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PAR SABIEDRĪBU

Akciju sabiedrība (AS) “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība, 
Conexus) ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas opera-
tors Latvijā, kas pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes krātu-
vēm Eiropā - Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk – Inčukalna 
PGK, krātuve) un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši 
savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas 
Ziemeļrietumu reģionu.
Conexus klientiem piedāvā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas 
pakalpojumus atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komi-
sijas (turpmāk – SPRK, Regulators) noteiktajiem tarifiem.
Conexus ir neatkarīgs un konkurētspējīgs uzņēmums ar augstu pa-
kalpojumu kvalitāti, kas paver attīstības iespējas gan klientiem, gan 
darbiniekiem. 
Conexus ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas nodrošina darbinieku iz-
augsmi un kopējo nozares attīstību, radot ilgtspējīgu nodarbinātību 
un pievienoto ekonomisko vērtību, tajā pašā laikā rūpējoties par teh-
noloģisko procesu ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Uzņēmums Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
Reģistrācijas numurs 40203041605
LEI kods 485100YDVP9E8GT6PJ90
Reģistrācijas datums un vieta 2017. gada 2. janvāris, Rīga
Adrese Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021, Latvija
 www.conexus.lv
Lielākie akcionāri AS „Augstsprieguma tīkls” (68,46 %) 
 MM Infrastructure Investments Europe Limited (29,06 %) 
Finanšu pārskatu periods 2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris
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Droša sistēmas darbība Elastība un atvērtība Ilgtspējīga attīstībaProfesionāla un vienota 
komanda

Vērtības

Vīzija
Kļūt par uzticamāko 
enerģijas avotu 
reģionā.Misija

Veicināt ilgtspējīgu enerģijas 
tirgus darbību reģionā, 
nodrošinot uzticamu 
dabasgāzes pārvades un
uzglabāšanas sistēmas 
darbību.

KAS MUMS IR SVARĪGS?

KAS MĒS VĒLAMIES BŪT?

KĀDĒĻ MĒS EKSISTĒJAM?
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Reģiona dabasgāzes 
attīstība, lai sasniegtu 
ilgtspējīgu Inčukalna PGK 
darbību tirgus apstākļos

Nodrošināt drošu, pieejamu 
un tirgus apstākļiem 
atbilstošu infrastruktūru

Ieviest ilgtspējīgu 
iekšējo un ārējo resursu 
darbspējas pārvaldību

Stratēģiskie mērķi
Conexus vidēja termiņa (2019. – 2023. gadam) galvenie mērķi ir sais-
tīti ar trīs jomām: tirgus attīstību, infrastruktūras nodrošināšanu un 
darbības attīstību. Stratēģiskie mērķi noteikti saskaņā ar Conexus 
vērtībām, uzņēmuma vīziju un saskaņā ar Conexus misiju – veicināt 
ilgtspējīgu enerģijas tirgus darbību reģionā, nodrošinot uzticamu 
dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas darbību.

Līdz ar stratēģiskiem mērķiem, 
Conexus ir identificējis trīs attīs-
tības vadmotīvus, kas vijas cauri 
visām plānotajām vidēja termiņa 
darbībām. Šie attīstības vadmo-
tīvi papildina noteiktos stratēģis-
kos mērķus un veicina to īsteno-
šanu: DIGITALIZĀCIJA

Conexus darbība tiks vērsta uz 
tehnoloģiju modernizēšanu, piln-
veidi, kā arī aktīvu, personāla un 
finanšu centralizētu pārvaldību 
un efektīvu resursu pārvaldes 
modeļa ieviešanu

CONEXUS – ENERĢIJAS 
KOMPĀNIJA
Conexus vīzija  ir kļūt par uztica-
māko enerģijas avotu reģionā, kā 
rezultātā Conexus pakāpeniski 
plāno ieviest pakalpojumus ne 
tikai dabasgāzes lietotājiem, bet 
arī elektroenerģijas lietotājiem

SADARBĪBA AR CITIEM 
REĢIONA PSO
Conexus vidējā termiņā plāno vei-
cināt sadarbību ar citiem reģiona 
pārvades sistēmas operatoriem, 
koordinējot operatīvās sadarbī-
bas darbību, kā arī ieviešot perio-
disku salīdzinošo analīzes sistē-
mu ar citiem reģiona PSO
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Sabiedrības  
pārvalde un struktūra
Sabiedrības pārvaldību īsteno, pamatojoties uz ārējiem normatīva-
jiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, akcionāru sapulces, Padomes un 
Valdes lēmumiem, vidēja termiņa darbības stratēģiju, vidēja termiņa 
biznesa plānu un sabiedrības budžetu. Korporatīvās pārvaldības ie-
tvaru un galvenos principus nosaka apstiprinātā Korporatīvās pār-
valdības politika, kur noteikti galvenie principi kā tiek īstenota efektī-
va korporatīvā pārvaldība, iekšējā kontrole, risku vadība, korporatīvā 
ārējā saskarsme un ilgtspējīga attīstība. 
Galvenā Sabiedrības pārvaldības institūcija ir akcionāru sapulce, kas 
ieceļ Sabiedrības Padomi.
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Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” struktūra
PADOME

VALDE

VALDES LOCEKLIS

Gāzes pārvade Korporatīvās  
stratēgijas daļa

Personāla daļa

Komunikācijas daļa

Komercdaļa

Juridiskais  
departaments

Pārvades analītikas 
un plānošanas 
dienests

Ražošanas vadības 
dienests

Elektroķīmiskās 
aizsardzības dienests

Gāzes atradnes  
dienests

Juridiskā daļa

Tehniskās  
attīstības daļa

Plānošanas  
un analīzes daļa

Noliktavu  
un sagādes daļa

Informācijas  
tehnoloģiju eksplua-
tācijas daļa

Līnijas ekspluatācijas 
dienests

Gāzes kompresoru 
dienests

Regulācijas 
lietu tiesiskā 
nodrošinājuma daļa

Projektu  
vadības birojs

Finanšu  
uzskaites daļa

Nekustamā īpašuma 
uzturēšanas daļa

Tehnisko noteikumu  
un aizsargjoslu  
uzraudzības daļa

Informācijas tehnolo-
ģiju attīstības daļa

Sakaru un SCADA 
dienests

Iepirkumu daļa

Tehnoloģisko procesu 
uzraudzības daļa

Vienotās tirgus  
zonas daļa

Dispečeru dienests Ģeoloģiskais dienests

GRS dienests

Energosistēmu  
dienests

Dokumentu 
pārvaldības daļa

Gāzes uzskaites  
un metroloģijas daļa

Inčukalna pazemes  
gāzes krātuve Finanšu departaments Vides un darba  

drošības departaments

Transporta 
departaments

Saimnieciskā nodroši-
nājuma departaments

Informācijas tehnoloģiju 
departaments

Iekšējā audita departaments

Informācijas tehnoloģiju drošības daļa

Tehniskās attīstības un 
investīciju departaments

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS VALDES LOCEKLIS



7

Conexus ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akcijas 100% apmērā ir 
vārda akcijas. Kopējais akciju skaits ir 39 786 089, to nominālvērtī-
ba ir 1,00 EUR. Kopējais akcionāru skaits pārsniedz 4,8 tūkstošus. 
97,52% kopējā akciju skaita pieder diviem lielākajiem akcionāriem 
- AS „Augstsprieguma tīkls” (68,46%) un “MM Infrastructure Invest-
ments Europe Limited” (29,06%).
AS “Conexus Baltic Grid” akcionāru reģistrs tiek uzturēts elektroniski 
un to saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošina Nasdaq CSD SE.

AS „AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS”

MM INFRASTRUCTURE
INVESTMENTS EUROPE LIMITED

PĀRĒJIE AKCIONĀRI

29,06%

68,46%

2,48%

Akcionāri un 
akcionāru sapulce
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Akcionāru maiņa
 Aprīlī Nasdaq CSD informēja, ka 2020. gada 1. aprīlī akcionāru re-
ģistrā tika veiktas izmaiņas, reģistrējot akciju piederības maiņu 
29,0570% (11 560 645 slēgtās akciju emisijas akcijas) apjomā no 
Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla. Akciju atsavinātājs ir Mar-
guerite Gas I S.à r.l., akciju ieguvējs ir MM Infrastructure Investments 
Europe Limited (reģ. Nr. 12279235);

 2020. gada 21. jūlijā tika veiktas izmaiņas Conexus akcionāru reģis-
trā, reģistrējot akciju piederības maiņu 34,10% apjomā no Sabied-
rības apmaksātā pamatkapitāla. Akciju atsavinātājs ir PAS “Gaz-
prom” (reģ. Nr. 7736050003, Krievijas Federācija), akciju ieguvējs ir 
AS “Augstsprieguma tīkls” (reģ. Nr. 40003575567, Latvijas Republi-
ka). Tādējādi AS “Augstsprieguma tīkls” būtiski palielināja savu līdz-
dalību uzņēmumā, kuram šobrīd ir 68,46% kapitāldaļas no kopējā 
Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;

 Līdz ar notikušajām izmaiņām akcionāru sastāvā, SPRK noslēdza 
savu izvērtējumu par Conexus atbilstību neatkarības prasībām, at-
zīstot Conexus par neatkarīgu sistēmas operatoru.  

Galvenie akcionāru  
sapulces pienākumi:

 apstiprināt gada pārskatu un lemt par iepriekšējā 
gada peļņas izlietojumu;

 apstiprināt Sabiedrības statūtus un to grozījumus;

 lemt par sabiedrības pamatkapitāla palielināša-
nu vai samazināšanu;

 ievēlēt un atsaukt padomi;

 ievēlēt revidentu.



Padome
Pilnvaru termiņš no 2020. gada 30. aprīļa līdz 2023. gada 29. aprīlimConexus Padome pārstāv akcio-

nāru intereses akcionāru sapulces 
starplaikos un pārrauga Conexus 
Valdes darbību. Conexus Pado-
mes darbības principus, un gal-
venos pienākumus nosaka Statū-
ti un Padomes nolikums. Conexus 
Padomes uzdevumus un atbildī-
bu regulē normatīvie akti. 
Pārskata perioda ietvaros Conexus 
Padomes sastāvā notikušas vairā-
kas izmaiņas. 

Pilnvaru termiņš līdz 2020. gada aprīlim

ILMĀRS ŠŅUCINS
Padomes loceklis

(Padomē no 
2018. gada 3. janvāra)

KASPARS ĀBOLIŅŠ
Padomes priekšsēdētājs

(Padomē no 2018. gada 3. janvāra 
līdz 2020. gada  30. aprīlim)

ILZE BĒRZIŅA
Padomes locekle

(Padomē no 2018. gada 3. janvāra 
līdz 2020. gada 30. aprīlim)

SANITA GREIZE
Padomes locekle

(Padomē no 2018. gada 3. janvāra 
līdz 2020. gada 30. aprīlim)

GIJOMS RIVRONS
Padomes loceklis

(Padomē no 2016. gada 22. decembra 
līdz 2020. gada 1. aprīlim)

MARTINS SIČELKOVS
Padomes loceklis

(Padomē no 2018. gada 27. aprīļa 
līdz 2020. gada 1. aprīlim)

VILJAMS PĪRSONS  
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

(Padomē no 2017. gada 15. augusta 
līdz 2020. gada 1. aprīlim)
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(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

JUN MATSUMOTO
Padomes loceklis

(Padomē no 
2018. gada 
3. janvāra)

ILMĀRS ŠŅUCINS
Padomes priekšsēdētājs

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

TOMOHIDE GOTO  
Padomes priekšsēdētāja  

vietnieks

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

IPPEI KOJIMA
Padomes loceklis

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

ILZE ALEKSANDROVIČA
Padomes locekle

NORMUNDS ŠUKSTS
Padomes loceklis

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)

ZANE ĀBOLIŅA
Padomes locekle

(Padomē no 
2020. gada 
30. aprīļa)



TOMOHIDE 
GOTO 
AS “CONEXUS BALTIC GRID” 
PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
VIETNIEKS 

Dzimis 1969. gada 28. janvārī 

DARBA PIEREDZE
Kopš 2019  MM Capital Partners Co., Ltd. – 

prezidents un izpilddirektors (Tokija)

2016-2018 Marubeni Europe Plc. – 
ģenerāldirektors, transporta 
infrastruktūra (Londona)

2013-2016 Marubeni Corporation – 
ģenerāldirektors, transporta 
infrastruktūra (Tokija)

2001-2012 Marubeni Corporation – 
ģenerāldirektors, smagā tehnika & 
dabas resursi (Tokija)

2000-2001 American Iron Oxide Company – 
viceprezidents finanšu jautājumos 
(Pensilvānija)

1992-1999 Marubeni Corporation – direktora 
vietnieks, smagās tehnikas iekārtas 
(Tokyo)

IZGLĪTĪBA
1987-1992 Bakalaura grāds ekonomikā, Kobes 

Universitāte (Kobe University, Kobe)

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas
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ZANE  
ĀBOLIŅA
AS “CONEXUS BALTIC GRID” 
PADOMES LOCEKLE

Dzimusi 1987. gada 26. augustā

DARBA PIEREDZE
DARBA PIEREDZE

Kopš 2020 AS “Conexus Baltic Grid” – 
padomes locekle

Kopš 2017 AS “Augstsprieguma tīkls” – 
vadītāja, regulācijas lietu daļa

2016-2017 Valsts Dzelzceļa administrācija – 
administrācijas direktora vietniece

2012-2016 Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija – vadītāja, 
dzelzceļa transporta nodaļa

2010-2012 Ekonomikas ministrija – vecākā 
referente, ES fondu ieviešanas 
departaments

2007-2010 Ekonomikas ministrija – 
vecākā referente, enerģētikas 
departaments

IZGLĪTĪBA
2013-2015 Maģistra grāds uzņēmumu un 

iestāžu vadībā, Rīgas Tehniskā 
universitāte

2010-2012 Profesionālā maģistra grāds 
tiesību zinātnē, Latvijas 
Universitāte

2006-2009 Bakalaura grāds tiesību zinātnē, 
Latvijas Universitāte

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

Dzimis 1986.gada 14. jūnijā 

DARBA PIEREDZE
Kopš 2019  MM Capital Partners Co., Ltd. – 

investīciju direktors (Tokija)

2015-2018 Marubeni Corporation – direktora 
vietnieks, enerģētikas infrastruktūra 
(Tokija)

2013-2014 Marubeni Europe Plc. – direktora 
vietnieks, enerģētikas infrastruktūra 
(Londona)

2012 Marubeni Corporation – tirgotājs, 
oglekļa dioksīda emisiju kredīti 
(Tokija)

2010-2011 Marubeni Corporation – analītiķis, 
uzņēmējdarbības grāmatvedība 
(Tokija)

IZGLĪTĪBA

2005-2009 Bakalaura grāds, Vasedas 
universitātes Starptautiskā brīvo 
mākslu augstskola (International 
Liberal Arts School, Waseda 
University; Tokija)

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

JUN 
MATSUMOTO
AS “CONEXUS BALTIC GRID” 
PADOMES LOCEKLIS 

Dzimis 1981.gada 16. jūnijā 

DARBA PIEREDZE
Kopš 2018  Marubeni Europe Plc. – 

ģenerāldirektors, enerģētikas 
infrastruktūra (Londona)

2015-2018 Marubeni Corporation – vadītājs, 
enerģētikas infrastruktūra (Tokija)

2011-2015 Marubeni Corporation – 
ģenerālpadomnieka vietnieks, 
juridiskā daļa (Tokija)

2005-2009 Marubeni Corporation – 
ģenerālpadomnieka vietnieks, 
juridiskā daļa (Tokija)

IZGLĪTĪBA
2009-2011 Maģistra grāds, Kornela 

universitāte (Cornell Law School; 
Ņujorka)

2000-2004 Bakalaura grāds, Vasedas 
universitāte (Waseda University; 
Tokija)

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

IPPEI 
KOJIMA 
AS “CONEXUS BALTIC GRID” 
PADOMES LOCEKLIS 

NORMUNDS 
ŠUKSTS
AS “CONEXUS BALTIC GRID” 
PADOMES LOCEKLIS

Dzimis 1973. gada 25. maijā 

DARBA PIEREDZE
2019-2019  AS AIF “Hipo Fondi aktīvu 

pārvalde” – valdes priekšsēdētājs

2003-2013 VAS “Latvijas Hipotēku un 
zemes banka”– finanšu vadības 
departamenta vadītājs

2008-2011 AS IPS “Hipo Fondi”, VAS “Latvijas 
Hipotēku un zemes banka” – 
valdes priekšsēdētājs

2001-2002 AS “Latvijas Centrālais 
depozitārijs” – padomes loceklis

1996-2003 VAS “Latvijas Hipotēku un zemes 
banka” – ekonomists, valūtas 
departamenta vadītājs

1994-1996 AS banka “Dinastija” – valūtas 
dīleris 

IZGLĪTĪBA
1998 Maģistra grāds ekonomikā 

un vadības zinībās, Latvijas 
Universitāte

1996 Bakalaura grāds ekonomikā 
un vadības zinībās, Latvijas 
Universitāte

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

ILMĀRS 
ŠŅUCINS
AS “CONEXUS BALTIC GRID” 
PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Dzimis 1974. gada 1. aprīlī

DARBA PIEREDZE
Kopš 2018 AS “Conexus Baltic Grid” – 

padomes loceklis

Kopš 2012  Finanšu ministrija –  
Valsts sekretāra vietnieks 
nodokļu, muitas un 
grāmatvedības jautājumos

2010-2013 Finanšu ministrija – Nodokļu 
analīzes departamenta direktors

2006-2010  Finanšu ministrija – 
Tautsaimniecības analīzes un 
fiskālās politikas departamenta 
direktora vietnieks

1999-2006  Finanšu ministrija – 
Tautsaimniecības analīzes un 
fiskālās politikas departamenta 
Makroekonomikas nodaļas 
vadītājs

IZGLĪTĪBA
1999 Maģistra grāds, Latvijas 

Universitātes Ekonomikas un 
vadības fakultāte 

1997-1998 Viesstudijas Sanktgallenas 
universitātē (Šveice) 

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

ILZE 
ALEKSANDROVIČA
AS “CONEXUS BALTIC GRID” 
PADOMES LOCEKLE

Dzimusi 1979. gada 10. novembrī

DARBA PIEREDZE
Kopš 2012 VAS “Latvijas Gaisa satiksme” – 

valdes locekle 

2012-2020 LR Satiksmes ministrija – valsts 
sekretāra vietniece

2011-2012 AS “Air Baltic Corporation”- padomes 
locekle

2009-2011 VAS “Latvijas Pasts” – valdes locekle

2009-2012 LR Satiksmes ministrija – Investīciju 
departamenta direktore

2007-2009  LR Finanšu ministrija – ES fondu 
stratēģijas departamenta direktora 
vietniece, Uzņēmējdarbības un 
inovāciju plānošanas nodaļas 
vadītāja

2007-2007 LR Finanšu ministrija – ES fondu 
departamenta direktora vietniece, ES 
fondu kontroles nodaļas vadītāja

2004-2007 LR Finanšu ministrija – kontroles un 
attīstības nodaļas vadītāja

2003-2004 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
– Neinvestīciju nodaļas vadītāja 
vietniece

2002-2003 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
– iepirkumu speciāliste

2002-2002 SIA “Trivest” – tirgus analītiķe

2000-2001 OU “Age Com” – tirgus analītiķe

IZGLĪTĪBA
2006-2007 Maģistra grāds starptautiskajās 

un Eiropas tiesībās, Rīgas Juridiskā 
augstskola

1999-2002 Bakalaura grāds starptautiskajā 
uzņēmējdarbībā, Konkordijas 
Starptautiskā universitāte (Igaunija) 

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas
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Valde
Conexus pārvaldību ikdienas darbībā nodrošina tās izpildinstitūcija 
– Valde. Conexus Valdē ir trīs locekļi, kurus, izvērtējot atbilstību ne-
pieciešamajām kompetencēm, pieredzi un plānoto atbildības jomu, 
uz triju gadu pilnvaru termiņu ievēlē Conexus Padome. Conexus Val-
des uzdevumus un atbildību regulē normatīvie akti. Valdes darbības 
principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka statūti un Valdes reg-
laments (nolikums). Valdes locekļi vada Conexus kopīgi un lēmumu 
pieņemšanā ir neatkarīgi. Tiesības pārstāvēt Conexus ir diviem val-
des locekļiem kopīgi. Valdes locekļi savā darbības laikā ievēro tiem ar 
normatīvajiem aktiem noteiktos ierobežojumus attiecībā uz darījumu 
slēgšanu, amatu ieņemšanu un līdzdalību citās komercsabiedrībās. 

Galvenie Conexus  
Valdes pienākumi: 

 vadīt un pārstāvēt Sabiedrību;
 pārvaldīt Sabiedrības mantu;
  atbildēt par Sabiedrības darbību un 
grāmatvedības atbilstību tiesību aktiem;
  īstenot Sabiedrības stratēģisko virzību, attīstības 
plānus, mērķus un politikas.

Conexus Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs 
tās loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesio-
nālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildī-
bas jomā: valdes priekšsēdētāja atbildībā ir vispārējā vadība, kas 
sevī ietver personāla, juridiskā nodrošinājuma, iepirkumu, dokumentu 
pārvaldības, komunikācijas, stratēģiskās vadības, tehniskās attīstī-
bas un investīciju pārvaldības jautājumus, komercjautājumus, kā arī 
sadarbību ar citu valstu pārvades un uzglabāšanas operatoriem pa-
kalpojumu sniegšanā, viens valdes loceklis atbild par finansēm un 
informācijas tehnoloģijām (IT), vides un darba drošību, saimniecisko 
nodrošinājumu un transportu; otrs valdes loceklis – par tehnisko vir-
zienu, pārvades un uzglabāšanas infrastruktūras sistēmu vadību. 

Izmaiņas valdes sastāvā pārskata gada laikā:
Zane Kotāne – valdes priekšsēdētāja no 2017. gada 31. decembra līdz 2020. gada 26. jūnijam
Jānis Eisaks – valdes priekšsēdētājs no 2020. gada 27. jūnija līdz 2020. gada 10. novembrim

Dividenžu politika:
Sabiedrības dividenžu politika ir balstīta uz sekojošiem principiem: 

 Lēmumu par peļņas izlietošanu un dividenžu apmēru pieņem Sabiedrības akcionāru sapulce;

 apstiprinātajā vidēja termiņa stratēģijā dividenžu koeficients noteikts 90% apmērā no peļņas.



