

neatbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem 

noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK 

atcelšanu un Regulā Nr.715/2009 noteiktajiem caurskatāmības un vienlīdzīgas 

attieksmes principiem; 

2.3. vēsturiskās dabasgāzes apgādes sistēmas attīstības rezultātā Latvijas un tās 

kaimiņvalstu tirgū Gazprom ir būtiska dabiskā priekšrocība – Gazprom faktiski ir 

vienīgais dabasgāzes piegādātājs, kam pa gāzesvadiem iespējams minētajās valstīs 

nodrošināt nepārtrauktu dabasgāzes piegādi. Sašķidrinātā dabasgāzes termināļa 

esamība Lietuvā nodrošina alternatīvas piegādes iespējas, tomēr, ņemot vērā esošās 

infrastruktūras ierobežojumus, nav iespējams nodrošināt dabasgāzes piegāžu 

nepārtrauktību no Lietuvas tirgum nepieciešamajā apjomā, dabasgāzi neiesūknējot 

IPGK. Līdz ar to pastāvīgai dabasgāzes apgādei, izmantojot Gazprom alternatīvu 

piegādātāju, kritiski svarīga ir pieeja IPGK. Vienlaikus IPGK autoruzraudzību veic (*) 

Gazprom piederošs komersants. Ievērojot šā lēmuma konstatējošās daļas 18.punktā 

minēto, (*) sniedz AS ,,Conexus Baltic Grid” informāciju par tehnisko situāciju IPGK, 

tostarp var sniegt rekomendācijas par nepieciešamību mainīt IPGK darbības režīmu. 

Ievērojot (*) un Gazprom ciešo saistību, kā arī Gazprom tirgus intereses, pastāv no (*) 

saņemtās informācijas objektivitātes riski. Tas var veicināt faktiskajai situācijai 

neatbilstošu lēmumu pieņemšanu par IPGK darbības režīmu maiņu, ietekmējot 

Gazprom piegādes alternatīvu nodrošināšanu. Šajā gadījumā viens no veidiem kā 

veicināt tirgus daļas pieaugumu nekonkurējot ar pakalpojuma cenu, bet izmantojot 

esošās infrastruktūras priekšrocības, ir mazināt citu piegādātāju iespējas nodrošināt 

nepārtrauktas piegādes, ko šajā gadījumā nodrošina IPGK. Līdz ar to Gazprom 

interesēs varētu būt tāda IPGK darbības režīmu maiņa, kas kavē citu tirgus dalībnieku 

dabasgāzes iesūknēšanu IPGK tiem nepieciešamajā daudzumā;  

2.4. (*) Tomēr, ņemot vērā dabasgāzes vairumtirgus cenu mainību un dabasgāzes piegādes 

plānošanu, savlaicīgiem sistēmas operatora lēmumiem un informācijas apritei 

dabasgāzes tirgū faktiskajos apstākļos ir izšķiroša nozīme. (*); 

2.5. autoruzraudzības pakalpojuma būtība ir sagatavot lēmumu pieņemšanai būtisku 

informāciju, tāpēc šī pakalpojuma sniedzējam ir iespēja ietekmēt sistēmas operatora 

lēmumus un tātad arī sistēmas operatora darbību. Ievērojot Enerģētikas likuma 

111.panta trešās daļas 1.punktu6, no Sertificēšanas noteikumu 2.10.apakšpunkta izriet, 

 
6 Lai nodrošinātu vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarību un efektīvi 

novērstu jebkādu interešu konfliktu starp vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru un 

energoapgādes komersantiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ievēro 

šādus nosacījumus: viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē energoapgādes 
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ka nedrīkst pastāvēt iespēja energoapgādes komersantam, kas nodarbojas ar 

dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ietekmēt sistēmas operatora 

darbību. Izmantojot pakalpojumu, ko sniedz ar energoapgādes komersantu, kas 

nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, saistīts 

komersants, pastāv risks, ka no pakalpojuma sniedzēja saņemtā informācija var nebūt 

objektīva, līdz ar to pastāv interešu konflikts; 