ULDIS 
BARISS

AS “CONEXUS BALTIC GRID” VALDES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Dzimis 1965. gada 29.aprīlis

valde@conexus.lv 

DARBA PIEREDZE
no 2020 AS “Conexus Baltic Grid” Valdes priekšsēdētājs

2013-2020 AS “Latvenergo” komercdirektors

2010-2020 “Elektrum Eesti” OU Padomes priekšsēdētājs 

2010-2020 “Elektrum Lietuva” UAB Padomes priekšsēdētājs

2005-2020 AS “Latvenergo” Valdes loceklis

2005 AS “Latvenergo” sadales tīklu reorganizācijas projekta 
direktors

2002-2004 AS “Latvenergo” Ekonomikas departamenta direktors

1996-2002  SIA “Lattelekom” Finanšu plānošanas un kontroles 
nodaļas vadītājs, vadības grāmatvedības sektora va-
dītājs

IZGLĪTĪBA
2017 Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu doktora 

grāds vides zinātnē

2008 Rīgas Ekonomikas augstskola, profesionālā maģistra 
grāds uzņēmējdarbības vadībā

2004 Latvijas Universitāte, maģistra grāds ekonomikā

 

Pilnvaru termiņš: 16.11.2020 - 15.11.2023.

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

GINTS 
FREIBERGS

AS “CONEXUS BALTIC GRID” VALDES 
LOCEKLIS

Dzimis 1959. gada 23. augustā

valde@conexus.lv 

DARBA PIEREDZE
Kopš 2016 AS “Conexus Baltic Grid” Valdes loceklis

1997 - 2017 AS “Latvijas Gāze” Valdes loceklis

Kopš 1984 Darbojies gāzes nozarē

IZGLĪTĪBA
1984 Rīgas Politehniskais Institūts, inženieris - rūpniecības 

siltumenerģētiķis

Pilnvaru termiņš:  31.12.2017 – 31.12.2020 
01.01.2021 - 31.12.2023

Pieder 416 AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

MĀRTIŅŠ 
GODE

AS  “CONEXUS BALTIC GRID” VALDES 
LOCEKLIS

Dzimis 1976. gada 17. augustā

valde@conexus.lv 

DARBA PIEREDZE
Kopš 2018 AS “Conexus Baltic Grid” Valdes loceklis

2017 SIA “Narvesen Baltija” Finanšu direktors

2005 - 2017 SIA “Latvijas Mobilais Telefons” Finanšu vadības dienesta 
direktors 

2000 - 2005 SIA “Latvijas Mobilais Telefons” Vadības grāmatvedības 
daļas vadītājs

1998 - 2000 SIA “Latvijas Mobilais Telefons” Finanšu analītiķis

1996 – 1998 SIA “Lattelecom” Finanšu analītiķis 

IZGLĪTĪBA
2008  Rīgas Ekonomikas augstskola - Profesionālais Maģistra 

grāds uzņēmējdarbības vadībā

2002 Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu Maģistra grāds ekono-
mikā

2000 Latvijas Universitāte Sociālo zinātņu Bakalaura grāds eko-
nomikā 

1995 - 1997 Rīgas Ekonomikas augstskola Uzņēmējdarbības vadības 
studiju programma

Pilnvaru termiņš:  31.12.2017 – 31.12.2020 
01.01.2021 - 31.12.2023

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas
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Padomes un Valdes 
atalgojuma politika
Valdes locekļu un Valdes priekšsēdētāja atalgojumu nosaka Sabied-
rības padome, ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un ka-
pitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktos principus, kā arī mak-
simālos apmērus, kas minēti uz šī likuma pamata izdotajos Ministru 
kabineta noteikumos, samērojot atlīdzības apmēru ar Valdes locekļu 
pienākumu apjomu. Padomes locekļu un priekšsēdētāja atalgojumu 
nosaka Sabiedrības akcionāri, pieņemot attiecīgu lēmumu un ņe-
mot vērā augstākminētos principus. Visi akcionāru sapulces lēmumi 
ir publiski pieejami Sabiedrības mājaslapā. Informācija par kopējām 
Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma izmaksām ir publicēta 
Sabiedrības attiecīgā gada pārskatā.
Ar Valdes un Padomes locekļiem tiek slēgts pilnvarojuma līgums un 
uz viņiem nav attiecināmi Darba koplīguma noteikumi.
Padomes locekļiem atalgojums par 2020. gadu izmaksāts atbilsto-
ši nostrādātajam periodam. 2020. gadā izmaksātais atalgojums pa-
domes locekļiem, kas amatā bija līdz 31.03.2020.: padomes priekš-
sēdētāja vietniekam W.Michael Pierson 11 600.00 EUR, padomes 
locekļiem G.Č.M.Rivron un M.Sichelkow 11 500.00 EUR katram; pa-
domes locekļiem, kas amatā bija līdz 30.04.2020.: padomes loceklēm 
I.Bērziņai un S.Greizei 13 800.00 EUR katrai; padomes locekļiem, kas 
amatā ir no 30.04.2020.: padomes priekšsēdētāja vietniekam T.Goto 

18 676.00 EUR, padomes locekļiem N.Šukstam, J.Matsumoto, Z.Ābo-
liņai un I.Aleksandrovičai 18 515.00 EUR katram.
Izmaksātais atalgojums par 2020. gadu valdes priekšsēdētājai Z.Ko-
tānei 131 220.74 EUR (amatā bija līdz 26.06.2020.), valdes priekš-
sēdētājam J.Eisakam 38 334.44 EUR (amatā bija no 27.06.2020.līdz 
16.11.2020.), valdes priekšsēdētājam U.Barisam 16 106.16 EUR 
(amatā no 16.11.2020.); valdes loceklim G.Freibergam 166 057.88 
EUR, valdes loceklim M.Godem 166 253.57 EUR.

Iekšējais audits
Iekšējais audits funkcionāli ir pakļauts Conexus Padomei, bet admi-
nistratīvi Conexus valdes priekšsēdētājam. Padome apstiprina iek-
šējā audita gada plānu, kā arī ir galvenais iekšējā audita ziņojumu 
adresāts un snieguma vērtētājs. Iekšējā audita darbība attiecas uz 
visiem Conexus riskiem, procesiem, struktūrvienībām un darbinie-
kiem. Kārtējā gada auditu plānu sastāda, pamatojoties uz veikto ris-
ku novērtējumu un Conexus vadības noteiktām prioritātēm. Iekšējā 
audita profesionālās darbības vadlīnijas nosaka starptautiskā Iekšē-
jo auditoru institūta apstiprinātā Iekšējā audita definīcija, Ētikas ko-
dekss un Starptautiskie iekšējā audita standarti. 

13



Enerģētikas politikas risks

0 5 1510 20

Aktīvu vērtības samazinājuma risks

Krātuves piepildījuma risks

Pakalpojumu cenu risks

Risku nozīmības vērtējums*

Kritisks risks virs 20

Augsts risks 12 līdz 19

Vidējs risks 7 līdz 11

Zems risks 5 līdz 6

Ļoti zems risks zem 5

Risku pārvaldība
Lai veicinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu un nodrošinātu ilgtspē-
jīgu attīstību, Conexus veic risku pārvaldību. Tā tiek īstenota kā ne-
pārtraukts, vienots un saskaņots process visos Sabiedrības līmeņos, 
lai vadītu riskus, kas var ietekmēt Sabiedrības mērķu sasniegšanu. 
Katru gadu Conexus identificē, novērtē, analizē un kontrolē korpora-
tīvos riskus, kas skar Sabiedrības pagātnes, tagadnes un nākotnes 
darbības. Risku novērtēšanas rezultātā tie tiek iedalīti pēc nozīmīgu-
ma – augstāka riska nozīmība pieprasa ātrāku un aktīvāku riska sa-
mazināšanas pasākumu ieviešanu. 
Riska ietekmes vērtējums ietver tādus aspektus kā ietekme uz stra-
tēģiskajiem mērķiem, finansēm, tarifiem, fiziskām personām un repu-
tāciju. 

2020. gadā Conexus neidentificēja kritiskus,  
bet noteica šādus augstus riskus:

  Enerģētikas politikas risks – enerģētikas politikas izmaiņas, kas 
samazina dabasgāzes konkurētspēju;

  Aktīvu vērtības samazinājuma risks – Conexus jānoraksta aktīvu 
vērtība tarifu metodiku vai kopējās regulācijas izmaiņu rezultātā;

  Krātuves piepildījuma risks – netiek sasniegti krātuves minimāli 
nepieciešamie piepildījuma apmēri;

  Pakalpojumu cenu risks – Conexus darbībai nepieciešamo resur-
su un pakalpojumu iegādes virs tirgus cenas, saistībā ar ierobežo-
tu pakalpojumu piegādātāju skaitu.

* Risku nozīmības vērtējums tiek noteikts, 
reizinot riska varbūtību (skalā no 1 līdz 5) 
ar riska ietekmi uz Sabiedrības būtiskumu 
(skalā no 1 līdz 5).

Risku 
pārvaldība

Risku 
novērtēšana

Risku 
pārskatīšana

Risku 
kontrole

Risku 
identifikācija
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Dabasgāzes uzglabāšana
Conexus ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators, kura 
struktūrā ietilpst Inčukalna pazemes gāzes krātuve. Inčukalna PGK nodrošina 
dabasgāzes iesūknēšanu, uzglabāšanu un izņemšanu, padodot to maģistrāla-
jos gāzes vados. 

Krātuves raksturojums
Conexus struktūrā ietilpstošā Inčukalna PGK sastāv no virszemes tehnoloģiskajām 
iekārtām, urbumiem un pazemes rezervuāra. Rezervuārs ir dabīgi veidojies kembrija 
laikmeta nogulumiezis ūdens nesēju horizontā aptuveni 600 - 750 metru dziļumā. 
Latviju šķērso kembrija laikmeta nogulumiežu ģeoloģiskais slānis. Latvijā kembrija 
laikmeta porainais smilšakmens nogulumiezis ir raksturojams ar izteikti labām īpa-
šībām. Proti, tā porainība sasniedz līdz pat 30%, kas ļauj dabasgāzi uzglabāt eko-
nomiski efektīvi. 
Inčukalna PGK centrālā teritorija un tehnoloģisko procesu nodrošināšanai nepiecie-
šamais aprīkojums – trīs gāzes savākšanas punkti (turpmāk GSP) un 180 gāzes 
krātuves urbumi (kontroles, novērošanas un 93 ekspluatācijas urbumi dabasgāzes 
iesūknēšanas un izņemšanas procesam) aizņem aptuveni 8 400 hektāru lielu terito-
riju. Kopējā IPGK teritorija – pazemes ģeoloģiskie veidojumi (kolektorslānis) ar kontū-
ra platību ~ 40 km2 izvietota Sējas, Krimuldas un Inčukalna novada teritorijās.
Inčukalna PGK tehnoloģiskajā projektā paredzētais maksimālais iespējamais uzgla-
bājamais aktīvās dabasgāzes daudzums ir 24,219 TWh, savukārt maksimālā teh-
niskā iesūknēšanas jauda ir 178,5 GWh/dienā. Kolektorslāņa spiedienu un tajā uz-
glabājamo dabasgāzes daudzumu ietekmē vairāki tehnoloģiski faktori, bet jo sevišķi 
Inčukalna PGK faktiskais dabasgāzes piepildījums iepriekšējos krātuves ciklos un 
iesūknēšanas intensitāte konkrētā krātuves cikla laikā. Inčukalna PGK piepildījums 
pēdējos trijos pilnajos krātuves ciklos bijis mazāks nekā 85% no projektētā aktīvās 
gāzes apjoma, vienlaikus ir principiāli mainījusies iesūknēšanas režīma stabilitāte, 
sistēmas lietotājiem vadoties pēc konkrētā brīža komerciālajiem apsvērumiem.

Inčukalna PGK ir sarežģīts inženierģeoloģisks objekts, kura 
ekspluatācija ir saistīta ar specifiskiem riskiem un no tiem 
izrietošiem ekspluatācijas nosacījumiem nav pieļaujama 
maksimālā atļautā spiediena kolektorslānī pārsniegšana 
(spiediens, pie kura krātuves pārsegslānis saglabājas ne-
caurlaidīgs). Tas var izraisīt gāzes noplūdes augstāk ie-
gulošos slāņos, t.i. radīt gāzes zudumus un piesārņojumu. 
Tāpat nav pieļaujama maksimālā atļautā iesūknēšanas 
spiediena pārsniegšana, kas var izraisīt kolektorslāņa 
hidropārrāvumu - smilšakmens kristāliskā režģa sabruk-
šanu un tehnoloģisko iekārtu bojājumus.
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Dabasgāzes 
uzglabāšana
Gāzes krātuves uzdevums ir nodrošināt pastāvīgu gāzes padevi pa-
tērētājiem, neatkarīgi no tās patēriņa sezonālajām izmaiņām, veicot 
dabasgāzes iesūknēšanu vasarā un izņemšanu – ziemā. Inčukalna 
PGK ir vienīgā funkcionējošā pazemes gāzes krātuve Baltijas valstīs, 
tā nodrošina gāzes apgādes stabilitāti reģionam jau kopš 1968. gada. 
Dabasgāzes iesūknēšana Inčukalna PGK notiek ar kompresoru dar-
bības palīdzību, bet izņemšana izmantojot radītā spiediena starpību. 
Līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu un reģionālā tirgus attīstību, In-
čukalna PGK loma ir paplašinājusies, uzlabojot reģionā gan piegādes 
elastību, gan gāzes apgādes drošību. Vienotajā gāzes tirgū Inčukal-
na PGK veicina konkurenci starp piegādātājiem, kā arī nodrošina da-
basgāzes cenas stabilizēšanos reģionā.

Krātuves operators:
  nodrošina Inčukalna PGK nepārtrauktu darbību, uzraugot un kon-
trolējot krātuves stabilitāti, apsekojot un novēršot infrastruktūras 
bojājumus un investējot krātuves attīstībā un drošībā;

  nodrošina tirgotājiem taisnīgu un vienlīdzīgu pieeju Inčukalna PGK, 
sniedzot tirgotājiem iespēju uzglabāt dabasgāzi atbilstoši SPRK 
apstiprinātajiem Inčukalna pazemes krātuves lietošanas noteiku-
miem.

2020. gadā interese par krātuves pakalpojumiem būtiski pārsniedza 
pieejamo krātuves jaudu 21,5 TWh apjomā. Kopumā 2020./2021. 
gada krātuves ciklā no visas pieejamās jaudas ir rezervēti 76% kā 
grupētās jaudas produkts un 24% kā divu gadu grupētās jaudas pro-
dukts, kuru tarifi bija sekojoši: 

  grupētās jaudas produktu  
(maksimālā vērtība 1.37918 EUR/MWh); 

  divu gadu grupētās jaudas produktu  
(tarifs - 2.84741 EUR/MWh);

GRUPĒTĀS 
JAUDAS 
PRODUKTS

DIVU GADU 
GRUPĒTĀS 
JAUDAS 
PRODUKTS

24%

76%
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Dabasgāzes 
uzglabāšana
Vienotā tirgus izveidošana ir veicinājusi lietotāju interesi par krātuvi. 
2020. gada sākumā atklātais Igaunijas un Somijas starpsavieno-
jums Balticconnector ir pozitīvi ietekmējis kopējo pārvadīto plūsmu 
apjomus, jo jaunais cauruļvads ir devis iespēju piegādāt dabas-
gāzi, tai skaitā arī no Inčukalna PGK, Somijas lietotājiem 8,45 TWh 
apmērā, kas veido 34% no Somijas kopējā patēriņa. 2020./2021. 
gada krātuves ciklā krātuves jaudu bija rezervējuši lietotāji no Bal-
tijas valstīm, Norvēģijas un Šveices. Kopumā aktīvo lietotāju skaits, 
salīdzinot ar gadu iepriekš, ir dubultojies un sasniedz 20 lietotājus.
Interesi par krātuvi 2020. gada vasarā veicināja arī labvēlīgas gā-
zes cenu struktūra - liela cenu atšķirība starp ziemas un vasaras 
cenām, kas mudināja lietotājus iegādāties dabasgāzi un novietot 
to krātuvē, lai izdevīgi to realizētu ziemas sezonā.
Gatavojoties nākamajam krātuves ciklam, 2020. gada novembrī 
publicētā tehniskās jaudas prognoze 2021./2022. gada krātuves 
ciklam ir 22,5 TWh. Saglabājoties augstai lietotāju interesei par 
krātuves pakalpojumiem, sagaidāms, ka nākamo divu-triju krātu-
ves ciklu laikā izmantojamās tehniskās jaudas pieprasījums atgrie-
zīsies projektētajās robežās.
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Attīstība

Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projekts    
Kopējais projekta finansējums ir 88 milj. EUR. Līdz 2025. gadam tajā plānotas šādas projekta sadaļas:

VIRSZEMES IEKĀRTU  
UZLABOŠANA (GĀZES SAVĀK-
ŠANAS PUNKTA NR.3 PĀRBŪVE) 

36 URBUMU
ATJAUNOŠANA

ESOŠO PIECU GĀZES PĀRSŪKNĒŠANAS AGREGĀTU 
MODERNIZĀCIJA UN VIENA PAPILDUS JAUNA GĀZES 
PĀRSŪKNĒŠANAS AGREGĀTA UZSTĀDĪŠANA

2019. gada 23. janvārī Eiropas Komisija apstiprināja līdzfinansējumu 
50 % apmērā krātuves modernizācijai. Ieguldījumi būtiski stiprinās In-
čukalna PGK nozīmi kā modernai un kritiski svarīgai dabasgāzes in-
frastruktūrai ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas un Somijas reģionā. 
Inčukalna PGK attīstības projekta mērķis ir uzlabot krātuves darbību, 
lai tā varētu nodrošināt funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas 
Baltijas pārvades sistēmā, kā arī lai mazinātu krātuves produktivi-
tātes atkarību no dabasgāzes krājumu daudzuma krātuvē. Projekta 
ietvaros tiks uzstādīts jauns kompresors, kas ļaus veikt kompresijas 

izņemšanu no krātuves, proti, sniegs iespēju nodrošināt 50 - 55 bāru 
izejas spiedienu Inčukalna PGK starpsavienojumā ar pārvades sistē-
mu arī tad, ja spiediens rezervuārā būs zemāks par spiedienu pārva-
des sistēmā. Lai urbumi un virszemes tehnoloģiskās ierīces jaunajā 
režīmā darbotos ar pietiekamu jaudu, nepieciešams veikt noteiktus 
uzlabojumus, kas ir šī projekta neatņemama sastāvdaļa. Bez tam, 
projekts mazinās krātuves ietekmi uz apkārtējo vidi, samazinot CO2 , 
NOX , SOX un citu emisiju apjomu. 

36 % 31 % 33 % 88
32,3
milj. EUR

27,0
milj. EUR

28,7
milj. EUR

milj. 
EUR
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Latvijas dabasgāzes 
pārvades sistēmaPārvade

Conexus ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas ope-
rators, kurš nodrošina dabasgāzes pārvades sistēmas uzturēšanu, 
tās drošu un nepārtrauktu darbību, un starpsavienojumus ar citu 
valstu pārvades sistēmām, kas dod iespēju tirgotājiem izmantot 
dabasgāzes pārvades sistēmu dabasgāzes tirdzniecībai.
Sabiedrības modernā maģistrālā dabasgāzes pārvades sistēma ir  
1 188 km gara un tieši savienota ar Lietuvas, Igaunijas un Krievijas 
dabasgāzes pārvades sistēmām, nodrošinot gan dabasgāzes pār-
vadīšanu reģionālajos gāzesvados Latvijas teritorijā, gan starpsavie-
nojumos ar kaimiņvalstu dabasgāzes pārvades sistēmām. 
Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas Pārvades tīkla starptautisko 
gāzesvadu diametrs ir 720 mm ar darba spiedienu robežās no 28 līdz 
40 bāriem, turpretim reģionālo gāzesvadu diametrs ir no 400 mm līdz 
530 mm ar darba spiedienu līdz 35 bāriem. Lai pārvadītu dabasgāzi 
uz vietējo sadales sistēmu Latvijā, tiek izmantotas 40 gāzes regulē-
šanas stacijas. Dabasgāzes tirdzniecības piegādēm Latvijas lietotāju 
vajadzībām tiek nodrošināts virtuālais izejas punkts, kas apkopo vi-
sas tehniski iespējamās izejas Latvijas teritorijā.

Conexus kā pārvades operators:

  nodrošina pārvades tīkla stabilitāti un atbild par tehnisko balan-
sēšanu, kas sniedz tirgotājiem nepārtrauktas un drošas piegādes 
iespējas;

  nodrošina dabasgāzes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, 
uzturot infrastruktūru tehniskā kārtībā;

INČUKALNA PGK

KIEMENAI

KARKSI

KORNETI

RĪGA

  saskaņā ar atvērtā Latvijas dabasgāzes tirgus nosacījumiem, nodrošina tir-
gotājiem nediskriminējošu pieeju gāzes pārvades sistēmas lietošanai, pār-
dodot jaudas produktus, lai tirgotāji varētu izmantot maģistrālo pārvades 
tīklu kapacitāti dabasgāzes vairumtirdzniecībai un piegādei klientiem;

  kopā ar Igaunijas operatoru Elering uztur virtuālo tirdzniecības punktu (VTP) 
vienotajā Latvijas un Igaunijas dabasgāzes balansēšanas zonā, nodrošinot 
iespēju tirgotājiem savstarpēji nodot un saņemt īpašumtiesības uz sistēmā 
esošu gāzi.
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Pārvade
2020. gadā kopējais pārvadītās gāzes apjoms sasniedza 37 TWh, 
kas salīdzinājumā ar periodu gadu iepriekš ir palielinājies par 10%. 
Savukārt pārvadītās gāzes apjomi Latvijas lietotāju vajadzībām ir 
samazinājušies par 19%, kas veidoja 31% no kopējām izejošajām 
plūsmām.

Pārskata periodā pārvades segmenta ieņēmumus ietekmēja siltie laika apstākļi gada sākumā, kas bū-
tiski samazināja dabasgāzes pieprasījumu apkures vajadzībām. Faktiskās gaisa temperatūras 2020. 
gada ziemas mēnešos bija ne tikai augstākas par 2019. gada temperatūrām attiecīgajos mēnešos, bet 
arī augstākas par normu. Rezultātā kopējā patērētāju nepieciešamība pēc gāzes apkures vajadzībām 
bija mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.
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2020

Pārvadītā dabasgāze, TWh
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No 2020. gada 1. janvāra darbību uzsāka vienotais dabasgāzes tir-
gus, kuru izveidoja gāzes pārvades sistēmu operatori Somijā, Latvijā 
un Igaunijā - “Gasum Oy”, Conexus un AS “Elering”, un pie kura iz-
veidošanas Baltijas valstis un Somija aktīvi strādāja 2018. un 2019. 
gadā. Tas ir pirmais šāda veida vienotais tirgus reģions Eiropas Sa-
vienībā, kurā Latvija un Igaunija veido kopējo balansēšanas zonu, bet 
Latvija, Igaunija un Somija veido kopējo ieejas tarifu zonu.
Vienotais dabasgāzes tirgus tika veidots ar mērķi stiprināt valstu 
enerģētisko neatkarību un efektīvāk izmantot dabasgāzes pārvades 
un uzglabāšanas infrastruktūru starpvalstu mērogā. Vienotās tirgus 
zonas pirmā darbības gada rezultāti apliecina, ka būtiski ieguvēji ir 
visi dabasgāzes apgādē iesaistītie dalībnieki.
Dabasgāzes pārvades sistēmas un gāzes gala lietotājiem būtiski pa-
lielinājās piegādātāja izvēles iespējas, jo izveidojot vienoto ieejas ta-
rifa zonu, ir atcelti maksājumi par šīs zonas valstu savstarpējo robežu 
šķērsošanu, tādejādi veicinot konkurenci dabasgāzes tirgotāju vidū.
Dabasgāzes tirgotāji daudz efektīvāk izmanto piedāvāto dabasgā-
zes pārvades un krātuves infrastruktūru, bet vienota Igaunijas – Lat-
vijas balansēšanas zona samazina birokrātisko slogu un rada ērtu un 
pārskatāmu balansēšanas procesa norisi.
Tirgus integrācija iezīmē būtisku pārmaiņu soli Latvijas enerģētiska-
jai neatkarībai, ilgtspējīgai un efektīvai infrastruktūras, īpaši Inčukalna 
pazemes gāzes krātuves izmantošanai un pieejamībai plašākā mē-
rogā, plašākas iespējas nākotnē attīstīt t.s. “zaļo” gāzu ražošanu un 
izmantošanu un starpsektoru integrāciju, kopumā tas iezīmē virzību 
uz reģiona integrāciju Eiropas Savienības vienotajā gāzes tirgū. 

Vienotais dabasgāzes tirgus

PAŠREIZĒJĀS 
DIENAS

GADA

DIENAS

MĒNEŠA

CETURKŠŅA
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Vienotās tarifu zonas ieejas punktu starpoperatoru ieņēmumu sadale tiek 
veikta starp Somijas, Igaunija un Latvijas pārvades sistēmas operatoriem, 
kopīgi pieņemot vienotu ieejas tarifu visās trīs valstīs (0,39 Eur/MWh izmak-
sa par vienību gada produktam) un vienojoties par ieturēto ieņēmumu pār-
dali starp operatoriem proporcionāli katras valsts dabasgāzes patēriņam.
2020. gadā pēc Conexus apvienošanās Vienotajā balansēšanas zonā ar 
Elering, Conexus ieņēmumi par izejas punktiem uz citām valstīm ir tikai no 
Kiemenai izejas punkta, kura tarifs tika noteikts identisks vienotajam ieejas 
tarifam – 0,39 Eur/MWh (vienības izmaksa gada produktam). Savukārt iz-
ejai Latvijas lietotāju apgādei no 2020. gada oktobra tarifs samazinājās līdz 
2,00 Eur/ MWh no iepriekšējā 2,11 Eur/ MWh.
Vērtējot rezervēto produktu sadalījumu 2020. gadā jāsecina, ka sistēmas 
lietotāji arvien lielāku uzmanību pievērš garāku termiņu pārvades jaudas 
produktu rezervēšanai, kas iepriekš praktiski netika novērota. Sistēmas lie-
totāju interese par garāka termiņa – mēneša, ceturkšņa un gada - jaudas 
rezervēšanu ir skaidrojama ar tarifos iestrādātajiem produktu reizinātajiem, 
kas nodrošina lētāku MWh izmaksu, rezervējot garāka perioda jaudas pro-
duktus, un uzlabo sistēmas kopējo darbību. Rezervējot dienas produktu vie-
nas vienības izmaksa ir 0,59 EUr/MWh, mēneša – 0,49 Eur/MWh, ceturkšņa 
0,43 Eur/MWh un gada – 0,39 Eur/MWh. Pašlaik redzama mēneša produkta 
dominēšana klientu portfeļos, kas norada, ka mēneša produktu lietotāji ir no-
vērtējuši kā piemērotāko izvērtējot saistības nākotnē pret izmaksām par vie-
nu vienību. Īpaši izceļams, ka 2020. gadā Elering pārvaldītajā Varska ieejas 
punktā veikta gada produkta rezervācija, kas ir pirmā gada reizi Conexus 
darbības vēsturē. 

Vienotais 
dabasgāzes tirgus
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Eiropas Komisijas Inovācijas un tīklu izpildaģentūra 2019. gada beigās apstiprināja līdzekļu pie-
šķiršanu Lietuvas-Latvijas gāzes cauruļvada jaudas palielināšanas projektam, plānojot kopējo 
ieguldījuma summu šajā projektā 10 milj.EUR, no kuriem 5,5 milj.EUR tika novirzīti Latvijas pār-
vades operatoram AS “Conexus Baltic Grid”. Eiropas Komisija Eiropas infrastruktūras savieno-
šanas instrumenta (EISI) ietvaros tika piešķirts ES atbalsts Latvijas-Lietuvas gāzes cauruļvada 
savienojuma jaudas palielināšanai 50% no projekta realizācijas izmaksām.
Palielinot pārvades jaudas starp Lietuvu un Latviju, tirgū tiks veicināta piekļuve Klaipēdas sa-
šķidrinātās gāzes terminālim, Latvijas Inčukalna pazemes gāzes krātuvei un Polijas-Lietuvas 
gāzes starpsavienojumam, kura darbību plānots uzsākt 2023. gadā. Projekta mērķis ir par vidēji 
70-80% kāpināt Lietuvas – Latvijas starpsavienojuma jaudu, to panākot ar esošās infrastruktū-
ras uzlabojumiem.
Projekta laikā plānotie darbi Latvijas pusē būs maģistrālā gāzes vada atsevišķu posmu pār-
būves darbu veikšana, lai palielinātu maksimālo darba spiedienu no 40 līdz 50 bāriem. Ar ie-
guldījumu palīdzību gāzes savienojuma jauda tiks palielināta līdz 130,47 GWh dienā Latvijas 
virzienā (šobrīd 67,6 GWh dienā) un līdz 119,5 GWh dienā Lietuvas virzienā (šobrīd 65,1 GWh 
dienā). Projekts tiek īstenots līdz 2023. gada beigām, veicot 17 apakšprojektus.

Attīstība
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CONEXUS ILGTSPĒJAS  
STRATĒĢISKAIS IETVARS
Sabiedrība ir izstrādājusi vispārējo korporatīvās sociālās atbildības politiku ar mērķi veikt piemērotākās 
darbības, lai veicinātu Sabiedrības stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī integrētu sociālos 
un vides aspektus savā uzņēmējdarbībā un attiecībās ar ieinteresētajām pusēm.
Atzinīgi novērtējot Sabiedrības centienus vides, sociālo un pārvaldības jautājumu risināšanā, 2020. gadā 
Conexus tika piešķirta sudraba līmeņa balva Latvijas ilgtspējas indeksā. Conexus šī bija otrā dalība šajā 
ārējā novērtējumā, ko organizēja Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts.

Būtiskākie ilgtspējas aspekti 
Lai pilnveidotu ilgtspējīgu attīstību, definētu ilgtspējas ietvaru un būtiskākos aspektus, 2020. gadā Sa-
biedrība, iesaistot visu galveno ieinteresēto pušu kategoriju pārstāvjus, veica ilgtspējas aspektu būtis-
kuma analīzi. Novērtējums tika veikts atbilstošajiem vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem, ņemot 
vērā ieinteresēto pušu viedokļus, novērtējuma atbilstību no vadības puses, citu nozares dalībnieku ten-
dencēm un ārējo ekspertu atzinumiem. 
Analīzē piedalījās ilgtspējas, enerģētikas un sabiedrības eksperti no universitātēm, nevalstiskām organi-
zācijām, biznesa organizācijām un specializētām konsultāciju firmām. Kopumā tika uzrunātas 250 iein-
teresētās personas un eksperti no aptuveni 200 organizācijām.
Notika arī diskusija starp personu grupu līderiem, kurus ietekmē Conexus darbība un kuru lēmumi un vie-
doklis ietekmē Sabiedrību, iesaistot tiešsaistes aptaujā un individuālās sarunās, ko vadīja neitrāli trešo 
pušu konsultanti. 
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GALVENĀS IEINTERESĒTO PUŠU KATEGORIJAS:

Klienti, biznesa 
kopiena

Enerģētikas nozares 
profesionāļi un citi 

gāzes uzņēmumi (no 
Latvijas un tuvējām 

valstīm)

Piegādātāji (produkti 
un pakalpojumi 

infrastruktūrai un 
birojam)

Publiskais sektors 
(politikas veidotāji, 

regulatori)

NVO vides un 
sociālajos jautājumos, 
vietējās pašvaldības 

un sabiedriskās 
organizācijas

Finanšu 
institūcijas

Izglītības un zinātnes 
institūcijas

Īpašnieks/dalībnieks, 
padome

Darbinieki un 
arodbiedrība

IESAISTES VEIDI: Aptauja tiešsaistē un intervijas ilgtspējības būtiskuma novērtēšanai 2020. gadā

Uzņēmējdarbības 
attiecības

Uzņēmējdarbības 
attiecības, sadarbība 

tīklos
Uzņēmējdarbības 

attiecības
Tikšanās ar 

pārstāvjiem (pēc 
vajadzības)

Tikšanās ar pārstāvjiem 
(pēc vajadzības)

Tikšanās ar 
pārstāvjiem (pēc 

vajadzības)
Kopīgi projekti

Padomes sanāksmes, 
semināru sesijas (pēc 

vajadzības)

Iesaistīšanās un 
apmierinātības 

aptauja

GALVENĀS GAIDAS ATTIECĪBĀ UZ PRIORITĀRAJIEM ILGTSPĒJĪBAS ASPEKTIEM:

Zemes, gaisa un 
ūdens piesārņojuma 

novēršana

Droša enerģijas 
piegāde, piekļuve 

tīklam
Drošība un drošums Drošība un drošums

Materiālu atbildīga 
izmantošana 
un atkritumu 

apsaimniekošana

Tīkla drošība un 
drošums

Ilgtspējīgi enerģijas 
risinājumi (pāreja uz 

zemu oglekļa dioksīda/
atjaunojamo enerģiju 
un jomas jauninājumi)

Godīga un ētiska 
korporatīvā valdība, 

korupcijas novēršana

Darbinieku 
kompetence un 

kvalificēta nākotnes 
darbaspēka 
pieejamība

Droša enerģijas 
piegāde, piekļuve 

tīklam
Drošība un drošums

Droša enerģijas 
piegāde, piekļuve 

tīklam

Darbinieku 
kompetence un 

kvalificēta nākotnes 
darbaspēka 
pieejamība

Darbinieku kompetence 
un kvalificēta nākotnes 
darbaspēka pieejamība

Godīga un ētiska 
korporatīvā 
pārvaldība, 
korupcijas 
novēršana

Darbinieku 
kompetence un 

kvalificēta nākotnes 
darbaspēka 
pieejamība

Tīkla drošība un 
drošums

Darbinieku veselība 
un drošība

Godīga un ētiska 
korporatīvā pārvaldība, 
korupcijas novēršana

Darbinieku veselība 
un drošība

Darbinieku veselība 
un drošība

Droša enerģijas 
piegāde, piekļuve 

tīklam
Zemes, gaisa un ūdens 

piesārņojuma novēršana
Droša enerģijas 

piegāde, piekļuve 
tīklam

Bioloģiskās 
daudzveidības un 

dabiskās vides 
aizsardzība

Darbinieku veselība un 
drošība

Tīkla drošība un 
drošums

Tīkla drošība un 
drošums

Zemes, gaisa un 
ūdens piesārņojuma 

novēršana

Darbinieku 
kompetence un 

kvalificēta nākotnes 
darbaspēka 
pieejamība

Energoefektivitāte 
un oglekļa/metāna 

emisiju samazināšana 
darbā

Tīkla drošība un 
drošums

Darbinieku 
kompetence 
un kvalificēta 

nākotnes 
darbaspēka 
pieejamība

Tīkla drošība un 
drošums

Darbinieku 
kompetence un 

kvalificēta nākotnes 
darbaspēka 
pieejamība

Droša enerģijas 
piegāde, piekļuve 

tīklam

Pārredzama 
sabiedriskā 

komunikācija, aktīva 
ieinteresēto personu 

iesaistīšanās

Energoefektivitāte 
un oglekļa/metāna 

emisiju samazināšana

Zemes, gaisa un 
ūdens piesārņojuma 

novēršana

Ilgtspējīgi enerģijas 
risinājumi (pāreja uz 

zemu oglekļa dioksīda/
atjaunojamo enerģiju 
un jomas jauninājumi)

Darbinieku veselība un 
drošība Ilgtspējīga iepirkšana

Droša enerģijas 
piegāde, piekļuve 

tīklam
Ilgtspējīga iepirkšana

Vides aspekti - zaļa krāsa. Nodarbinātības un darba vietas aspekti - dzeltena krāsa. Pakalpojuma atbildības aspekti - zila krāsa. Pārvaldības aspekti - pelēka krāsa
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Būtiskuma analīzes rezultātā tika 
definēti 14 atbilstošākie ilgtspējības 
aspekti, par kuriem Conexus jārū-
pējas ar visaugstāko atbildību. Ze-
māk redzamā matrica parāda katra 
aspekta prioritātes līmeni:

A - prioritārie aspekti, kas paredz 
drošu un nepārtrauktu pakalpoju-
ma sniegšanu

B - aspektu joma, kur Conexus jā-
veicina savas ietekmes samazinā-
šana uz apkārtējo vidi 

C - aspektu joma, kas veicina  
Conexus atklātību, taisnīgumu un 
ieinteresēto pušu iesaisti 

D - citi atbildības aspekti, kur  
Conexus jānodrošina atbilstība un 
pietiekams izpildījuma līmenis

Ir uzsākts darbs pie Conexus ilgt-
spējīgas attīstības programmas 
izstrādes, nosakot mērķus, uzde-
vumus un galvenās iniciatīvas, ku-
ras tiek skatītas kontekstā ar ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
apakšmērķiem, kas ļaus noteikt, kur 
Sabiedrībai ir būtiska ietekme. Ilgt-
spējīgas attīstības programma tiks 
integrēta Sabiedrības vidēja termi-
ņa stratēģijā 2021. gadā.

DEFINĒTI 14 ATBILSTOŠĀKIE ILGTSPĒJĪBAS ASPEKTI
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CAURSKATĀMA KOMUNIKĀCIJA
UN IEINTERESĒTO PUŠU IESAISTE

DARBINIEKU IEKĻAUŠANA,
CILVĒKTIESĪBAS

GODĪGA UN
CAURSKATĀMA SAMAKSA

ILGTSPĒJĪGA
IEPIRKŠANA

PIESĀRŅOJUMA 
NOVĒRŠANA

PAKALPOJUMI PĀRVALDĪBA VIDE DARBAVIETA SABIEDRĪBA

GODĪGA UN ĒTISKA PĀRVALDĪBA, 
KORUPCIJAS NOVĒRŠANA

KOPIENAS
IESAISTE

ATBILDĪGA MATERIĀLU IZMANTOŠANA
UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTE UN 
TIEŠĀ IETEKME UZ KLIMATU

ILGTSPĒJĪGI
ENERĢIJAS RISINĀJUMI
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Conexus prioritārie ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM)
Ar mērķi mazināt Conexus pamatdarbības ietekmi uz vidi un maksimāli veicināt pozitīvo ietekmi

Zemāka prioritāte

Vidēja prioritāte
Pievēršama pastiprināta uzmanība, lai samazinātu iespējamos riskus un maksimāli veicināt pozitīvo ietekmi
Lai gan laba veselība un kvalitatīva izglītība ir starp noteiktajiem būtiskākajiem ilgtspējas aspektiem, tomēr IAM3 un IAM4 mērķi nav tik ļoti 
saistīti ar Conexus aktivitātēm un ietekmi
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ATBILDĪBA PAR PAKALPOJUMIEM

Droša infrastruktūra  
Droša, pieejama un tirgus apstākļiem atbilstoša infrastruktūra ir viens no 
Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem. Sistēmu un aprīkojuma tehniskā kār-
tība, regulāra diagnostika un pareiza darbinieku uzvedība ir galvenie fak-
tori, kas nosaka darba drošības līmeni. Sabiedrībā pastāvīgi tiek pilnveidoti 
tehnoloģiskie risinājumi, lai uzlabotu pārbaudes un uzraudzības procesus.
Arodveselības, darba drošības un vides pārvaldības politika un aktīvu pār-
valdības politika veido pamatu uzticamai pārvades un uzglabāšanas in-
frastruktūras darbībai:

  Sabiedrībā ir drošības vadības sistēma, rūpniecisko avāriju riska sama-
zināšanas pasākumu plāns un civilās aizsardzības plāns;

  Conexus ievēro saistošos standartus un prasības attiecībā uz aprīkoju-
ma apkopi, pārbaudēm, diagnostiku un remontu;

  Sabiedrībā ir noteiktas darba procedūras un instrukcijas pārvades un uz-
glabāšanas sistēmas diagnostikai un analīzei, darbībai un apkopei (pie-
mēram, remontam) un operatīvai darbībai (piemēram, reaģēšanai ārkār-
tas situācijās un negadījumos), kas nodrošina iespējamo apdraudējumu 
konstatēšanu; 

  darbinieki regulāri tiek informēti un apmācīti darba drošības jautājumos;

  reizi trīs gados tiek organizētas civilās aizsardzības mācības kopā ar ci-
tām iesaistītajām organizācijām.

Vismaz reizi trīs mēnešos, saskaņā ar apstiprinātiem ārkārtas 
situāciju reaģēšanas plāniem, notiek ārkārtas situāciju gata-
vības mācības. 2020. gadā notikušas 64 mācības.
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58
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Ārkārtas situāciju gatavības mācību skaits
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Ap Sabiedrības infrastruktūru ir noteiktas aizsargjoslas, kurās nav 
atļauts veikt ar šo infrastruktūru nesaistītas celtniecības vai cilvēku 
darbības. Sabiedrībā tiek uzturētas augstas drošības prasības, tiek 
izmeklēti draudi un starpgadījumi. 
Inčukalna PGK tiek klasificēta kā rūpnieciski paaugstinātas bīstamī-
bas objekts, ņemot vērā tajā uzglabāto ķīmisko vielu (metanols, da-
basgāze) daudzumu. Lai pasargātu apkārtnes iedzīvotājus un vidi no 
iespējamiem rūpnieciskiem riskiem, krātuvē ir noteiktas dažāda izmē-
ra aizsargjoslas, uz vietas atrodas sprādzienbīstamības, ugunsgrēku 
un negadījumu novēršanas aprīkojums, kā arī ir noteikts pasākumu 
kopums rīcībai augstākminētajās situācijās. Viens no svarīgākajiem 
drošības pasākumiem ir paziņošanas un uzraudzības tehnoloģijas, 
kas ieviestas Inčukalna PGK, kā arī noslēgtie līgumi ar kvalificētām 
avārijas situāciju reaģēšanas un novēršanas organizācijām.
2020. gada oktobrī Inčukalna PGK notika civilās aizsardzības teo-
rētiskās un praktiskās mācības. Mācībās kopā ar Conexus speciā-
listiem piedalījās arī ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neat-
liekamās medicīniskās palīdzības dienests, policija, vides dienests, 
zemessardze, drošības dienests un vietējās pašvaldības (Sēja, Kri-
mulda, Sigulda).

2020. gadā nav reģistrēts neviens augstākā līmeņa (atbilstoši 
Sabiedrības ārkārtas situāciju pārvaldības un apziņošanas kār-
tībā 3. un 4. līmenis) incidents, kas saistīts ar iekārtu tehniskajiem 
bojājumiem, elektroenerģijas pārtraukumu, ietekmi uz apkārtējo 
vidi vai fiziskām personām. Reģistrēti divi zemāka (2. līmeņa) lī-
meņa incidenti.

2020. gadā tika veikts Inčukalna PGK un gāzes 
pārvades infrastruktūras fizisko drošības sistēmu 
novērtējums.



31

Sabiedrības stratēģiskais uzdevums ir garantēt drošu un nepār-
trauktu enerģijas piegādi. Klientiem jānodrošina nemitīga gāzes 
piegāde bez traucējumiem un pārtraukumiem. Sabiedrība nodroši-
na caurskatāmu, vienlīdzīgu un stabilu piekļuvi pārvades un uzgla-
bāšanas pakalpojumiem.
Sabiedrībā veiktie un uzsāktie galvenie pasākumi drošas enerģijas piegādei:

  atbilstoša tehniskās, informācijas tehnoloģiju un kiberdrošības infra-
struktūras uzturēšana un modernizēšana; 

  digitālā aktīvu pārvaldības sistēmas un Eiropas Savienības kopīgo 
interešu projektu ieviešana;

  neatkarīga iekšējās sistēmas diagnostika un konstatēto incidentu sa-
mazināšana, cenšoties pilnībā novērst incidentus;

  optimizēta tehniskās apkopes darbu plānošana, lai mazinātu jaudas 
ierobežojumus;

  kopīgas balansēšanas zonas izveidošana ar Igauniju; 

  regulāri uzraudzītas un novērtētas piedāvājuma un pieprasījuma ten-
dences, lai nodrošinātos pret kritumu augstāka patēriņa periodā (ziemā);

  rīcības plāna ārkārtas situācijām urbumos integrēšana civilās aizsar-
dzības plānā;

  saskaņota UMM (Urgent Market Messaging) publicēšana vienotā 
vietnē ar kaimiņu pārvades sistēmas operatoriem;

  trešo pušu piekļuves (TPP) noteikumu ievērošana - jaudas rezervē-
šana, nominēšana, balansēšana, rēķinu izrakstīšana, savlaicīga un 
pareiza tirgus informēšana;

  atklāta saziņa ar tirgus dalībniekiem.