2.6. no Enerģētikas likuma 114.panta otrās daļas 2.punkta izriet, ka sistēmas operators 

atbilst sertificēšanas prasībām, ja veic šajā likumā un ES tiesību aktos pārvades 

sistēmas operatoram noteiktos pienākumus, tostarp Regulā Nr.1227/2011 noteiktos 

pienākumus. Regulas Nr.1227/2011 preambulas 12.apsvērumā noteikts, ka būtu skaidri 

jāaizliedz izmantot vai mēģināt izmantot iekšējo informāciju tirdzniecībā gan par 

saviem līdzekļiem, gan par trešās personas līdzekļiem. Vienlaikus Regulas 

Nr.1227/2011 3.panta 1.punkta a) apakšpunkts paredz, ka personām, kuru rīcībā ir 

iekšējā informācija attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktu, ir aizliegts 

izmantot šo informāciju, tieši vai netieši, par saviem vai trešās personas līdzekļiem 

iegādājoties vai realizējot tos vairumtirdzniecības energoproduktus, uz kuriem minētā 

informācija attiecas, vai mēģinot tos iegādāties vai realizēt. Pamatojoties uz 

Autoruzraudzības līgumu, (*) var sniegt AS ,,Conexus Baltic Grid” rekomendācijas 

par IPGK turpmāku darbību. Tādējādi informācija, kas var kalpot par pamatu 

AS ,,Conexus Baltic Grid” pieņemtajiem lēmumiem, kuri var ietekmēt IPGK turpmāku 

darbību, sākotnēji atrodas (*) rīcībā. Ņemot vērā (*) saistību ar Gazprom, ir saskatāmi 

riski, ka attiecīga informācija var nokļūt pie Gazprom ātrāk, nekā tā kļūst zināma citiem 

tirgus dalībniekiem. Tādējādi pastāv risks, ka vienam tirgus dalībniekam ir 

priekšrocības attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem. Ņemot vērā autoruzraudzības 

pakalpojuma nozīmi IPGK darbībā, Regulatora ieskatā šo pakalpojumu nedrīkst 

nodrošināt komersants, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai 

tirdzniecību, vai ar to saistīts komersants. Izvēloties autoruzraudzības pakalpojuma 

sniedzēju, būtu jāizvērtē ar to saistītā energoapgādes komersanta interese ietekmēt 

tirgus darbību; 

2.7. ņemot vērā dabasgāzes pārvades sistēmas radītās priekšrocības tieši Gazprom, 

Regulatora ieskatā Gazprom ir unikālā situācijā, jo ir vienīgais piegādātājs, kas Latvijas 

tirgū var nodrošināt dabasgāzes piegāžu nepārtrauktību. Līdz ar to Gazprom ir 

ekonomiskā motivācija mazināt citu piegādātāju iespēju noglabāt dabasgāzi IPGK. 

Turklāt Gazprom tirgus ietekmēšanas iespējas veicina arī ar to saistītā komersanta – 

akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”, reģistrācijas Nr.40003000642, juridiskā adrese: 

Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, – darbība Latvijas tirgū. Ņemot vērā minēto, kā 

arī šā lēmuma secinājumu daļas 2.3.apakšpunktā minēto, Regulatora vērtējumā 

sistēmas operators, lai turpmāk nodrošinātu atbilstību sertificēšanas prasībām, nedrīkst 

IPGK autoruzraudzības īstenošanai piesaistīt ar Gazprom saistītu komersantu; 

2.8. AS ,,Conexus Baltic Grid” īpašumā esošo informācijas tehnoloģiju sistēmu, kas ir 

nepieciešamas dabasgāzes pārvades sistēmas darbības nodrošināšanai, apkalpošanu un 

uzturēšanu darba kartībā veic pati AS ,,Conexus Baltic Grid” vai AS ,,Conexus Baltic 

Grid” izvēlēts komersants, kas ne tieši, ne netieši nav saistīts ar dabasgāzes vai 

elektroenerģijas ražošanas vai tirdzniecības darbībām; 

 
komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, nedrīkst tieši vai netieši 

kontrolēt vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmu vai 

Inčukalna pazemes gāzes krātuvi vai izmantot jebkādas tiesības vienotajā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 

sistēmas operatorā. 
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2.9. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti un informācija, kas liecinātu, 

ka AS „Conexus Baltic Grid” rīcībā nav visu dabasgāzes pārvades sistēmas un 

uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo aktīvu. Dabasgāzes pārvades 

sistēmas pakalpojuma un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifi ir apstiprināti 

tādā apmērā, lai pārvades un uzglabāšanas sistēmas lietotāju veiktie tarifu maksājumi 