2020. gadā Conexus dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas mo-
dernizācijā ir ieguldījis vienas no lielākajām investīcijām pēdējo 
gadu laikā - 21,9 miljonus eiro. Plašāka informācija ietverta sa-
daļā “Vadības ziņojums” un apakšsadaļā “Segmentu darbības re-
zultāti”.

Droša enerģijas piegāde 

2020. gada iesūknēšanas sezonā izveidojās ļoti liela ziemas un va-
saras gāzes cenas starpība, kā rezultātā tirgū veidojās lielāks piepra-
sījums pēc Inčukalna PGK jaudas nekā fiziski tā bija pieejama.

2020 2019 2018 2017

Piegādājamība (%)
Izpildīto tīkla lietotāju nomināciju 
attiecība

100% 100% 100% 100%

Piegādājamība Inčukalna PGK (%)
Rādītājs tiek aprēķināts ieskaitot 
pārtraukto daudzumu virs garantētā 
minimālā apjoma Inčukalna PGK 
sastrēgumvadības ietvaros

100% 96.87% 99.92% 100%

Neplānotu pārvades jaudu izmaiņu 
skaits 17  41 44 1

Saņemto pamatoto klientu sūdzību 
skaits 0  0 0 0

Būtisku (3. un 4. līmeņa) IT sistēmu 
saistītu incidentu skaits 
Atbilstoši Sabiedrības ārkārtas situāciju pārvaldības un apziņošanas 
kārtībai

2  1 0 0
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Sabiedrības vides pārvaldības pamatprincips ir darbības ietekmes uz 
vidi novērtējums un ietekmi mazinošo pasākumu plānošana un īste-
nošana. Sabiedrībā ir ieviesta vides pārvaldības un energopārvaldī-
bas sistēma, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un videi draudzīgu uzglabā-
šanas un pārvades sistēmu darbību un attīstību, kā arī samazinātu ar 
darbību saistītos vides riskus. Ieviestās pārvaldības sistēmas balstī-
tas uz ISO 14001 vides pārvaldības standartu, kā arī uz ISO 50001 
energopārvaldības standartu prasībām, kas atbilstoši sertificētas.
Liela uzmanība tiek pievērsta vides aspektu un ietekmes uz vidi pār-
valdībai gan gāzes pārvadē, gan pazemes gāzes krātuvē, kurai ir pie-
šķirta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai un siltumnīcefekta 
gāzu emisijas atļauja. Conexus piedalās Eiropas Savienības emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēmā.
2020. gadā netika konstatēts neviens nozīmīgs pārkāpums pret vidi 
un tika ievēroti visi vides normatīvajos aktos izvirzītie nosacījumi. 

Pamatdarbības radītais  
enerģijas patēriņš un  
siltumnīcefekta gāzu emisijas
Galvenās emisijas, kas rodas, un ir saistītas ar Sabiedrības darbību 
ir metāna un oglekļa emisijas. Gan tiešās metāna emisijas, gan da-
basgāzes sadedzināšana iekārtās, apkures katli gāzes regulēšanas 
stacijās un kompresori ir galvenie Conexus siltumnīcefekta gāzu emi-
sijas avoti. Pārsvarā emisijas rodas no plānotām darbībām.

Gāzes pārvades procesā emisijas rodas no: dabasgāzes pneimatisko 
krānu darbināšanas, pneimoregulatoru pārbaudes, spiediena sama-
zināšanas GRS, atbrīvojot iekārtas no dabasgāzes, dabasgāzes at-
tīrīšanas ierīču izpūšanas, odoranta padeves sistēmas uzpildīšanas, 
dabasgāzes noplūdēm, no dabasgāzes, kas izpūsta no gāzesvadiem 
sakarā ar remontdarbiem, armatūras remonta un nomaiņas, avāriju 
un hidrātveidojumu likvidēšanas darbībām, kā arī, veicot saimniecis-
ko darbību – sadedzinot dabasgāzi tehnoloģisko vajadzību nodroši-
nāšanai un telpu apkurei. 
Gāzes uzglabāšanas procesā: veicot šleifu, cauruļvadu izpūšanu ar 
gāzi, atbrīvojot no kondensāta dažādas iekārtas, veicot gāzes mo-
torkompresoru palaišanu, daļēji samazinot gāzes spiedienu gāzes 
vados un iekārtās, atbrīvojot no gaisa-gāzes maisījuma gāzes attī-
rīšanas iekārtas (sistēmas) savienojošos cauruļvadus, veicot noslē-
garmatūras atvēršanu un aizvēršanu, veicot ģeofiziskos pētījumus. 
Emisijas rodas arī kā noplūdes gāzes vadu līniju daļas noslēgierīcēs, 
noplūdes kompresoru neblīvumu rezultātā, noplūdes fontānu arma-
tūrās, starpkolonu gāzes noplūdes, atbrīvojot no gāzes motorkom-
presorus un gāzes-gaisa atdzesēšanas iekārtas un pārējās iekārtas, 
no iekārtām, kuras attiecināmas uz kompresoru Nr. 1, kā arī, veicot 
saimniecisko darbību – sadedzinot dabasgāzi tehnoloģisko vajadzī-
bu nodrošināšanai un telpu apkurei.

Emisiju ierobežošana notiek pilnveidojot tehnoloģiskos procesus, 
veicot nepārtrauktus tehnoloģiskus uzlabojumus un remontus, un 
plānojot visas veicamās darbības.

ATBILDĪBA PAR APKĀRTĒJO VIDI
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Vides sniegums:
2020 2019 2018

Enerģijas patēriņš

Kopējais enerģijas patēriņš Sabiedrībā, MWh 
(ieskaitot dabasgāzi (apkurei un tehnoloģiskajiem procesiem), degvielu un elektrību) 161 382 183 566 137 118

no tā elektroenerģijas patēriņš, MWh 5 889 5 611 4 852

no tā siltumenerģijas patēriņš, MWh 152 965 175 378  130 438 

Pazemes gāzes krātuves energopatēriņa indikators
Indikators = dabasgāzes patēriņš procesu nodrošināšanai Inčukalna PGK 
(m3/gadā)/iesūknētās dabasgāzes daudzums Inčukalna PGK (m3/g)

0.0101 0.0104 0.0105

Gāzes pārvades sistēmas energopatēriņa indikators
Indikators = dabasgāzes patēriņš pārvades sistēmas procesu nodrošināšanai 
(m3/gadā)/caur pārvades sistēmu pārsūknētās dabasgāzes daudzums (m3/gadā)

0.016 0.022 0.028

2020 2019 2018

Siltumnīcefekta gāzu emisijas

Tiešās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 un CH4 emisijas), tCO2 ekvivalenta 1 51 975 49 104 29 735

no tām CO2 emisijas 27 127 31 775 23 436

no tām CH4 emisijas (pārrēķināts uz CO2 ekv.) 24 849 17 328 6 300

Siltumnīcefekta gāzu emisiju indikators Inčukalna PGK (CO2 un CH4 emisijas pārrēķināts CO2 ekv.)
Indikators = SEG emisijas no procesiem Inčukalna PGK (CO2kg/g + CH4kg/g = SEG emisijas izteiktas CO2 ekv.(kg))/
Inčukalna PGK iesūknētās dabasgāzes daudzums (1000 m3/gadā).

23.052 22.791 24.204

Siltumnīcefekta gāzu emisiju indikators gāzes pārvades sistēmā (CO2 un CH4 emisijas pārrēķināts CO2 ekv.)
Indikators= SEG emisijas no procesiem pārvades sistēmā (CO2kg/g + CH4kg/g = SEG emisijas izteiktas CO2ekv.(kg))/
caur pārvades sistēmu pārsūknētās dabasgāzes daudzums (1000m3/gadā).

6.196 4.783 1.196

Citas emisijas gaisā

NOX emisiju daudzums, tonnas 2 56.67 52.91 36.12

1 CO2 emisijas koeficients ir noteikts pēc nacionālās metodikas (ftp://ftp2.meteo.lv/Gaiss/Gaisa_piesarnojums/CO2_metodika/CO2_met_2021.pdf). CH4 globālās sasilšanas potenciāla 
vērtība CO2 ekvivalenta aprēķinam (28) noteikta pēc https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf 
2 Transmisijas katliem tiek izmantota nacionālā metodika. Ministru kabineta noteikumi, kas zaudē spēku 14.01.2021: https://likumi.lv/ta/id/98099-vides-prasibas-mazo-katlumaju-ap-
saimniekosanai. Sākot ar 2021. gadu būs atšķirīga aprēķina metodika un koeficienti. Inčukalna PGK emisiju aprēķiniem tika izmantots piesārņojuma emisijas limita projekts.

ftp://ftp2.meteo.lv/Gaiss/Gaisa_piesarnojums/CO2_metodika/CO2_met_2021.pdf
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%2
https://likumi.lv/ta/id/98099-vides-prasibas-mazo-katlumaju-apsaimniekosanai
https://likumi.lv/ta/id/98099-vides-prasibas-mazo-katlumaju-apsaimniekosanai
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Arvien lielāka  
uzmanība tiek pievērsta 
metāna emisijām
Sabiedrībā nepārtraukti turpinās darbs pie efek-
tīvāku risinājumu meklēšanas, izvērtējot labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus tehnoloģiskajiem 
uzlabojumiem un videi draudzīgāku enerģijas re-
sursu (piemēram, elektrifikācijas un atjaunojamo 
enerģijas resursu) izmantošanu, lai rastu veidus, kā 
samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju 
(t. sk. metāna emisijas) daudzumu un uzlabot ener-
goefektivitāti.

Būtiskākie saistītie pasākumi  
un attīstības projekti:

  kompresoru ceha modernizācijas projekts (ar 
mērķi samazināt NOX, CO2 un CH4 emisijas dūm-
gāzēs, uzlabot energoefektivitāti), plānots pa-
beigt 2024. gadā;

  gāzes savākšanas punkta modernizācijas pro-
jekts (ar mērķi samazināt CH4 emisijas);

  tiek turpināta automātisko iekārtu uzstādīšana 
gāzes regulēšanas stacijās;

  pastāvīgi tiek plānoti gāzes pārvades tīkla re-
montdarbi (ar mērķi samazināt CH4 emisijas).

Ūdens ieguve un piesārņojuma novēršana 
Sabiedrības darbība rada ietekmi uz apkārtējo vidi, tajā skaitā dažāda veida vides piesārņojumu un dabas re-
sursu patēriņu.
Ūdens ieguve. Darbības procesu norisei un pašpatēriņam pazemes gāzes krātuvē, ūdens tiek iegūts no pieciem ur-
bumiem. Sabiedrībai ir izsniegta atļauja ūdens ieguvei, un atkarībā no iegūtā ūdens daudzuma tiek maksāts dabas 
resursu nodoklis. Izmantoto ūdeni pazemes gāzes krātuvē atbilstoši attīra un atgriež vidē. Savukārt gāzes pārvades 
objektos ūdens tiek iegūts no komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
Notekūdeņi. Rūpnieciskie (ražošanas) notekūdeņi rodas izņemot gāzi no pazemes krātuves - ūdens atdalīšanai no 
gāzes un hidrātu profilaksei ir jāizmanto noteiktas ķīmiskas vielas, kas ir galvenais ūdens piesārņojuma avots. Zemes 
dzīļu piesārņošanas risku novērš, rūpnieciskos notekūdeņus vispirms testējot, pēc tam novadot atpakaļ zemes dzīlēs 
(iesūknējot atpakaļ urbumos). Visas darbības ar notekūdeņiem tiek veiktas saskaņā ar atļauju, kurā noteikts rūpnie-
cisko notekūdeņu daudzums un pieļaujamais piesārņojuma līmenis, kā arī stingri nosacījumi ekstrahēšanas ietekmes 
uz vidi samazināšanai. Ievērojot normatīvajos aktos noteikto, atļauju piesārņojošai darbībai un ūdens ieguvei izsniedz 
Valsts vides dienests. Par radīto piesārņojumu un izlietoto ūdens daudzumu tiek maksāts dabas resursu nodoklis. 
2020. gadā ir uzsākta Inčukalna PGK kompresoru ceha ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija, kas sniegs bū-
tiskus uzlabojumus efektīvai dabas resursu lietošanai un vides piesārņojuma mazināšanai.

2020 2019 2018 2017

Kopējā ūdens ieguve, m3 9 849 11 121 10 290 9 487

no kura pazemes ūdeņu ieguve Inčukalna PGK 8 361 6 863 7 807 7 773

no kura dzeramā ūdens ieguve no ārējā piegādātāja 43 50 45 42

no kura sadzīves ūdens ieguve no ārējā piegādātāja 1 445 4 208 2 438 1 672

Kopējais notekūdeņu daudzums, m3 25 416 33 203 24 323 43 007

no kuriem radīts Inčukalna PGK un pēc attīrīšanas novadīts vidē 24 039 29 054 21 918 41 370

no kuriem nodots atbilstošai attīrīšanai pakalpojumu sniedzējiem 1 377 4 149 2 405 1 637

Rūpniecisko (ražošanas) notekūdeņu daudzums, m3 289 222 425 148
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Atkritumu apsaimniekošana 
Galvenie Sabiedrībā izmantotie materiāli ir tērauda caurules, cauruļ-
vadu izolācijas materiāli un dažādas ķīmiskas vielas (krāsas, naftas 
produkti un citas). Iegādāto materiālu daudzums tiek rūpīgi plānots, 
lai nodrošinātu materiālu efektīvu izmantošanu. 
Papildus iepriekšminēto materiālu atlikumiem, apjomīgs atkritumu 
veids ir ūdens un naftas produktu maisījums no sūknēšanas iekārtām 
(savākts cauruļvadu pārbaužu laikā) un nolietotās infrastruktūras ie-
kārtas.
Sabiedrībā ir noteiktas atkritumu apsaimniekošanas procedūras, kas 
ietver arī līgumus par bīstamo atkritumu, dalīti vākto un nešķiroto at-
kritumu savākšanu, un atbilstošai atkritumu apsaimniekošanai tiek 
izmantoti dažādi sadarbības partneri. Katru gadu tiek aprēķināts un 
kontrolēts radīto sadzīves un bīstamo atkritumu daudzums.

2020 2019

Saražoto bīstamo atkritumu kopējais svars, tonnas 111 154

Pārstrādei nodoto bīstamo atkritumu procentuālā daļa 3 100% 100%

Kopējais nebīstamo atkritumu svars, tonnas 96 78

Pārstrādei nosūtīto nebīstamo atkritumu procentuālā daļa 33% 13%

Apglabāšanai poligonā nodotā nebīstamo atkritumu 
procentuālā daļa 67% 87%

to
nn

as

Metanols

2018 2019 2020

Odorants
12,8

25,7

10,3

Dietilēnglikols
24,1

13,7

24,0

43,9

29,326,2

Ķīmisko vielu patēriņš
Kā vienas no bīstamajām ķīmiskajām vielām Sabiedrība lieto metanolu, dietilēnglikolu un odorantu. 
Gāzes ieguves procesa gaitā, lai novērstu kristālhidrātu veidošanos droselēšanas procesa rezultātā, 
nepieciešamības gadījumā, ziemas periodā dabasgāzē tiek iesmidzināts metanols. Tālāk dabasgāze 
tiek novadīta uz gāzes sausināšanas mezglu, kurā ar dietilēnglikola palīdzību no tās tiek atdalīts liekais 
mitruma daudzums. Dietilēnglikols pēc sausināšanas tiek reģenerēts nestandarta iekārtā – iztvaicētājā, 
un atkārtoti izmantots dabasgāzes sausināšanas procesā.
Sakarā ar to, ka gāzes pārvades sistēmā dabasgāze ir bez smaržas, lai dabasgāze būtu sajūtama cil-
vēkiem, pārvades sistēmas operators veic tās odorizāciju, pievienojot odorantu.
2020. gadā netika konstatētas būtiskas ķīmisko vielu noplūdes (2019. gadā - 0).
Sabiedrības darbības procesu nodrošināšanā tiek izmantotas arī citas bīstamas un nebīstamas ķīmis-
kas vielas un maisījumi, tomēr to apjoms un bīstamība nav vērtējama tik būtiska kā minētajām vielām.
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Būtiskāko ķīmisko vielu un maisījumu patēriņš, tonnas

3 Informāciju par bīstamo un nebīstamo atkritumu daudzumu sniedz atkritumu ap-
saimniekotājs.
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Enerģētikas nozarei ir svarīga loma sabiedrības virzībā uz ilgt-
spējīgu un oglekļa neitrālu nākotni. Ņemot vērā Eiropas zaļo kur-
su, pārmaiņas ES un valsts politikā, plānos un noteikumos, strauji 
pieaugusi klimatam draudzīgu un ilgtspējīgu enerģijas risinājumu 
nozīme un ieinteresēto pušu gaidas.
Baltijas austrumu reģionā (Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā) bū-
tisks dabasgāzes patēriņa kritums notika 2010. gada pirmajā pusē, 
ko izraisīja vispārēji energoefektivitātes uzlabojumi enerģijas patēri-
ņā un elektroenerģijas ražošanā, kā arī pāreja uz videi draudzīgākiem 
vai atjaunojamiem avotiem elektroenerģijas un siltuma ražošanā, 
samazinot dabasgāzes patēriņu. Desmitgades otrajā pusē piepra-
sījums pēc gāzes stabilizējās, svārstībām atspoguļojot galvenokārt 
klimatisko apstākļu ietekmi un tirgus apstākļu izraisītās svārstības 
elektroenerģijas ražošanas apjomos.
Saskaņā ar Eiropas gāzes un elektroenerģijas pārvades sistēmu ope-
ratoru tīkla (ENTSOG un ENTSO-E) kopīgo TYNDP (Ten-Year Network 
Development Plan) 2020 scenārija ziņojumu4 enerģētikas nozares 
attīstībai ES līdz 2050. gadam pastāv trīs būtiski atšķirīgi potenciālie 
scenāriji:

Neskatoties uz patēriņa kritumu iepriekšminēto apstākļu dēļ, gāze 
turpina ieņemt nozīmīgu vietu kopējā Latvijas primārās enerģijas pa-
tēriņa struktūrā. 

Sekojot globālajām tendencēm, Sabiedrība savos riska novērtējumos 
rēķinājusies ar enerģētikas politikas risku, kas ir jāņem vērā ilgtermi-
ņa stratēģiskajā plānošanā. 
Sabiedrība apzinās savu lomu klimata ziņā neitrālas, integrētas ener-
gosistēmas izveidei ilgtermiņā, galveno uzmanību pievēršot atjauno-
jamas elektroenerģijas izstrādei, oglekļa neitrālām un zemu oglekļa 
emisiju gāzēm, darbības procesus organizējot aprites ekonomikas 
virzienā.

Conexus izaicinājums –  
pāreja uz videi draudzīgāku enerģētikas nozari 

4 https://2020.entsos-tyndp-scenarios.eu/

1. 2. 3.nacionālās 
tendences 
scenārijs

globālo 
ambīciju 
scenārijs

dalīti ražotas 
enerģijas 
scenārijs

CONEXUS DARBS ENERĢĒTIKAS PĀREJĀ 
UZ VIDEI DRAUDZĪGĀKU ENERĢĒTIKAS 
NOZARI IR BALSTĪTS UZ ŠĀDIEM 
PĪLĀRIEM:

uzlabota Sabiedrības 
darbinieku izpratne, 
zināšanas un 
kompetence

sadarbība ar citām 
ieinteresētajām 
pusēm ilgtspējīga 
gāzes tirgus attīstībā

uzlabota 
infrastruktūra, lai 
tā būtu gatava 
ilgtspējīgu gāzu 
uzglabāšanai un 
transportēšanai

dalība valsts un re-
ģionālā līmeņa po-
litikas veidošanas 
procesos

https://2020.entsos-tyndp-scenarios.eu/


37

Stratēģiski nozīmīgs enerģētikas politikas dokuments Latvijā ir Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 
(NEKP) 2021.-2030. gadam. Latvija izvirzījusi mērķi nodrošināt, lai 2030. gadā 50 % patērētās enerģi-
jas tiek iegūti no atjaunojamiem energoresursiem, kā arī samazināt SEG emisijas par 65 % (salīdzinot ar 
1990. gadu).

Jaunākie notikumi un ieguldījumi 2020. gadā:

  Sabiedrība piedalījās Eiropas gāzes infrastruktūras (GIE) CAE un DAE dekarbonizācijas darba grupas 
ziņojumā “Kā gāzes infrastruktūra var palīdzēt sasniegt ES ilgtermiņa dekarbonizācijas mērķus”5;

  Sabiedrība piedalījās Eiropas gāzes infrastruktūras (GIE) gāzes uzglabāšanas darba grupas pētījumos 
“Gāzes uzglabāšanas infrastruktūras vērtība elektroenerģijas sistēmā” un “Konkrētu priekšlikumu Ei-
ropas likumdošanai par gāzes krātuvēm izstrāde”6;

  iesniegti divi projekti EntsoG TYNDP2020 enerģijas pārejai (ETR): “Biometāna ražošana ar infrastruk-
tūras izveidi/uzlabošanu Latvijā” un “Enerģijas pārvēršanas gāzē (Power-to-Gas) tehnoloģija ar infra-
struktūras izveidi/uzlabošanu Latvijā”7;

  Sabiedrība darbojas kā reģionālās operatoru grupas koordinators jautājumos par ūdeņraža ievadīša-
nu gāzes infrastruktūrā;

  Sabiedrība piedalās Eiropas Tīrā ūdeņraža aliansē8;

  līdz 2020. gada beigām gāzes pārvades sistēmā bija pievienota viena CNG iekārta (2019. gadā - 0);

  rosināti likuma grozījumi, kas paredz ka Conexus no 2022. gada 1. janvāra ir izcelsmes apliecinājumu 
izdevējiestāde Latvijā;

  starptautiska sadarbība ar citu valstu gāzes PSO AER, zemu emisiju gāzu jautājumos piedaloties  
Green Gas Coordination Group, European Hydrogen Alliance, GIE un ENTSOG;

  ūdeņraža potenciāla izpēte, lai apzinātu iespējas un vajadzības gadījumā nodrošinātu AER gāzu uz-
ņemšanu sistēmā.

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/energy_climate_change_environment/events/documents/02_mf34_intervention-gie-ceesee_regions_decarbonisation-kus.pdf
6 https://www.gie.eu/index.php/gie-publications/studies/28628-elaborating-concrete-european-legislative-proposals-on-gas-storage/file
7 https://tyndp2020.entsog.eu/infrastructure/energy-transition-projects/ 
8 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/energy_climate_change_environment/events/documents/02_mf3
https://www.gie.eu/index.php/gie-publications/studies/28628-elaborating-concrete-european-legislativ
https://tyndp2020.entsog.eu/infrastructure/energy-transition-projects/
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en
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ATBILDĪBA PAR  
DARBINIEKIEM UN DARBA VIDI 
Arodveselība un darba drošība  
Galvenais Conexus darba drošības un arodveselības aizsardzības mērķis ir 
nepieļaut nelaimes gadījumus un arodslimības darbinieku un apakšuzņēmēju 
vidū. Sabiedrībā notiek aktīva darbība pie šī mērķa sasniegšanas, koncentrē-
joties uz Arodveselības, darba drošības un vides pārvaldības politikā noteikto:

  pastāvīga normatīvo aktu, standartu  
un vadības sistēmu prasību ievērošana;

  efektīvu mērķu un pasākumu noteikšana;

  augsta kompetences līmeņa uzturēšana;

  augstas gatavības uzturēšana ārkārtas situācijām;

  preventīvu darbību veikšana;

  savstarpēja sadarbība un komunikācija.

Drošības vadības sistēma
Negadījumus darba vietā iespējams pilnībā novērst tikai tad, ja tiek garantēts 
drošs darba process, tādēļ ikvienam darbiniekam jāievēro visas drošības pra-
sības. Lai īstenotu drošības un veselības aizsardzības pasākumus, Sabiedrība 
uztur un nepārtraukti pilnveido vadības sistēmu saskaņā ar ISO 45001 Aro-
dveselības un drošības vadības sistēmas standarta prasībām. Sertifikācijas 
prasības attiecas uz visām Conexus darbības sfērām un darbiniekiem.

Drošības kultūra
Lai identificētu iespējamās problēmas visos darba vides lī-
meņos, izstrādātu risinājumus un atvieglotu darbiniekiem 
ikdienas darbu, 2018. gadā Sabiedrībā tika veikts arodve-
selības, darba drošības un vides pārvaldības kultūras novēr-
tējums. Iegūtie rezultāti atklāja, ka Sabiedrības darbiniekiem 
ir augsta izpratne par dažādu apdraudējumu cēloņiem un 
esošajām sistēmām risku novēršanai. Vienlaikus tika identi-
ficētas uzlabošanas iespējas, piemēram, procedūra, kā ziņot 
par notikušiem un gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem, 
kā arī nedrošām situācijām darbā. Lai pilnveidotu darba dro-
šības kultūru, tostarp veicinot darbinieku iesaisti ar to sais-
tītu jautājumu risināšanā, ir ierosinātas vairākas iniciatīvas, 
piemēram, 2019. gadā sāktas vadītāju drošības apgaitas, 
veicinot vadības mijiedarbību ar darbiniekiem. 2020. gadā 
šīs apgaitas veiktas plānotā apmērā, rezultējoties 37 novē-
rojumos un pilnveides priekšlikumos.
Pieaug darbinieku ieinteresētība un gatavība iesaistīties 
drošas darba vides veidošanā. 2020. gadā pandēmijas, ār-
kārtas situācijas un valstī noteikto ierobežojumu kontekstā 
darbinieku priekšlikumi bijuši īpaši vērtīgi - piedāvātas idejas 
par iespējamiem uzlabojumiem, attālināto darbu, kā arī indi-
viduālajiem aizsardzības līdzekļiem. Jāuzsver, ka darbinieku 
drošība ir Conexus prioritāte, un vadītāji šos priekšlikumus 
uztver atsaucīgi.
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Veselības un drošības izpratne
Lai sasniegtu un uzturētu augstus drošības un veselības stan-
dartus, Conexus saviem darbiniekiem regulāri sniedz aktuālāko 
informāciju, nodrošina apmācības un profesionālo izaugsmi. 
Darbinieki tiek apmācīti darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, pirmās 
palīdzības sniegšanā, bīstamu darbu veikšanā, īpašās gāzes sis-
tēmu tehniskās uzturēšanas darbībās, elektrodrošībā un labbū-
tībā. Uzsākot darbu Sabiedrībā, darbiniekiem tiek nodrošinātas 
sākotnējās apmācības, bet darba gaitā atkārtotas apmācības 
vai citas tematiskās apmācības.
2020. gadā Sabiedrība pievērsa īpašu uzmanību savu darbinie-
ku garīgajai veselībai un labklājībai, ieviešot divas svarīgas ini-
ciatīvas. Sākotnēji tika noteikts Conexus darbinieku Emocionā-
lā klimata indekss, kas identificēja vissteidzamākās vajadzības, 
bet gada nogalē darbiniekiem tika uzsākta astoņu nedēļu gara 
apmācību programma “Darbinieku labbūtības stiprināšana”, kas 
aptvēra dažādas saistītas tēmas, piemēram, sociālās, garīgās, 
emocionālās, fiziskās un vides labbūtību.

Labā prakse drošības pārvaldībā
Conexus mērķis ir kļūt par labās prakses piemēru veselības un 
drošības jomā Latvijas uzņēmumu un citu Eiropas gāzes infra-
struktūras uzņēmumu vidū, tāpēc Sabiedrības eksperti aktīvi pie-
dalās publiskos pasākumos un diskusijās, daloties Conexus pie-
redzē un sniedzot atzinumus par normatīvo aktu projektiem.
Sabiedrības aktivitātes drošības jomā ir augstu novērtējušas tre-
šās puses. 2020. gadā Conexus ieguva sudraba godalgu kate-
gorijā “Zemāka riska valsts un pašvaldību autoparks” apdroši-
nāšanas sabiedrības “BALTA” un Satiksmes ministrijas rīkotajā 
gada balvā “Drošākais uzņēmuma autoparks”.

Darba drošības un arodveselības izpildījums
2020. gada laikā netika reģistrēts neviens smags nelaimes gadījums darbā (2019. gadā - 0; 2018. gadā 
- 0) vai ar darbu saistītu nāves gadījumu skaits (2019. gadā - 0; 2018. gadā - 0). Kā arī, neviens nelaimes 
gadījums darbā, zaudējot darba dienas (2019. gadā - 5; 2018. gadā - 0). Conexus mērķis ir nākotnē sa-
glabāt šos rādītājus nulles robežās.

2020. gadā darbiniekiem 
tika organizētas dažādas 
aktivitātes izpratnes veici-
nāšanai par labbūtību, ko-
pumā 31 stundas garumā 
(2019. gadā - 27; 2018. 
gadā - 17) 10 stundas 
tika veltītas labbūtībai, 13 
stundas fizioterapijai un 8 
stundas - ikgadējām dar-
binieku sporta spēlēm.

2020. gadā reģistrēts 
viens viegls nelaimes ga-
dījums darbā (2019. gadā 
- 5, 2018. gadā - 0).
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Darba attiecības, darbinieku  
iekļaušana un iesaistīšanās
Viena no Conexus galvenajām vērtībām ir lojāli un profesionāli darbi-
nieki neatkarīgi no dzimuma, tautības vai citiem faktoriem. Conexus 
komandu raksturo dažādība, vienlīdzīga un nediskriminējoša attiek-
sme, tās mērķis ir veidot patiesi iekļaujošu darba vidi, kurā darbinieki 
varētu pilnībā realizēt savu potenciālu.

2020 2019 2018 2017

Darbinieki un dažādība

Kopējais darbinieku skaits 341 343 350 356

Sieviešu procentuālā daļa Sabiedrībā 18% 19% 18% 19%

Vīriešu procentuālā daļa Sabiedrībā 82% 81% 82% 81%

Sieviešu īpatsvars pārvaldes 
struktūrās 19% 15% 21% 27%

Vīriešu īpatsvars pārvaldes struktūrās 81% 85% 79% 73%

Darbinieku, kas vecāki par 50 gadiem, 
procentuālā daļa 38% 42% 44% 47%

Darbinieku mainība un pēctecība

Kopējais mainības līmenis (%) 12% 9% 10% 8%

To vakanto vadības amatu 
procentuālā daļa, kurus ieņēmuši pašu 
darbinieki (paaugstinājumi uz jaunu 
amatu Sabiedrībā)

12% 21% 29% 0%

Praktikantu skaits, kas pārskata gadā 
strādāja organizācijā 8 2 0 0

2019. gadā tika apstiprināta Conexus personāla politika, saskaņā ar 
kuru Sabiedrība nodrošina darbinieku izaugsmi un nozares vispārē-
jo attīstību, radot ilgtspējīgu nodarbinātību un pievienoto ekonomis-
ko vērtību, vienlaikus rūpējoties par tehnoloģisko procesu ietekmi uz 
vidi. Atalgojumam ir svarīga loma talantīgu speciālistu piesaistīšanā, 
motivēšanā un noturēšanā. Conexus atalgojuma sistēma ir balstīta 
uz šādiem pamatprincipiem:

TAISNĪGUMS 
vienots princips visā Sa-
biedrībā

CONEXUS ATALGOJUMA SISTĒMAS  
PAMATPRINCIPI

KONKURĒTSPĒJA 
atalgojuma līmenis atbilst 
darba tirgus tendencēm

MOTIVĒTSPĒJA 
veicina profesionālo izaugsmi 
un motivē darbiniekus darīt vai-
rāk, ātrāk un labāk

CAURSKATĀMĪBA 
atalgojums ir saprotams vi-
siem Conexus darbiniekiem
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Lai saglabātu konkurētspēju un atbilstu visprogresīvākajām atalgo-
juma tendencēm, Sabiedrība regulāri izvērtē savu praksi šajā jomā, 
veicot pētījumus sadarbībā ar personāla vadības konsultāciju uzņē-
mumu “Fontes”.
Darbaspēka paaudzes mainās, tādēļ finansiālie stimuli nevar būt vie-
nīgie instrumenti, kas motivē darbiniekus. Darba devēja reputācija, 
labklājība, attālināts darbs, elastīga darba kārtība ir daži no aspek-
tiem, kas Conexus darbiniekiem kļūst arvien nozīmīgāki. 2020. gada 
sākumā, vēl pirms pandēmijas diktētajām pārmaiņām, Conexus ie-
viesa attālināta darba risinājumus, paredzot noteiktu skaitu dienu, 
kurās darbiniekiem ir iespējams strādāt attālināti. 
2020. gadā tika pilnveidota Sabiedrības personāla novērtēšanas sis-
tēma, lai novērstu jebkādu subjektivitāti, nodrošinot visiem iesaistīta-
jiem vienotu izpratni par kritērijiem. 
2020. gadā tika ieviesta arī jaunā digitālā personāla vadības sistēma, 
kas veicina caurskatāmību un iekšējo komunikāciju, jo visa darbinie-
kiem nepieciešamā informācija ir viegli pieejama. Katram darbiniekam 
ir izveidots savs digitālais profils, kurā var piekļūt visiem būtiskajiem 
datiem (alga, novērtēšanas rezultāti utt.) un pārvaldīt tos, piemēram, 
pieteikties atvaļinājumam vai pabalstam. 
Dažādas darbinieku iesaistes aptaujas dod iespēju paust savu viedokli 
un sniegt atgriezenisko saiti Conexus vadībai, dodot tai iespēju pilnvei-
dot savu komandu darbu. 2020. gada aptaujā tika noskaidrots:

Lai darbinieki būtu informēti par Sabiedrības aktualitātēm, mērķiem un 
rīkotos saskaņoti, tiek izmantoti vairāki iekšējās saziņas līdzekļi, piemē-
ram, laikraksts “Conexus Kods” un iekštīkls “Insider”. Mērķtiecīgas ko-
munikācijas rezultātā 2020. gadā 73 % darbinieku norādīja, ka viņiem 
ir skaidra izpratne par Sabiedrības mērķiem un ilgtermiņa stratēģiju.
Sabiedrība ievēro darbinieku tiesības uz kolektīvu pārstāvību, 2020. gadā 
29 % darbinieku bija arodbiedrības biedri. Conexus ir noslēdzis koplīgu-
mu ar arodbiedrību, un tas ir piemērojams visiem Conexus darbiniekiem. 

2020. gadā Conexus saņēma Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauju 
jaunas biroju ēkas celtniecībai Rīgā, Stigu ielā 14. Jaunais projekts tika 
izstrādāts, lai mazinātu darba vietu sadrumstalotību un izveidotu jau-
nu biroju ēku no vairākām ēkām dažādās vietās. 
Tā kļūs par modernu, energoefektīvu biroju ēku četros stāvos. Projekts 
ietvers mūsdienīgus, ikdienas vides dizaina risinājumus un telpu plā-
nojumus. Paredzēts, ka jaunā biroju ēka būs pieejama darbiniekiem 
2022. gadā.

80%
Darbinieku uzskata, ka var sazināties ar 
vadītāju par jaunām darba uzlabošanas 
idejām, vadītājs viņus uzklausa un ņem 
vērā viņu viedokli (2019. gada aptaujā 
tā uzskatīja 72 % darbinieku)

Net Promoter Score (NPS) jeb uzņēmuma Rekomendēšanas indekss uzrāda 
darbinieku gatavību ieteikt uzņēmumu citiem.

(vērtējuma skalā no 1 līdz 10) 
Tas netieši liecina par lojalitā-
ti, klientu pieredzes kvalitāti 
u.c. Conexus darbinieki ir aug-
stu novērtējuši Conexus un ie-
teiktu strādāt uzņēmumā

vidējais novērtējums

61% 2019.g.Vairāk kā 2019.g.

72% 2019.g.

81%

7.59

Darbinieku uzskata, ka ir entuziastiski 
iesaistīti pārmaiņās, kas palīdzēs Sa-
biedrībai attīstīties ilgtermiņā

66%

Darbinieku uzskata, ka viņu darbs un 
privātā dzīve ir līdzsvarā
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Darbinieku kompetences attīstība 
un nākotnes darbaspēks
Profesionāla komanda ir viena no Conexus vērtībām, turklāt tirgus 
attīstības tendences apstiprina, ka darbinieku izaugsme, prasmju at-
tīstīšana un iekšējo resursu stiprināšana ir būtisks pievilcīga darba 
devēja reputācijas pilnveides elements. 
Conexus veicina un atbalsta darbinieku profesionālo attīstību. Katru 
gadu visi darbinieki un vadītāji saņem darbības un karjeras attīstības 
pārskatu, lai katram piemeklētu jomas, kurās pilnveidoties. Vadītāji 
tiek vērtēti ar 360 grādu metodi: novērtējumu sniedz tiešais vadītājs, 
kolēģi un padotie, to papildina pašnovērtējums. 
Dabasgāzes pārvade un uzglabāšana ir enerģētikas nozare, kas pie-
prasa specifiskas zināšanas, bet Latvijas izglītības sistēmā šīs jomas 
speciālisti netiek sagatavoti. Lai veicinātu gāzes nozares attīstību un 
specifisku zināšanu apguvi, 2020. gadā Sabiedrība ir uzsākusi sadar-
bību ar Rīgas Tehnisko universitāti (turpmāk – RTU) vairāku speciali-
zētu studiju programmu izstrādē. RTU ir vadošā mācību iestāde valstī 
tehnisko speciālistu sagatavošanā, tāpēc apmācība tiek nodrošinā-
ta ar universitātes starpniecību. Programmas ietvaros RTU Siltum-
tehnikas un tehnoloģijas katedra un Conexus speciālisti ir izstrādā-
juši divus studiju kursus studentiem un trīs apmācības programmas  
Conexus darbiniekiem. 2020. gadā pirmie 16 studenti nokārtoja spe-
cializēto RTU programmu, 72 Conexus darbinieki pabeidza īpašo ap-
mācību programmu. 
Saskaņā ar noteiktajām vajadzībām Sabiedrība nodrošina atbilstošu 
apmācību visu līmeņu darbiniekiem. Īpaša uzmanība tiek pievērs ta arī 
citām jomām, kurās profesionalitāte būtu jāpaaugstina, piemēram, di-
gitālajām prasmēm, vadības prasmēm, publiskajai runai. 2020. gadā 
tika organizētas divas apmācību programmas: “Skolas līderiem” un 
“Runas skola”.
Conexus meklē dažādas iespējas, kā uzrunāt topošos inženierus un 
citus speciālistus. Lai nodrošinātu stabilu dabasgāzes piegādi, sva-

rīgi ir prognozēt tās patēriņu nākotnē. 2020. gada pavasara sezonā 
inovāciju platforma “Demola Latvia” un Conexus izaicināja studentus 
meklēt veidus, kā palielināt 14 dienu patēriņa prognožu precizitāti. 
Veicot pētījumus un vācot datus, studenti izstrādāja uz programmas 
Excel balstītu matemātisko prognožu modeli, kuru Sabiedrība atzina 
un licencēja. Conexus turpina sadarbību ar studentiem, lai ar mašīn-
mācīšanās palīdzību izveidotu automatizētu patēriņa prognozēša-
nas platformu.
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Daudzveidība darba vietā, 
vienlīdzīga un taisnīga attieksme
Conexus ir daudzveidīgs uzņēmums un komanda, kas pret visiem iz-
turas godīgi un vienlīdzīgi. 2020. gadā nav ziņots vai reģistrēts ne-
viens diskriminācijas gadījums (arī 2019. gada rādītājs ir 0).
Cieņa un taisnīgums ir pamatprincipi, kas iekļauti Conexus ētikas ko-
deksā, turklāt, saskaņā ar to, Sabiedrība godīgi un taisnīgi izturas 
gan pret darbiniekiem, gan uzņēmējdarbības partneriem. Sabiedrībai 
ir ļoti svarīgi nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi informācijai 
visiem darbiniekiem visās Sabiedrības struktūrvienībās. Vēsturiskās 
izcelsmes dēļ Conexus ir daudzkultūru komanda, tajā ir pārstāvētas 
dažādas paaudzes, tāpēc iekšējai komunikācijai tiek pievērsta īpaša 
uzmanība.

 38 % darbinieku 2020. gadā bija vecāki par 50 ga-
diem un nākamajos 5 gados 16% darbinieku sa-
sniegs pensijas vecumu, ir uzsākts darbs pie pēc-
tecības programmas ar mērķi sagatavot jaunu 
profesionāļu paaudzi un atbalstīt pašreizējos ve-
cākos profesionāļus;

 80 % visu darbinieku ir vīrieši, kas vēsturiski ir sais-
tīts ar izglītības sistēmu un to, ka sievietes daudz 
retāk izvēlējās inženierzinātnes augstākajā izglītī-
bā un profesionālajā apmācībā.



ATBILDĪBA PAR SABIEDRĪBU
Conexus Korporatīvās sociālās atbildības 
(KSA) politikas mērķis ir izstrādāt un īstenot 
Sabiedrības darbības virzieniem piemē-
rotākās aktivitātes korporatīvās sociālās 
atbildības jomā, lai veicinātu Sabiedrības 
stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīs-
tību.
Saskaņā ar KSA politiku un Sabiedrības 
stratēģiju, Conexus izvēlas iesaistīties tā-
dās KSA aktivitātēs, kas atbilst vienam vai 
vairākiem kritērijiem:

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Ilgtspējīgas dabasgāzes infrastruktūras attīstība ir atkarīga ne tikai no finansiāliem ieguldījumiem, bet arī no cil-
vēkresursu attīstības, tāpēc Conexus darbības nozares attīstībai svarīga ir jauno speciālistu apmācība un kom-
petenču pēctecība. Lai to veicinātu, nozares uzņēmumu uzdevums ir piedalīties un dot ieguldījumu darba tirgū, 
atbilstošu mācību programmu izstrādē un ieviešanā, tāpēc Sabiedrība ir uzsākusi padziļinātu sadarbību ar RTU. 

  atbilst Sabiedrības ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un veicina to sasniegšanu;

  atbilst Sabiedrības darbības virzieniem, veicina sabiedrības izpratni to aktualitātēm;

  darbojas izvērstā mērogā, veicina plašu sabiedrības grupu, kā arī Sabiedrības darbinieku iesaisti;

  nodrošina ilgstošas, abpusēji bagātinošas attiecības ar projektu veicējiem un visām ieinteresētajām pusēm,  
ir orientēta uz sabiedrības ieguvumu ilgtermiņā;

  balsta Sabiedrības zīmola vērtības un veicina Sabiedrības tēla attīstību;

  ietver komunikācijas potenciālu, nepieprasa ieguldīt papildu līdzekļus komunikācijas nodrošināšanā;

  sadarbības partneru reputācija atbilst Sabiedrības zīmola vērtībām un raksturam.