segtu ekonomiski pamatotas AS ,,Conexus Baltic Grid” izmaksas un nodrošinātu šo 

sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, kas nodrošina pienācīgu atdevi no pārvades un 

uzglabāšanas sistēmas un no jauniem ieguldījumiem tajās. AS ,,Conexus Baltic Grid” 

rīcībā ir pietiekami finanšu resursi Enerģētikas likumā noteikto pārvades un 

uzglabāšanas sistēmas operatora pienākumu veikšanai, tai skaitā esošo pārvades un 

uzglabāšanas sistēmas aktīvu aizvietošanai un pārvades un uzglabāšanas sistēmas 

attīstībai; 

2.10. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas 

liecinātu, ka AS ,,Conexus Baltic Grid” nenodrošina tās komerciālās informācijas 

konfidencialitāti, kuru AS ,,Conexus Baltic Grid”, pildot savus pienākumus, ir 

saņēmusi no sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem. AS „Conexus Baltic Grid” 

neiegādājas biznesa plānošanas un analīzes, risku vadības un apdrošināšanas, juridiskā 

nodrošinājuma un regulācijas jautājumu koordinācijas un finanšu resursu 

nodrošināšanas un pārvaldības pakalpojumus no komersantiem, kas veic dabasgāzes 

vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, un to saistītajiem komersantiem; 

2.11. Regulatora uzmanības lokā nav nonākuši tādi dokumenti vai informācija, kas 

liecinātu, ka AS ,,Conexus Baltic Grid” nenodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi 

pret dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas dalībniekiem un tirgus 

dalībniekiem, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem; 

2.12. ņemot vērā AS ,,Conexus Baltic Grid” iesniegto un Sertificēšanas lēmuma 

pieņemšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī publiski pieejamo 

informāciju, Regulators ir guvis pārliecību, ka AS ,,Conexus Baltic Grid” pilda Regulā 

Nr.715/2009 noteiktos pārvades sistēmas operatora pienākumus; 

2.13. izvērtējot AS ,,Conexus Baltic Grid” veiktās darbības dabasgāzes vairumtirgū, kā arī 

informācijas konfidencialitātes nodrošināšanas līmeni un attiecīgās informācijas 

publicēšanas pienākuma pildīšanu, Regulators ir guvis pārliecību, ka AS ,,Conexus 

Baltic Grid” pilda Regulā Nr.1227/2011 noteiktos pārvades sistēmas operatora 

pienākumus; 

2.14. AS ,,Conexus Baltic Grid” pilda Regulā Nr.2017/1938 noteikto, ievērojot nacionālos 

preventīvās rīcības un ārkārtas rīcības plānus, nodrošinot infrastruktūras standartu un 

uzglabājot dabasgāzi aizsargāto lietotāju apgādei. 

Saskaņā ar  Regulatora 2017.gada 16.februāra lēmuma Nr.1/4 „Vienotā dabasgāzes 

pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora 

sertificēšanas noteikumi” 10.punktu, pamatojoties uz Enerģētikas likuma 114.panta pirmo un 

otro daļu,  Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta trešo daļu, 

padome nolemj: 

1. AS „Conexus Baltic Grid” atbilst neatkarības un sertificēšanas prasībām, ja AS „Conexus 

Baltic Grid” izpilda Regulatora 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.112 „Par vienotā 

dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšanu” lemjošās daļas 

1.punkta nosacījumus; 

2. uzdot AS ,,Conexus Baltic Grid” nodrošināt, ka autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu 
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no 2020.gada 1.janvāra veic komersants, kurš nav tiešā vai netiešā veidā saistīts ar Gazprom 

un tā saistītajiem komersantiem. 

Ja Regulators konstatē, ka AS „Conexus Baltic Grid” neatbilst Enerģētikas likumā 

noteiktajām sertificēšanas prasībām vai AS „Conexus Baltic Grid” neizpilda vispār, neizpilda 

pienācīgi vai laikus Regulatora 2018.gada 28.septembra lēmumu Nr.112 „Par vienotā 

dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora sertificēšanu” lemjošās daļas 1.punktā 

ietvertos nosacījumus, Regulators var lemt par nepieciešamību atkārtoti sertificēt vienoto 

dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru un atcelt šo administratīvo aktu. 

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 R. Irklis 

 
(*) - satur ierobežotas pieejamības informāciju 

 