Jauno speciālistu apmācība 
un kompetenču pēctecība

Infrastruktūras uzlabošanas 
projekti Līgatnes dabas takās

Atbalsts jaunajiem 
māksliniekiem

Eksakto zinību intereses 
veicināšana jauniešu vidū 

Nacionālie un reģionālie 
kultūras pasākumi
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2020. gada septembrī Conexus kopā ar RTU organizēja ilgtspējīgai 
gāzes infrastruktūras attīstībai veltītu dienu universitātes studentiem. 
Pasākumā piedalījās nozares eksperti un augstskolas pasniedzēji, 
vadošie Conexus speciālisti, kā arī Japānas vēstnieks Latvijā Jasuhiro 
Kavaguči.
Conexus veicina arī bērnu interesi par eksaktajām zinībām, organizē-
jot izklaidējošas fizikai un matemātikai veltītas mācību stundas vie-
tējās skolās sadarbībā ar zinātnes un zinātkāres centru ZINOO. Lai 
iepazīstinātu iesaistītās puses ar Inčukalna PGK darbību, Conexus 
nodrošina ekskursijas studentiem, skolēniem un sadarbības partne-
riem. Krātuvē bieži viesojas vēstnieki, ministriju pārstāvji un studenti 
no RTU.
Rūpēs par vidi un bioloģisko daudzveidību Conexus atbalsta infra-
struktūras uzlabošanas projektus Līgatnes dabas takās. Veicinot sev 
svarīgu vērtību attīstību un saglabāšanu, Conexus atbalsta nacionā-
los un reģionālos kultūras pasākumus. Conexus īpaši lepojas ar to, ka 

bijis Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku labāko koru konkursa 
atbalstītājs. 
Conexus atbalsta jaunos māksliniekus – veidojot gada galda kalen-
dāru, tiek izmantotas un tādējādi popularizētas jauno mākslinieku 
gleznas. 2020. gadā Sabiedrība otro gadu pēc kārtas atbalstīja arī 
sociālo programmu “Nāc muzejā!”, kuru organizē Latvijas Nacionā-
lais mākslas muzejs. Katru gadu programmā piedalās 16 skolas – as-
toņas vispārizglītojošās skolas un astoņas skolas bērniem ar īpašām 
vajadzībām no visas Latvijas.
Sabiedrība ir ierindojusies 14. vietā (2019. gadā 20. vieta) Latvijas vēr-
tīgāko uzņēmumu TOP 101, kas ir sabiedriski nozīmīga iniciatīva, kuru 
kopš 2005. gada īsteno „Prudentia” un AS “Nasdaq Riga”. Šīs inicia-
tīvas pamatā ir projekta veidotāju vēlme rosināt sabiedrībā diskusijas 
par uzņēmumu vērtību un to ietekmējošiem faktoriem. Projekta mērķis 
ir, skaidrojot uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas, apvienošanas moti-
vāciju un korporatīvās pārvaldības lomu uzņēmumu konkurētspējas 
pilnveidošanā gan Latvijas, gan Baltijas mērogā, nostiprināt izpratni 
par uzņēmumu vērtību kā nozīmīgu atskaites punktu tālākai attīstībai.

Attiecības ar vietējo kopienu
Conexus darbojas nozarē ar augstu drošības risku. Sabiedrības ob-
jekti atrodas ne tikai uz Conexus īpašumā esošiem zemes īpašumiem. 
Daļa objektu atrodas uz citu īpašnieku zemes, tāpēc Sabiedrībai ir 
nozīmīga sadarbība ar vietējo kopienu un zemes īpašniekiem.
Vietējām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas Conexus objekti, Sa-
biedrība katru gadu nosūta informatīvus materiālus, skaidrojot liku-
mos un normatīvajos aktos noteikto. Sabiedrība sadarbībā ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizē Civilās aizsardzības 
mācības, kuru laikā tiek darbināta trauksmes un apziņošanas sistē-
ma, bet pa vietējās un valsts nozīmes autoceļiem pārvietojas operatī-
vie transportlīdzekļi, notiek cilvēku evakuācija un ir iespējami īslaicīgi 
satiksmes ierobežojumi. Realizējot korporatīvās sociālās atbildības 
aktivitātes, Conexus atbalsta vietējo kopienu, īstenojot izglītojošus 
pasākumus vietējo skolu bērniem, kā arī atbalstot kultūras aktivitātes. 
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ATBILDĪGA PĀRVALDĪBA
Labas korporatīvās pārvaldības jautājumi ie-
gūst ar vien lielāku nozīmi Conexus pārvaldībā. 
Tāpēc arī Conexus pievērš pastiprinātu uzma-
nību augstiem ētikas un caurskatāmības stan-
dartiem.

Ētika un korupcijas novēršana
Conexus ir izstrādāts Ētikas kodekss, kas ir balstīts uz labāko prak-
si, un iesaistot vadības komandu. Ētikas kodeksa mērķis ir izveidot 
vienotu ētikas uzvedības normu kopumu Sabiedrībā, nosakot ētikas 
pamatprincipus un iekšējos organizācijas pasākumus, pamatojo-
ties uz Sabiedrības pamatvērtībām. Sabiedrība sagaida, ka ikviens 
darbinieks, savu pienākumu pildīšanā, ievēros visaugstākos ēti-
kas standartus. Ētikas kodekss ir pieejams Conexus tīmekļa vietnē  
www.conexus.lv arī ārējiem partneriem. 
Kodekss attiecas arī uz sadarbību ar Conexus partneriem, tostarp - 
tirgus dalībniekiem un piegādātājiem. Ja sadarbības partnera rīcība 
neatbilst ētikas kodeksā ietvertajiem pamatprincipiem un ētiskās uz-
vedības normām, Sabiedrība izvērtē sadarbības uzsākšanu vai turpi-
nāšanu ar šādu partneri.
Lai palielinātu informētību par atbilstību un sniegtu norādījumus par 
integritātes un ētiskas uzvedības jautājumiem, Sabiedrības Izlīgša-
nas komisijai ir uzticēts nodrošināt ētikas komisijas funkcijas. Neētis-
kas rīcības gadījumā darbinieku(-us) ir iespējams saukt pie discipli-

nāratbildības saskaņā ar Sabiedrības darba kārtības noteikumiem.
Bez tam saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma prasībām 2020. 
gadā Sabiedrībā tika izveidota iekšēja trauksmes celšanas sistēma, 
pieņemot Iekšējās trauksmes celšanas noteikumus un ieceļot atbildī-
go darbinieku par trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanu.
2020. gadā Sabiedrība nesaņēma nevienu naudas sodu un nemo-
netāru sankciju par likumu un/vai noteikumu neievērošanu (arī 2019. 
gadā šis rādītājs bija 0), kā arī netika apstiprināti ar Sabiedrību un tās 
darbiniekiem saistīti korupcijas gadījumi (2019. gada dati - 0). Tika 
novērsts viens ar korupciju saistīts incidents, un viens pretendents 
tika diskvalificēts saistībā ar koruptīvas uzvedības mēģinājumu. 
Iepirkumu komanda ir piedalījusies apmācībās par korupci-
jas novēršanas principiem: 2020.gadā tika apmācīti 8 darbinieki  
(2019. gadā - 4).

Atbildīgi iepirkumi
Pašreizējā Conexus iepirkumu politika ir vērsta uz iepirkuma proce-
dūru atklātību, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu 
attieksmi un Sabiedrības resursu efektīvu izmantošanu. 
Conexus kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkumu procedū-
ras organizē saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirku-
mu likumu, kā arī iekšējo normatīvo dokumentu - Iepirkumu organi-
zēšanas kārtību, ja paredzamā darījuma summa ir zem Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktās robežvērtības.
Saimnieciskās darbības nodrošināšanai Conexus iepērk energoresur-
sus, kā arī dažādu veidu būvdarbus, preces un pakalpojumus, iepir-
kumus veicot lielākoties no piegādātājiem Latvijā. Conexus nodroši-
na augstu izmaksu efektivitāti, iepirkuma procedūru caurspīdīgumu, 
korupcijas risku uzraudzību, veicina godīgu konkurenci.

http://www.conexus.lv
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2020. gadā Conexus noslēdza 491 iepirkumu līgumu, t.sk. 34 būv-
darbu līgumus, 312 pakalpojumu līgumus un 145 piegādes līgumus, 
informācija par iepirkumiem tiek publicēta Sabiedrības tīmekļa vietnē.

Caurskatāmība un ieinteresēto 
personu iesaistīšanās
Caurskatāmība ir būtisks Sabiedrības ilgtspējas aspekts, ne tikai vei-
dojot un uzturot attiecības ar svarīgām ieinteresētajām pusēm, bet arī 
attīstot Sabiedrības tēlu un veicinot tās ilgtspējīgu attīstību.
Conexus savās aktivitātēs iesaista ieinteresētās puses, izmantojot da-
žādas metodes, piemēram, individuālās sanāksmes, darbu dažādās 
komitejās, pazemes gāzes krātuves apmeklējumus utt., lai šādi snieg-
tu visatbilstošāko informāciju katrai ieinteresēto personu kategorijai.

Visaptveroša ieinteresēto personu 
iesaiste ilgtspējības jautājumos
2020. gada sākumā, uzsākot stratēģiskās ilgtspējības ietvara izstrā-
di, kā arī nefinanšu ziņošanas ieviešanu, tika pārskatīts un paplaši-
nāts Sabiedrības ieinteresēto personu saraksts. 
Tika iezīmētas galvenās ieinteresētās puses starp klientiem, uzņēmē-
jiem, enerģētikas nozares profesionāļiem, citiem gāzes uzņēmumiem 
(no Latvijas un tuvējām valstīm), piegādātājiem, valsts sektora iestā-
dēm (politikas veidotājiem, regulatoriem), vides un sociālo jautājumu 
nevalstiskajām organizācijām, vietējām pašvaldībām un kopienas or-
ganizācijām, finanšu iestādēm, izglītības un zinātnes institūcijām, kā 
arī īpašniekiem/akcionāriem un padomes locekļiem. Šajā darbā uz-
manība tika pievērsta arī darbiniekiem un Sabiedrības arodbiedrībai.
Apmēram 250 dažādu ieinteresēto personu grupu pārstāvji dalījās 
savos ieskatos un ieteikumos par Sabiedrības saistītajiem ilgtspējas 
aspektiem, izmantojot tiešsaistes aptauju un personīgas intervijas 
(vairāk skatiet sadaļā “Conexus ilgtspējas stratēģiskais ietvars”).

Lai veicinātu veiksmīgu reģionālā gāzes tirgus izveides un integrāci-
jas procesu 2020. gada 1. janvārī, Conexus aicināja tirgus dalībniekus 
nosūtīt uz e-pastu integration@conexus.lv informāciju par konstatē-
tajām nepilnībām, kā arī priekšlikumus vienotā Baltijas gāzes tirgus 
darbības uzlabošanai. 

Papildus sadarbībai ar ieinteresētajām pusēm liela uzma-
nība tiek pievērsta sabiedriskajai komunikācijai un mediju 
attiecībām, informējot par svarīgiem lēmumiem, attīstības 
un ieguldījumu projektiem. Līdztekus ierastajiem komuni-
kācijas kanāliem Conexus veic saziņu arī sociālajā tīklā 
Facebook.

Galvenie komunikācijas un uzvedības principi sociālajos tīklos ir no-
teikti Sabiedrības Ētikas kodeksā, korporatīvās pārvaldības politikā 
un Iekšējās darba kārtības noteikumos. Piemēram, dokumentos no-
teikts, ka oficiālo ārējo (plašsaziņas līdzekļos) komunikāciju (plašsa-
ziņas līdzekļos) veic valde un Komunikācijas daļas vadītājs. Lai gan 
pastāv skaidri definēti principi un tiek veikts izglītojošais darbs, ir biju-
ši gadījumi, kad Sabiedrības darbinieku neapdomātas komunikācijas 
sociālajos tīklos varēja apdraudēt Sabiedrības reputāciju.

https://www.facebook.com/conexusbaltic
https://www.facebook.com/conexusbaltic
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Akciju sabiedrība

2020
FINANŠU PĀRSKATI
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Aizvadītais gads bija pārbaudījums gan Latvijas, gan pasaules eko-
nomikai kopumā, kad Covid-19 pandēmija spēcīgi ietekmēja ne ti-
kai katra cilvēka ikdienu, bet arī būtiski mainīja ekonomisko situāciju 
pasaulē. Netipiski siltie laika apstākļi ziemas mēnešos bija papildus 
izaicinājums enerģētikas nozarei, kas būtiski ietekmēja dabasgāzes 
pieprasījumu un uzņēmumu finanšu rezultātus.
Neskatoties uz ārkārtas situāciju, Conexus nodrošināja drošu un ne-
pārtrauktu pārvades sistēmas un Inčukalna PGK darbību, un pārska-
ta periodā nodrošināja nepārtrauktu dabasgāzes piegādi Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Krievijas vajadzībām. Kopējais pārva-
dītās dabasgāzes apjoms sasniedza 37,4 TWh, par 10% pārsniedzot 
iepriekšējo gadu.

GALVENIE DARBĪBAS RĀDĪTĀJI 2020 2019

Pārvadītā dabasgāze, TWh 37.4 33.9

Kopējais rezervētais dabasgāzes apjoms IPGK, TWh 21.5 18.5

Aktīvā dabasgāze Inčukalna PGK, tūkst. TWh 17.2 14.9

Dabasgāze Latvijas patēriņam, tūkst. TWh 11.6 14.3

Maģistrālo gāzes vadu garums, km 1 188 1 188

Darbinieku skaits, vidējais 341 343

2020. gadā savu darbību uzsāka Vienotais dabasgāzes tirgus, kurā 
apvienojas gāzes pārvades sistēmu operatori Somijā, Latvijā un Igau-
nijā - “Gasgrid Finland Oy”, Conexus  un AS “Elering”, apliecinot vai-
rāku valstu spēju sadarboties. Vienotā ieejas tarifu zona sastāv no 
divām balansēšanas zonām – Igaunijas-Latvijas un Somijas. Līdz ar 
vienotā dabasgāzes tirgus atvēršanu 2020. gada 1. janvārī, ir pieau-
gusi interese par Inčukalna PGK, ko apliecina tirgus dalībnieku interese 
par krātuves rezervācijām iesūknēšanas sezonai – apjoms tirgus da-
lībnieku iesniegtajos pieteikumos vairākkārt pārsniedza 2020./2021. 
gadam piedāvāto pieejamo jaudu 21,5 TWh apjomā, kas ir par 16% 
vairāk rezervētās jaudas nekā gadu iepriekš. Tirgotāju palielinātā in-
terese nodrošināja lielākas ieejas plūsmas vienotajā ieejas tarifu zonā 
un daļēji kompensēja Latvijas patēriņa samazinājumu. 

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir 53,9 milj. EUR, kas 
ir par 9% mazāk nekā gadu iepriekš. Sabiedrība ir darbojusies ar peļ-
ņu 13,1 milj. EUR apmērā un sasniedza EBITDA 30 milj. EUR apmē-
rā. 2020. gadā Conexus finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja ziemai 
neraksturīgi siltie laikapstākļi, kad pārvadītās dabasgāzes apjoms 
Latvijas lietotāju vajadzībām pārskata periodā samazinājās par 19%, 
sasniedzot 11,6 TWh.
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CONEXUS FINANŠU RĀDĪTĀJI 2020 / 
31.12.2020

2019 / 
31.12.2019 +/- %

 EUR'000 EUR'000

Neto apgrozījums 53 867 59 343 (5 476) -9%

EBITDA 30 017 34 182 (4 165) -12%

Neto peļņa 13 112 17 945 (4 833) -27%

Segmentu aktīvi 437 928 340 896 97 032 28%

Nauda un tās ekvivalenti 15 164 21 504 (6 340) -29%

Aktīvu kopsumma 453 092 362 400 90 692 25%

Regulēto aktīvu bāze 322 444 322 444 - 0%

Neto aizņēmumi* 22 881 20 041 2 840 14%

Pamatlīdzekļu un  
nemateriālo aktīvu iegāde 21 867 14 530 7 337 50%

*Neto aizņēmumu kopsumma ietver arī no bankas saņemto galvojumu.

CONEXUS FINANŠU KOEFICIENTI 31.12.2020 31.12.2019

EBITDA rentabilitāte 56% 58%

Neto peļņas rentabilitāte 24% 30%

Pašu kapitāla atdeve (ROE) 3.52% 6%

Pašu kapitāla pietiekamība (>50%) 89% 87%

Saistību slogs (Neto aizņēmumi / EBITDA) (< 2) 0.76 0.59
 

Sabiedrība, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteiku-
miem Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas 
kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudēju-
ma gadījumā”, trešo reizi organizēja izsoli par aktīvās dabasgāzes 
daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu Inčukalna 
PGK 2020./2021. gada sezonā, kas nepieciešama Latvijas dabas-
gāzes apgādes nodrošināšanai enerģētiskās krīzes laikā vai valsts 
apdraudējuma gadījumā. Saņemtie piedāvājumi pārsniedza nepie-
ciešamo izsoles apjomu aptuveni 2 reizes, salīdzinot ar 2019. gadu. 

Būtiski mazākas bija izsoles kopējās izmaksas, kas uzlaboja finanšu 
rādītājus pārskata periodā, un nodrošināja no 2020. gada 1. oktobra 
līdz 2021. gada 30. septembrim maksas samazinājumu par izejas 
punkta izmantošanu Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei par 4,9%. 
Izsoles izmaksas ir daļa no dabasgāzes tarifā iekļautajām izmaksām, 
un tām samazinoties, mainās tarifs.

Būtiskākie notikumi
Regulatīvās aktivitātes

 No 1. janvāra stājās spēkā tirgus zonas vienotie pārvades tarifi, kas 
būtiski atvieglo administratīvo slogu lietotājiem, kā arī ir izveidots 
caurskatāms un vienkāršs starpoperatoru kompensācijas mehā-
nisms, kas ilgtermiņā pozitīvi atsauksies uz dabasgāzes infrastruktū-
ras izmantošanu. Ienākumi, kas tiek gūti uz ārējām vienotā tirgus zo-
nas robežām, tiek sadalīti starp trīs valstīm, kas apliecina visu vienotā 
tirgus dalībvalstu kopīgo mērķi stiprināt enerģētisko drošību reģionā;

 SPRK 2020. gada 12. martā pieņēma lēmumu par Conexus da-
basgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 
2020./2021. gada krātuves ciklam, nosakot 2020./2021. gada Inču-
kalna PGK tarifu vērtības (bez PVN):

• tirgus produkta tarifa minimālā vērtība -  
0,92000 EUR/MWh;

• virtuālās pretplūsmas produkta tarifs –  
0,32200 EUR/MWh;

• grupētās jaudas produkta maksimālā vērtība – 
1,37918 EUR/MWh;

•  divu gadu grupētās jaudas produkta tarifs – 
2,84741 EUR/MWh.



52

 2020. gada 1. oktobrī SPRK apstiprināja jaunus Inčukalna gāzes 
krātuves lietošanas noteikumus. Izmaiņas regulējumā veiktas sais-
tībā ar pieaugošo krātuves lomu dabasgāzes apgādē visā Baltijas 
reģionā. Būtiskākās izmaiņas jaunajos noteikumos:

• krātuves jaudas produktu – grupētās jaudas pro-
dukta, divu gadu grupētās jaudas produkta un at-
slēdzamās jaudas produkta – rezervēšanai izman-
to izsoles procedūru, kurā ir paredzēta vienotas 
prēmijas noteikšana. Izsolēm ir noteikts konkrēts 
norises grafiks – sākot no marta vidus līdz augusta 
vidum; 

• atslēdzamās jaudas produkts, kas aizstāj tirgus 
produktu, ir paredzēts gadījumiem, kad pirmajās 
divās izsoļu kārtās netiek izsolīta visa pieejamā 
grupētās jaudas produkta un divu gadu grupētās 
jaudas produkta jauda;

• jaunā krājumu pārcelšanas produkta mērķis ir sti-
mulēt lietotājus līdz izņemšanas sezonas beigām 
izņemt no krātuves pēc iespējas lielāku dabasgā-
zes apjomu, lai nodrošinātu krātuves ilgtspējīgu 
darbību.

 2020. gada oktobrī Regulatoram tika iesniegts dabasgāzes uz-
glabāšanas tarifu projekts nākamajam regulatīvajam periodam uz 
5 gadiem (no 2021. gada 1. maija līdz 2026. gada 30. aprīlim). Pa-
redzēts, ka jaunie tarifi pēc to apstiprināšanas Regulatorā stāsies 
spēkā līdz ar jauno 2021./2022. gada krātuves ciklu.

Akcionāru maiņa
 Aprīlī Nasdaq CSD informēja, ka 2020. gada 1. aprīlī akcionāru reģis-
trā tika veiktas izmaiņas, reģistrējot akciju piederības maiņu 29,06 % 
(11 560 645 slēgtās akciju emisijas akcijas) apjomā no Sabiedrī-
bas apmaksātā pamatkapitāla. Akciju atsavinātājs ir Marguerite 
Gas I S.à r.l., akciju ieguvējs ir MM Infrastructure Investments Europe  
Limited (reģ. Nr. 12279235);

 2020. gada 21. jūlijā tika veiktas izmaiņas Conexus akcionāru re-
ģistrā, reģistrējot akciju piederības maiņu 34,10 % apjomā no Sa-
biedrības apmaksātā pamatkapitāla. Akciju atsavinātājs ir PAS  
“Gazprom” (reģ. Nr. 7736050003, Krievijas Federācija), akciju iegu-
vējs ir AS “Augstsprieguma tīkls” (reģ. Nr. 40003575567, Latvijas 
Republika). Tādējādi AS “Augstsprieguma tīkls” būtiski palielināja 
savu līdzdalību Sabiedrībā, kuram patlaban ir 68,46% kapitāldaļas 
no kopējā Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;

 Līdz ar notikušajām izmaiņām akcionāru sastāvā, SPRK noslēdza 
savu izvērtējumu par Conexus atbilstību neatkarības prasībām, at-
zīstot Conexus par neatkarīgu sistēmas operatoru.
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Juridiskās aktualitātes
 2018. gada 18. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā ap-
gabaltiesā pieteikumu par Regulatora padomes 2018. gada 18. jū-
nija lēmuma Nr. 69 “Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” da-
basgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem” apstrīdēšanu 
daļā par neiekļautajām izmaksām dabasgāzes pārvades sistēmas 
pakalpojuma tarifu projektā un jauna administratīvā akta izdošanu, 
paredzot neiekļautās izmaksas iekļaut dabasgāzes pārvades sistē-
mas pakalpojuma tarifu projektā nākamajā periodā. Ar Administra-
tīvās apgabaltiesas 2020. gada 7. aprīļa spriedumu Conexus pie-
teikums noraidīts. Par šo spriedumu 2020. gada 7. maijā Conexus 
iesniedza kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administra-
tīvo lietu departamentā. Kasācijas sūdzība ir pieņemta, taču lietas 
izskatīšanas datums vēl nav nozīmēts; 

 2020. gada 28. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā apga-
baltiesā pieteikumu par Regulatora padomes 2020. gada 20. augus-
ta lēmumu Nr. 109 “Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades 
sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabā-
šanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai” atcelšanu. Tiesas 
sēde lietas izskatīšanai ir nozīmēta 2021. gada 10. martā.

Citas aktivitātes
 2020. gadā tika veikta aktīvu pārvērtēšana, saskaņā ar Starptau-
tiskajiem finanšu pārskatu standartiem, ar mērķi nodrošināt to, ka 
uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no aktīvu patiesajām vērtībām. 
Pārvērtēšanai tika pakļautas šādas pamatlīdzekļu grupas: ēkas, 
būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, izņemot zemi, bufergāzi 
pazemes gāzes krātuvē, dabasgāzi pārvades sistēmas gāzesvados 
un avārijas rezerves daļas;

 Pateicoties iepriekšējos gados veiktajām aktivitātēm digitalizācijas 
jomā Conexus savu darbību veiksmīgi pielāgoja vīrusa Covid-19 ra-
dītajiem ārkārtas situācijas apstākļiem. Neskatoties uz sarežģītajiem 
apstākļiem globālā un nacionālā līmenī, Sabiedrība spēja nodroši-
nāt drošu infrastruktūras ekspluatāciju un dabasgāzes pārvades un 
uzglabāšanas pakalpojumu pieejamību. Tādējādi, ar Covid-19 sais-
tītā ārkārtas situācija būtiski neietekmēja Sabiedrības darbības un 
finanšu rezultātus;

 Akcionāriem veikta dividenžu izmaksa par 2019. gadu 16 312 tūkst. 
EUR apmērā jeb 0,41 EUR par vienu akciju.
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Segmentu  
darbības rezultāti
Pārvade
Dabasgāzes pārvades segments nodrošina dabasgāzes transpor-
tēšanu pa augsta spiediena cauruļvadiem, lai piegādātu to Inčukalna 
PGK, citām valstīm un sadales sistēmai. 
Pārvades segments ieņēmumus gūst no jaudu tirdzniecības gan da-
basgāzes patēriņam Latvijā, gan starptautiskiem dabasgāzes pār-
vadājumiem. Pārvades segmenta ieņēmumi pārskata gadā bija 
32,1 milj. EUR un EBITDA sasniedza 16,6 milj. EUR, kas nodrošina 
55,4% no Sabiedrības kopējās EBITDA. Pārvades segmenta peļņa 
sasniedza 6,8 milj. EUR, par 27% mazāk nekā pērn, kas saistīts ar 
mazāku pārvadītās dabasgāzes apjomu Latvijas lietotāju vajadzī-
bām, kā arī tarifu izmaiņām sakarā ar zemākām tarifos iekļautajām 
dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izsoles izmaksām.

GĀZES PĀRVADE 2020 / 
31.12.2020

2019 / 
31.12.2019

 EUR'000 EUR’000

Neto apgrozījums 32 072 36 424

EBITDA 16 640 18 963

Segmenta neto peļņa 6 829 9 287

Segmenta aktīvi 232 042 178 197

Nolietojums un amortizācija 9 706 9 578

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde 8 788 7 051

Regulēto aktīvu bāze apstiprinātajā tarifu projektā 171 820 171 820

Atainotais pārvades segments kopš 2020. gada iekļauj arī vienotās tir-
gus zonas administrēšanas rezultātu, kas netiek iekļauts pārvades pa-

kalpojuma tarifu aprēķinā. 2020. gadā vienotās tirgus zonas EBITDA 
bija 33 tūkst. EUR, nolietojums 30 tūkst. EUR, un neto peļņa 0 tūkst. EUR.
Sabiedrības darbība ir regulēta, un regulācijas periodi atšķiras no fi-
nanšu pārskata gada. Saskaņā ar spēkā esošām tarifu metodikām, 
atkarībā no izmaiņām faktiskajās izmaksās un dabasgāzes patēriņā, 
tarifu ciklos var veidoties ieņēmumu un izmaksu novirzes, kas radīs 
saistības, vai aktīvus nākamajos tarifu ciklos. 
Pārvades segmentā šādas novirzes var veidoties no faktiskā patēri-
ņa atšķirībām pret tarifos plānoto (ieņēmumu korekcija). 2020. gada 
pārskata perioda beigās pārvades segmentā faktiskie ieņēmumi ir 
par 3  440 tūkst. EUR mazāki nekā paredzēts apstiprinātajā tarifu 
projektā un par šo negūto ieņēmumu summu tiks palielināti nākamā 
pārvades tarifu perioda atļautie ieņēmumi. 
Pārvades segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 232 milj. EUR, 
kas sastādīja 53% no kopējiem Sabiedrības aktīviem. Pārskata periodā 
veiktas investīcijas 8,9 milj. EUR apmērā, lielākās investīcijas 2020. gadā: 

 Eiropas kopējās nozīmes projekta “Latvijas-Lietuvas starpsavieno-
juma uzlabošana” (ELLI) ietvaros Sabiedrība 2020. gadā vairākos 
apakšprojektos investēja kopā 1,7 milj. EUR. 2020. gada periodā ir 
pabeigtas 6 aktivitātes no 17 projekta plānotajām aktivitātēm:

• Pārvades gāzesvada sistēmas izvērtēšana spiediena paaugsti-
nāšanai līdz 50 bar;

• Pārvades gāzesvada Vireši-Tallina krānu mezgla T5 un T6 pārbūve;

• Pārvades gāzesvada atzara gāzes regulēšanas staciju Valmie-
ra-1 pārbūve;

• Pārvades gāzesvada Vireši-Tallina pieslēgšanās mezgla pārbūve;

• Krāna 1PI uz gāzes regulēšanas staciju Palsmane pārbūve;

• Pievienojuma krāna Nr. Iz-427 pārbūve;

• Veikta nepieciešamo pārvades gāzesvadu diagnostikas darbi 
un remontdarbi.
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 Pabeigta būvprojekta izstrāde 5 aktivitātēm: 

• Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas 
staciju Ezerciems nomaiņa; 

• Pārvades gāzesvada Rīga - Inčukalna PGK posmu 
nomaiņa pie Inčukalna PGK pieslēguma mezgla; 

• Pārvades gāzesvada Rīga - Inčukalna PGK posmu 
nomaiņa pie gāzes regulēšanas stacijas Rīga-1; 

• Pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas 
staciju Krimulda nomaiņa; 

• Pārvades gāzesvada Rīga - Paņeveža pieslēgša-
nās mezgla pārbūve.

 Uzsākti darbi pie pēdējām 4 aktivitātēm - pārvades gāzesvada at-
zaru uz gāzes regulēšanas stacijām Vangaži, Zaķumuiža, Daugma-
le un Baldone pārbūves projektēšanas darbi.

• Veikti pārvades gāzesvada Pleskava-Rīga remonti 
1,7 milj. EUR apmērā, kopā likvidējot 154 defektus;

• Veikta gāzesvada atzara uz GRS Sloka pārbūve 
8,1 km garumā, investējot 2,9 milj. EUR.

2020. gada decembrī noslēgusies pirmā tiešā pieslēguma izveide 
gāzes pārvades sistēmai, kura darbību plānots uzsākt jau tuvākā lai-
kā. Šādi tiešā pieslēguma risinājumi ir īpaši saistoši rūpnieciskā sek-
tora klientiem, kuru gāzes patēriņš ir vismaz 1000-1500 m3 stundā, 
un kuru objekts atrodas tālu no izbūvētajiem pilsētas gāzes sadales 
tīkliem. Lielu interesi par tiešajiem pieslēgumiem šobrīd izrāda gan 
saspiestās dabasgāzes ražotāji, gan biometāna ražotāji, zinot, ka 
dabasgāzes pārvades sistēma ir tehnoloģiski piemērota nodrošināt 
šādu pakalpojumu arī zaļās enerģijas ražotājiem.

Uzglabāšana
Dabasgāzes uzglabāšanas segments nodrošina apkures sezonai un 
citām sistēmas lietotāju vajadzībām nepieciešamo dabasgāzes uz-
glabāšanu Inčukalna PGK. 
Uzglabāšanas ieņēmumi 2020. gadā sasniedza 21,8 milj. EUR (par 
5% mazāk nekā gadu iepriekš), kas saistīts ar izmaiņām krātuves re-
zervāciju periodizācijā. Uzglabāšanas segmenta ieņēmumu apjoms 
nodrošināja EBITDA 13,4 milj. EUR apmērā un 6,3 milj. EUR peļņu. 

GĀZES UZGLABĀŠANA 2020 / 
31.12.2020

2019 / 
31.12.2019

 EUR'000 EUR’000

Neto apgrozījums 21 795 22 919

EBITDA 13 376 15 218

Segmenta neto peļņa 6 283 8 658

Segmenta aktīvi 205 886 162 699

Nolietojums un amortizācija 7 030 6 502

Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde 13 079 7 479

Regulēto aktīvu bāze 150 624 150 624

Segmenta aktīvi pārskata perioda beigās bija 206 milj. EUR, kas sa-
stādīja 47% no kopējiem Sabiedrības aktīviem. 2020. gadā segmen-
ta investīciju apjoms sasniedza 13 milj. EUR, un ir par 5,6 milj. EUR 
vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākās investīcijas realizētas vērienīgā 
Eiropas Savienības kopīgo interešu projekta PCI 8.2.4 “Inčukalna pa-
zemes gāzes krātuves darbības uzlabošana” ietvaros:

 Būvniecības veikšanai ir saņemtas nepieciešamās būvatļaujas un 
tiek turpināti iesāktie projektēšanas darbi gāzes savākšanas punkta 
Nr. 3 uzlabošanai. Projekta mērķis ir pārbūvēt tehnoloģiski noveco-
jušo gāzes savākšanas punktu, lai samazinātu tā ietekmi uz vidi un 
nodrošinātu iespēju tehnoloģiskos procesus vadīt attālināti no Inču-
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kalna pazemes gāzes krātuves dispečeru telpas. Gāzes savākšanas 
punkta uzlabošanas investīciju apjoms pēc izstrādātā projekta plā-
nots 32,3 milj. EUR apmērā, to padarot par vienu no investīciju ziņā 
ietilpīgākajiem apakšprojektiem krātuves modernizācijas laikā;

 Virszemes iekārtu uzlabošanai 2020. gada periodā noslēgts līgums 
par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, sagatavota būvniecības 
ieceres dokumentācija, kā rezultātā saņemtas divas būvatļaujas, lai 
gāzes savākšanas punkta Nr. 3 būvniecību varētu īstenot divās kārtās. 
Tāpat noslēgts līgums par pamata tehnoloģiskā aprīkojuma piegādi;

 36 urbumu atjaunošanas ietvaros 2020. gadā ir nodoti ekspluatācijā 
3 urbumi, tādejādi aktivitātes ietvaros pabeigti 9 urbumu no 36 ur-
bumu atjaunošanas darbiem, kopumā urbumu pārbūve 2020. gadā 
veikta par 7,3. milj. EUR;

 Esošo gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācijas ietvaros ir pie-
gādāts nepieciešamais aprīkojums, lai nodrošinātu pirmā kompreso-
ru ceha Nr. 2 gāzes pārsūknēšanas agregāta Nr. 3 modernizācijas 
darbus, apgūtie līdzekļi 2020. gadā 2,4 milj. EUR;

 Jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanai kompresoru 
cehā ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, kā rezultātā 
saņemta būvatļauja. Tāpat ir izsludināts iepirkums gāzes pārsūknē-
šanas agregāta kompleksa iegādei.

Turpmākā attīstība
  2021. gadā turpināsies aktīvs darbs pie Inčukalna PGK modernizācijas projekta, 
kuru realizējot līdz 2025. gadam, paredzēts būtiski uzlabot tehnisko infrastruktū-
ru un aprīkojuma darbības drošumu, lai krātuve varētu saglabāt savu funkciona-
litāti pēc spiediena palielināšanas Baltijas pārvades sistēmā;

  Turpināsies darbs pie Lietuvas-Latvijas gāzes cauruļvada jaudas palielināšanas 
projekta, lai  tirgū veicinātu piekļuvi Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālim, 
Latvijas Inčukalna pazemes gāzes krātuvei un Polijas-Lietuvas gāzes starpsa-
vienojumam, kura darbību plānots uzsākt 2023. gadā;

  Conexus turpina izvērtēt biometāna ražošanas iespējas Latvijā un visefektīvākos 
veidus to izmantošanai Conexus gāzesvadu tīklā. Minētā ietvaros 2020. gada 
27. jūlijā Conexus rīkoja “Zaļās vīzijas” semināru, kurā piedalījās Ekonomikas mi-
nistrijas, Finanšu ministrijas, Pasaules Enerģijas padomes Latvijas nacionālās 
komitejas un AST pārstāvji. Pēc šī semināra Conexus 2020. gada 5. augustā or-
ganizēja “Zaļās vīzijas” sesiju Conexus padomes locekļiem. Rezultātā tika sa-
gatavots ziņojuma projekts par Conexus ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai 
pieejamo iespēju novērtējumu;

  Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu līdz 2050. gadam padarīt Eiropu klimatneitrālu, 
Conexus pievienojies Eiropas tīrā ūdeņraža aliansei, kuras mērķis ir līdz 2030. 
gadam  izvērst ūdeņraža tehnoloģijas un izveidot dzīvotspējīgu investīciju prog-
rammu ar konkrētiem projektiem, kas vērsti arī uz dažādu nozaru dekarbonizāci-
ju. Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu, pēc 2030. gada pieprasījums pēc fosilās izcel-
smes gāzes veida ķīmiski saistītās enerģijas nesējiem varētu samazināties, līdz 
ar to svarīgi ir Eiropas pašreizējās gāzes infrastruktūras elementus pārprofilēt, 
tā nodrošinot infrastruktūru ūdeņraža pārrobežu transportēšanai lielos apjomos 
un paplašinot atjaunojamo energoresursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu 
tautsaimniecībā;

  2020. gada nogalē Conexus saņēma Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauju jau-
nās biroja ēkas būvniecībai Rīgā, Stigu ielā 14. Jaunās biroja ēkas projekts tika 
izstrādāts ar mērķi mazināt darbinieku atrašanās vietu sadrumstalotību.



57

Notikumi pēc pārskata  
perioda beigām
Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas nav bijuši notiku-
mi, kas būtiski ietekmētu Sabiedrības finanšu pārskatu 2020. gada 
31. decembrī.
2021. gada 26. februārī tika noslēgts aizņēmuma līgums ar Nordic 
Investment Bank par summu 30 milj. EUR, ar apmaksas termiņu līdz 
2038. gada 4. martam.

SAĪSINĀJUMI UN FORMULAS
MWh megavatstundas
TWh teravatstundas
EUR/MWh/d/g Euro par megavatstundu dienā / gadā
EBITDA ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas
RAB Regulēto aktīvu bāze
Neto aizņēmumi aizņēmumi ieskaitot garantijas mīnus nauda un naudas ekvivalenti
EBITDA rentabilitāte EBITDA / ieņēmumi
Neto peļņas rentabilitāte Neto peļņa / ieņēmumi
Pašu kapitāla atdeve (ROE) Neto peļņa / pašu kapitāla vidējā vērtība (pārskata periodā)
Pašu kapitāla pietiekamība pašu kapitāls / kopējie aktīvi
Saistību slogs neto aizņēmumi / EBITDA (12 mēnešu periodā)

Priekšlikums  
par peļņas sadali
Lēmumu par peļņas izlietošanu un dividenžu apmēru pieņem AS “Co-
nexus Baltic Grid” akcionāru sapulce. AS “Conexus Baltic Grid” 2020. 
gada peļņa ir 13 112 tūkst. EUR.
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PAZIŅOJUMS PAR 
VALDES ATBILDĪBU
Sabiedrības Valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu.
2020. gada nerevidētie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Sa-
vienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un 
sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finanšu stāvokli, darbī-
bas rezultātiem un naudas plūsmu. 
Nerevidētos finanšu pārskatus 2021. gada 15. martā  apstiprināja Sabiedrī-
bas Valde un tos paraksta:

ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs

GINTS FREIBERGS
Valdes loceklis

MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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FINANŠU PĀRSKATI
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU 
PĀRSKATS

APVIENOTAIS PĀRĒJO 
IENĀKUMU PĀRSKATS

  Pielikums  2020  2019

EUR EUR

Ieņēmumi no pamatdarbības 2 53 867 296 59 342 937 

Pārējie ieņēmumi 3 1 352 349 1 349 467 

Materiālu un pakalpojumu 
izmaksas 4 (8 345 208) (11 457 572)

Personāla izmaksas 5 (12 067 353) (10 532 297)

Nolietojums, amortizācija 
un pamatlīdzekļu vērtības 
samazinājums

7,8 (16 736 387) (16 045 167)

Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas 6 (4 790 359) (4 521 619)

Bruto peļņa 13 280 338 18 135 749 

Finanšu izmaksas, neto (168 532) (191 151)

Peļņa pirms nodokļiem 13 111 806 17 944 598 

Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis -   -

Pārskata gada peļņa 13 111 806 17 944 598 

 

Pielikums 2020 2019

 EUR  EUR 

Pārskata gada peļņa 13 111 806 17 944 598 

Citi apvienotie ienākumi:  

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana 92 100 425 -

Pēcnodarbinātības pabalstu 
pārvērtējumi aktuāra pieņēmumu 
izmaiņu rezultātā

17 26 238 (56 104)

Citi apvienotie ienākumi kopā 92 126 663 (56 104)

Visaptverošie ienākumi kopā  105 238 469 17 888 494 

Pielikumi no 64. līdz 90. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs

GINTS FREIBERGS
Valdes loceklis

MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI
Pielikums 31.12.2020 31.12.2019

AKTĪVI  EUR EUR

Ilgtermiņa ieguldījumi    

Nemateriālie aktīvi 7              1 872 671 1 645 745 

Pamatlīdzekļi 8         424 022 779 327 279 632 

Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi 14              1 209 438  1 310 224 

Tiesības lietot aktīvus 10      503 584 532 734 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:  427 608 472 330 768 335 

Apgrozāmie līdzekļi    

Krājumi 11 3 021 003 3 384 361 

Avansa maksājumi par krājumiem                              -  32 884 

Parādi no līgumiem ar klientiem 12 6 855 249 6 258 202 

Pārējie debitori 13                   93 002 138 167 

Nākamo periodu izdevumi 14 350 493   313 804 

Nauda un tās ekvivalenti             15 163 736 21 504 400 

Apgrozāmie līdzekļi kopā:  25 483 483 31 631 818 

AKTĪVU KOPSUMMA:          453 091 955         362 400 153 

Pielikumi no 64. līdz 90. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs

GINTS FREIBERGS
Valdes loceklis

MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI (turpinājums)
  Pielikums 31.12.2020   31.12.2019 
SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS EUR EUR
Pašu kapitāls:    
Akciju kapitāls            39 786 089            39 786 089 
Pašu akcijas                 (34 678)                 (36 471)
Rezerves 15         224 758 592         140 629 827 
Nesadalītā peļņa          140 138 666         135 341 259 

Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa         127 026 860         117 396 661 
Pārskata gada peļņa           13 111 806           17 944 598 

Pašu kapitāls kopā:          404 648 669         315 720 704 
Ilgtermiņa saistības    
Nākamo periodu ieņēmumi 16            10 781 736 11 124 975 
Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem un koplīguma izmaksām 17              1 028 494              1 114 516 
Aizņēmumi no kredītiestādēm 18            -            21 875 000 
Ilgtermiņa nomas saistības 10                 453 852                 452 827 
Ilgtermiņa saistības kopā:  12 264 082            34 567 318 
Īstermiņa saistības    
Aizņēmumi no kredītiestādēm 18 21 875 000              3 500 000 
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem               7 637 032              2 326 667 
Pārējās saistības 19              1 787 955              908 958 
Uzkrātās saistības un uzkrājumi 20              2 912 784               4 454 150   
Nākamo periodu ieņēmumi 16              1 252 930              307 496 
No pircējiem saņemtie avansi                 653 285                 524 232 
Īstermiņa nomas saistības 10                   60 218                   90 628 
Īstermiņa saistības kopā:             36 179 204            12 112 131
SAISTĪBU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA:          453 091 955         362 400 153 

Pielikumi no 64. līdz 90. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs

GINTS FREIBERGS
Valdes loceklis

MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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PĀRSKATS PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ
 Akciju kapitāls Pašu akcijas Rezerves Nesadalītā peļņa Kopā

 EUR EUR EUR EUR EUR

Sākuma atlikums 01.01.2019 39 786 089 (37 783) 146 914 425 123 103 994 309 766 725

Dividendes - 1 312 - (11 935 827) (11 934 515)

Pārvērtēšanas rezerves samazinājums - - (6 228 494) 6 228 494 -

Citi apvienotie ienākumi:

Citi apvienotie ienākumi - - (56 104) - (56 104)

Pārskata gada peļņa - - - 17 944 598 17 944 598

Kopā citi apvienotie ienākumi - - (56 104) 17 944 598 17 888 494

2019. gada 31. decembrī 39 786 089 (36 471) 140 629 827 135 341 259 315 720 704

Sākuma atlikums 01.01.2020 39 786 089 (36 471) 140 629 827 135 341 259 315 720 704

Dividendes - 1 793 - (16 312 297) (16 310 504)

Pārvērtēšanas rezerves samazinājums - - (7 997 898) 7 997 898 -

Citi apvienotie ienākumi:     

Pārvērtēšanas rezerves palielinājums - - 92 100 425 - 92 100 425

Citi apvienotie ienākumi:     -

Citi apvienotie ienākumi - - 26 238 - 26 238

Pārskata gada peļņa - - - 13 111 806 13 111 806

Kopā citi apvienotie ienākumi - - 92 126 663 13 111 806 105 238 469

2020. gada 31. decembrī 39 786 089 (34 678) 224 758 592 140 138 666 404 648 669

Pielikumi no 64. līdz 90. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs

GINTS FREIBERGS
Valdes loceklis

MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 Pielikums 2020 2019
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības EUR EUR
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 13 111 806 17 944 598
Korekcijas:
- pamatlīdzekļu nolietojums 8 16 191 661 15 671 608
- nemateriālo ieguldījumu amortizācija 7 544 726 373 559
- zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas 631 746 246 874
- tiesību lietot aktīvus nolietojums 10 86 547 34 663
- uzkrājumu izmaiņas 20 (74 207) (1 421 021)
- līdzdalība starpvalstu pārrobežu projektā 9 100 786 100 786
- ES līdzfinansējuma amortizācija 16 (300 970) (353 267)
- procentu izmaksas 169 875 190 960
Izmaiņas saimnieciskajos aktīvos un saistībās:
- debitoru samazinājums / (palielinājums) (588 571) 519 537
- krājumu (palielinājums) / samazinājums 384 428 (1 204 202)
- kreditoru (samazinājums) / palielinājums 5 272 964 (4 173 695)
Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis - -
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības 35 530 791 27 930 400
Naudas plūsma no ieguldījumu darbības
Pamatlīdzekļu iegāde 8 (21 095 066) (13 500 279)
Nemateriālo ieguldījumu iegāde 7 (771 934) (1 029 605)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ienākumi 64 499 1 954 023
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības (21 802 501) (12 575 861)
Naudas plūsma no finanšu darbības
Samaksātie procenti (144 939) (190 960)
Aizņēmumu atmaksa 18 (3 500 000) (3 500 000)
ES dotācijas 16 - 3 682 771 
Nomas maksājumi 10 (111 718) (22 706)
Samaksātās dividendes (16 312 297) (11 887 327)
Neto naudas plūsma no finanšu darbības (20 068 954) (11 918 222)
Neto naudas plūsma (6 340 664) 3 436 317
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 21 504 400 18 068 083
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 15 163 736 21 504 400

Pielikumi no 64. līdz 90. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs

GINTS FREIBERGS
Valdes loceklis

MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI
1. SEGMENTU INFORMĀCIJA
Visi Sabiedrības ienākumi tiek gūti no regulētiem pakalpojumiem, 
piemērojot Regulatora noteiktos tarifus.
Dabasgāzes pārvades segments nodrošina dabasgāzes 
transportēšanu pa augsta spiediena cauruļvadiem, lai piegādātu to 
Inčukalna PGK, citām valstīm un sadales sistēmai. 
Dabasgāzes uzglabāšanas segments nodrošina apkures sezonai 
un citām sistēmas lietotāju vajadzībām nepieciešamo dabasgāzes 
uzwglabāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. 
Pārvades segments ieņēmumus gūst no jaudu tirdzniecības gan da-
basgāzes patēriņam Latvijā, gan starptautiskiem dabasgāzes pār-
vadājumiem. Pārvades segmenta ieņēmumi pārskata gadā bija 32 
milj. EUR un EBITDA sasniedza 17 milj. EUR, kas nodrošina 55.4% no 
Sabiedrības kopējās EBITDA. Pārvades segmenta peļņa sasniedza 7 
milj. EUR, par 26% mazāk nekā pērn, kas saistīts ar mazāku pārvadī-
tās dabasgāzes apjomu Latvijas lietotāju vajadzībām. 

GĀZES PĀRVADE 2020 / 
31.12.2020

2019 / 
31.12.2019

 EUR EUR
Neto apgrozījums   32 072 101   36 424 089   
EBITDA   16 640 442   18 963 084   
Segmenta neto peļņa   6 828 524   9 286 575   
Segmenta aktīvi 232 042 020   178 196 754   
Nolietojums un amortizācija  9 706 022   9 577 524   
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde 8 788 117   7 050 930   
Regulēto aktīvu bāze apstiprinātajā tarifu projektā 171 820 000   171 820 000

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATA PIELIKUMI

Uzglabāšanas ieņēmumi 2020. gadā sasniedza 22 milj. EUR, (par 5% 
mazāk nekā gadu iepriekš), kas saistīts ar izmaiņām krātuves rezer-
vāciju periodizācijā. Uzglabāšanas segmenta ieņēmumu apjoms no-
drošināja EBITDA 13 milj. EUR apmērā un 6 milj. EUR peļņu. 

GĀZES UZGLABĀŠANA 2020 / 
31.12.2020

2019 / 
31.12.2019

 EUR EUR
Neto apgrozījums   21 795 195   22 918 848   
EBITDA 13 376 283   15 218 495   
Segmenta neto peļņa  6 283 282   8 658 023   
Segmenta aktīvi 205 886 199   162 699 000   
Nolietojums un amortizācija 7 030 365    6 502 306   
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde 13 078 884   7 478 937   
Regulēto aktīvu bāze 150 624 000   150 624 000   
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2. IEŅĒMUMI
2020 2019

 EUR EUR

Ieņēmumi no pārvades pakalpojumiem  32 072 101 36 424 089 

Ieņēmumi no uzglabāšanas pakalpojumiem  21 795 195 22 918 848 

53 867 296 59 342 937 

Visi Sabiedrības ieņēmumi ir gūti Latvijas teritorijā.

3. PĀRĒJIE IEŅĒMUMI
2020 2019

 EUR EUR

Citi ieņēmumi*   1 051 379    996 200 

Ieņēmumi no ES līdzfinansējuma 300 970  353 267 

   1 352 349 1 349 467 

*t.sk. ieņēmumi no balansēšanas

4. MATERIĀLU UN  
PAKALPOJUMU IZMAKSAS

2020 2019

 EUR  EUR 

Pārvades un uzglabāšanas sistēmas 
uzturēšanas pakalpojumi 5 595 961 8 948 963

Materiālu izmaksas 1 081 903 1 422 966

Dabasgāzes izmaksas 783 784 464 664

IT infrastruktūras uzturēšana 656 975 443 923

Transporta un mehānismu uzturēšana 226 585 177 056

 8 345 208 11 457 572

 5.  PERSONĀLA IZMAKSAS
2020 2019

  EUR EUR
Darba alga 9 261 571 8 069 356
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 285 894 1 980 451
Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana 505 388 468 751
Pārējās personāla izmaksas 14 500 13 739
 12 067 353 10 532 297
Tai skaitā Valdes un Padomes atalgojums:
- Atlīdzība par darbu 672 908 616 630
- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 149 544 135 235
- Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana 47 625 41 865
- Citas personāla izmaksas 3 000 8 139
 873 077 801 869
Vidējais darbinieku skaits 341 343

Personāla izmaksas 140 727 EUR apmērā kapitalizētas ilgtermiņa ieguldījumu vērtībā.

6. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS 
DARBĪBAS IZMAKSAS

2020 2019

 EUR  EUR 
Telpu un teritorijas uzturēšanas un citu 
pakalpojumu izmaksas 1 378 990 1 367 535

Biroja un citas administratīvās izmaksas 1 399 667 1 501 663

Nodokļi un nodevas* 1 346 092 1 370 884

Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas 567 248 34 663

Nomas aktīvu nolietojums 98 362 246 874

 4 790 359 4 521 619
*Nekustamā īpašuma nodoklis, Dabas resursu nodoklis, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora nodeva, Valsts un pašvaldību nodevas, UIN no nosacīti sadalītās peļņas
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BILANCES PIELIKUMI
7. NEMATERIĀLIE AKTĪVI
Nemateriālie aktīvi 31.12.2020 31.12.2019

Sākotnējā vērtība EUR EUR 

Perioda sākumā 6 988 487 5 958 882 

Iegādāts  771 934 1 029 605 

Norakstīts (55 068)  - 

Perioda beigās 7 705 353 6 988 487

Amortizācija   

Perioda sākumā 5 342 742 4 969 183

Amortizācija pārskata periodā   544 726     373 559 

Norakstīts (54 786)  - 

Perioda beigās    5 832 682  5 342 742 

Uzskaites vērtība 31.12.2019 1 645 745 989 699

Uzskaites vērtība 31.12.2020    1 872 671     1 645 745 

Nemateriālo aktīvu sastāvā 31.12.2020. ietilpst pilnībā nolietoti ne-
materiālie aktīvi ar sākotnējo vērtību 4 419 426 EUR (31.12.2019.:  
4 367 295 EUR).
Nemateriālos aktīvus galvenokārt veido programmatūra darbības 
segmentu saimnieciskām vajadzībām. Nemateriālo ieguldījumu vēr-
tībā (aktīvu pārvaldības sistēmas izveide) kapitalizētas personāla iz-
maksas 69 321 EUR apmērā.
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8. PAMATLĪDZEKĻI 

 Zeme, Ēkas, 
būves

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces

Pārējie pamat-
līdzekļi

Avārijas 
rezerves daļas

Nepabeigto 
celtniecības 

objektu 
izmaksas

KOPĀ

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība

31.12.2018 650 638 943 120 701 589 6 231 404 1 434 542 7 833 173 786 839 651 

Iegādāts - 177 869 746 030 - 12 576 380 13 500 279 

Pārklasificēts 9 208 232 6 543 665 - - (15 751 897) -

Norakstīts (3 225 756) (266 209) (317 014) - - (3 808 979)

Pārvietots uz krājumiem - - - (29 815) - (29 815)

31.12.2019 656 621 419 127 156 914 6 660 420 1 404 727 4 657 656 796 501 136 

Uzkrātais nolietojums       

31.12.2018 387 129 269 63 980 363 4 048 594 - - 455 158 226 

Aprēķināts  11 201 381  3 959 475  510 752 - -  15 671 608 

Norakstīts  (1 245 015)  (207 036)  (156 279) - -  (1 608 330)

31.12.2019 397 085 635 67 732 802 4 403 067 - - 469 221 504 

Uzskaites vērtība 31.12.2019 259 535 784 59 424 112 2 257 353 1 404 727 4 657 656 327 279 632 



68

8. PAMATLĪDZEKĻI (turpinājums)

 Zeme, Ēkas, 
būves

Tehnoloģiskās 
iekārtas un 

ierīces

Pārējie pamat-
līdzekļi

Avārijas 
rezerves daļas

Nepabeigto 
celtniecības 

objektu 
izmaksas

KOPĀ

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība

31.12.2019 656 621 419 127 156 914 6 660 420 1 404 727 4 657 656 796 501 136

Iegādāts - 411 689 825 755 - 19 857 622 21 095 066

Pārvērtēts 108 395 378 2 721 464 69 399 - - 111 186 241

Pārklasificēts 9 939 154 1 824 764 - - (11 763 918) -

Norakstīts** (2 302 838) (1 195 494) (188 226) - - (3 686 558)

Korekcija* 37 - - 158 461 - 158 498

31.12.2020 772 653 150 130 919 337 7 367 348 1 563 188 12 751 360 925 254 383

Uzkrātais nolietojums       

31.12.2019 397 085 635 67 732 802 4 403 067 - - 469 221 504

Aprēķināts 10 999 985 4 603 971 587 705 - - 16 191 661

Aprēķināts paātrinātais nolietojums 82 628 (309 297) 15 428 - - (211 241)

Pārvērtēts 32 214 500 (13 169 683) 40 999 - - 19 085 816

Norakstīts** (1 791 013) (1 079 134) (185 989) - - (3 056 136)

31.12.2020 438 591 735 57 778 659 4 861 210 - - 501 231 604

Uzskaites vērtība 31.12.2020 334 061 415 73 140 678 2 506 138 1 563 188 12 751 360 424 022 779

*Avārijas rezerves izveidošana uz gada beigām;
**Norakstīto pamatlīdzekļu nenoamortizēto vērtību 630 703 EUR galvenokārt veido gāzesvadu un gāzes regulēšanas staciju rekonstrukcijas ietvaros izslēgtā 
renovētā pamatlīdzekļa daļa.
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Pamatlīdzekļu sastāvā 31.12.2020. ietilpst pilnībā nolietoti materiālie ak-
tīvi ar sākotnējo vērtību 4 898 677 EUR (31.12.2019.: 16 202 195 EUR). 
Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 63 558 370 EUR. Pamatlīdzek-
ļu vērtībā kapitalizētas personāla izmaksas 75 406 EUR apmērā: 66 472 
EUR būvju vērtībā (urbumu rekonstrukcija), 8 934 EUR būvju un tehnolo-
ģisko iekārtu vērtībā (kompresoru ceha rekonstrukcija).
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana 2020. gadā tika veikta ar mērķi nodrošināt, 
ka uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no aktīvu patiesajām vērtībām. 
Pārvērtētajā vērtībā uzskaita šādas pamatlīdzekļu grupas: ēkas un bū-
ves un tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, izņemot zemesgabalus un 
bufergāzi pārvades vados un Inčukalna PGK. Grāmatvedības politika 
paredz, ka pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veic regulāri, bet ne retāk kā rei-
zi trijos vai piecos gados. Sabiedrības vadība, izvērtējot informāciju par 
būvniecības izmaksām un tirgus cenām, pieņēma lēmumu veikt aktīvu 
pārvērtēšanu uz 2020. gada 1. janvāri.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veica neatkarīgi sertificēti vērtētāji “Grant 
Thornton Baltic” SIA, nosakot amortizēto aizvietošanas vērtību: sākot-
nējo, uzkrāto nolietojumu un atlikušo vērtību katram vērtētajam pamatlī-
dzeklim. Pārvērtēšanā tika izmantota izmaksu pieejas metode, pamato-
joties uz vidējām būvniecības un iegādes izmaksām Latvijā.
Pārvērtēšanas rezultātā pārvērtējamo aktīvu atlikusī vērtība uz 2020. 
gada 1. janvāri tika palielināta par 92 311 666 EUR. Pārvērtēšanas re-
zerve tika palielināta par 92 100 425 EUR, pozitīvā ietekme no iepriekš 
atzītā samazinājuma atcelšanas 211 241 EUR apmērā iekļauta peļņas 
vai zaudējumu pārskatā.
Pārvērtēšanai pakļautas šādas pamatlīdzekļu grupas: ēkas, būves, teh-
noloģiskās iekārtas un mašīnas, izņemot zemi, bufergāzi pazemes gāzes 
krātuvē, dabasgāzi pārvades sistēmas gāzesvados un avārijas rezerves 
daļas. Pārvērtēšanas laikā tika veiktas aplēses par pamatlīdzekļu lietde-
rīgās lietošanas laiku un, balstoties uz pieredzi un nozares praksi, tas tika 
pagarināts šādām pamatlīdzekļu grupām: dabasgāzes vadiem, urbumiem, 
gāzes regulēšanas iekārtām un specializētām tehnoloģiskām iekārtām.
Tabulā zemāk apkopotas uzskaites vērtības pārvērtētajām aktīvu gru-
pām, pieņemot, ka aktīvi tiktu uzskaitīti iegādes vērtībā. 

Uzskaites vērtība 31.12.2020 31.12.2019

 EUR EUR

Ēkas un būves 152 720 246 148 061 023

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 54 719 982 55 218 145

9. LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI
Saskaņā ar SPRK 2014. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 97 (prot. Nr.16, 
p.4) “Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu interešu projektam „Klai-
pēdas – Kiemenai cauruļvada jaudas palielināšana Lietuvā” 2017. 
gadā, tika veikts maksājums AB “Amber Grid” 1 713 370 EUR ap-
mērā. Nākamo periodu izdevumi tiek iekļauti izmaksās investīciju at-
maksāšanās laikā līdz 2033. gadam.

31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Sākuma atlikums  1 411 010 1 511 796 

Ietverts pārskata perioda izdevumos (100 786)  (100 786)

Pārnests uz nākamajiem periodiem 1 310 224 1 411 010 

t.sk. īstermiņa daļa (skat. 14.pielikumu) 100 786 100 786 

ilgtermiņa daļa 1 209 438    1 310 224 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 347/2013 (2013. 
gada 17. aprīlis) pielikumā ietvertajā kopīgu interešu projektu saraks-
tā ir iekļauts 8.5. Polijas un Lietuvas starpsavienojuma (turpmāk – 
GIPL) projekts.
Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. gada 11. augusta lē-
mums Nr. 01/2014 (turpmāk – ACER lēmums) par investīciju piepra-
sījumu, tostarp par GIPL kopīgo interešu projekta Nr. 8.5. pārrobežu 
izmaksu sadalījumu nosaka, ka dalībvalstīm, uz kurām ir ievērojama 
kopējā pozitīvā ietekme, ir jāveic pilnas summas samaksa tās dalīb-
valsts pārvades sistēmas operatoram, uz kuru projekta īstenošanai ir 
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negatīva ietekme. Kompensācijas maksājums 29,4 milji EUR apmērā ir 
veicams uzreiz ar vienreizēju maksājumu pēc GIPL projekta nodošanas 
ekspluatācijā. 
2018. gada 11. maijā Sabiedrība parakstīja starpoperatoru līgumu par 
GIPL projekta izmaksu segšanu (turpmāk – Līgums) ar GAZ System , AB 
Amber Grid un Elering AS. Līgumā Sabiedrībai tiek pieprasīts iesniegt 
finanšu nodrošinājumu (garantiju) saistību izpildes nodrošināšanai.
Šobrīd Sabiedrībai atbilstoši Līguma nosacījumiem par labu GAZ-SYS-
TEM S.A. ir izsniegta garantija saistību izpildes nodrošināšanai 16 170 
000 EUR apmērā ar darbības termiņu līdz 2021. gada 16. maijam.

10. NOMA 
31.12.2020 31.12.2019

 EUR EUR

Tiesības lietot aktīvus  

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā  532 734 -

Sākotnējā atzīšanas vērtība 2019. gada 1. janvārī - 431 303

Atzītas izmaiņas nomas līgumos 57 397 136 094

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītais nolietojums (86 547) (34 663)

Atlikusī vērtība 31.12.2020 503 584 532 734

Nomas saistības

Atlikusī vērtība pārskata perioda sākumā 543 455 -

Sākotnējā atzīšanas vērtība 2019. gada 1. janvārī - 431 303

Atzītas izmaiņas nomas līgumos 57 397 136 094

Atzīts nomas saistību samazinājums (111 718) (44 057)

Atzīti nomas procentu izdevumi 24 936 20 115

Atlikusī vērtība 31.12.2020 514 070 543 455

t.sk.

ilgtermiņa nomas saistības 453 852 452 827

īstermiņa nomas saistības 60 218 90 628

11. KRĀJUMI 
31.12.2020 31.12.2019

 EUR EUR

Materiāli un rezerves daļas 1 623 448 1 658 262 

Dabasgāze 1 477 709 1 794 438

Uzkrājumi lēnas aprites krājumiem (80 154)         (68 339)

 3 021 003 3 384 361 

Krājumu vērtības norakstījumi līdz neto 
pārdošanas vērtībai 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Norakstījumi perioda sākumā (68 339) (68 339)

Norakstījumi pārskata periodā (11 815) -

Norakstījumi perioda beigās (80 154) (68 339)

12. PARĀDI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM
31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

 Norēķini par dabasgāzes transportēšanu       4 625 819 4 052 071 

 Norēķini par dabasgāzes glabāšanu       2 009 978 2 204 346 

 Norēķini par balansēšanas darbībām         218 523               -  

 Norēķini par līgumsodu un nokavējuma naudām            929            1 785 

6 855 249 6 258 202

 t.sk. Uzkrātie ieņēmumi

Par dabasgāzes transportēšanu  2 335 550  2 160 402 

Par dabasgāzes glabāšanu  1 571 515  1 332 219 

Par balansēšanas darbībām  111 273  124 511 

4 018 338 3 617 132
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Uzkrātie ieņēmumi ir skaidri zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem realizētajām izpildes saistībām (līguma aktīvi) par dabasgā-
zes transportēšanu, glabāšanu un balansēšanas darbībām pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datu-
mā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta (rēķina) iesniegšanas termiņš.

PARĀDI NO LĪGUMIEM AR KLIENTIEM  
PĒC SAGAIDĀMO KREDĪTZAUDĒJUMU (SKZ) IZVĒRTĒJUMA MODEĻA:
Samaksas termiņa kavējums dienās 
pēc 9.SFPS SKZ likme Parāds Vērtības 

samazinājums SKZ likme Parāds Vērtības 
samazinājums

31.12.2020 31.12.2019

nav kavēts 0.000% 7 484 262  - 0.000% 6 843 981  -

kavēts 1-10 dienas 0.000%  -  - 0.000%  -  -

kavēts 11-20 dienas 0.003% 200  - 0.170% 11 911  20

kavēts 21-30 dienas 0.000%  -  - 0.010% 929  -

kavēts >31 diena 0.020% 1 636  - 0.090% 6 224 6

Maksātspējīgie debitori 100%  -  - 100%  -  -

Kopā 7 486 098  -   6 863 044  26 

Sagaidāmie kredītzaudējumi līgumiem ar klientiem ir nebūtiski (0.04% vidēji gadā), tādēļ ir pieņemts lēmums neveidot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem.

13. PĀRĒJIE DEBITORI
31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Citi debitori 75 445 116 993

Avansi par pakalpojumiem 16 708 14 516

Avansi VID deponēto naudas līdzekļu kontā 849 6 658

93 002 138 167
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14. NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI
31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Ilgtermiņa daļa

Ar līdzdalību starpvalstu pārrobežu projektā 
saistītie nākamo periodu izdevumi 1 209 438 1 310 224

Ilgtermiņa daļa kopā 1 209 438 1 310 224

Īstermiņa daļa

Ar līdzdalību starpvalstu pārrobežu projektā 
saistītie nākamo periodu izdevumi 100 786 100 786 

IT izdevumi 162 095 108 505 

Apdrošināšanas maksājumi 66 537 57 153 

Autotransporta izdevumi 11 408 34 950 

Citi nākamo periodu izdevumi 9 667 12 410 

Īstermiņa daļa kopā 350 493 313 804 

Nākamo periodu izmaksas kopā 1 559 931 1 624 028 

15. REZERVES
31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve 199 783 256 115 680 729

Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves 24 647 260 24 647 260

Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtēšanas rezerve 328 076 301 838

224 758 592 140 629 827

Pārvērtēšanas rezervju kustība pārskata 
periodā

Pamatlīdzekļu 
pārvērtēšanas 

rezerve

Pēcnodarbinā-
tības pabalstu 
pārvērtēšanas 

rezerve

EUR EUR

Atlikums 31.12.2018 121 909 223 357 942 

Aktuāra pieņēmumu pārvērtējumi - (56 104)

Izslēgtie pārvērtētie pamatlīdzekļi (565 740) -

Pamatlīdzekļu pārvērtētās vērtības daļas 
nolietojums par pārskata periodu pārnests 
uz nesadalīto peļņu

(5 662 754) -

Atlikums 31.12.2019 115 680 729 301 838 

Aktuāra pieņēmumu pārvērtējumi - 26 238 

Pārvērtēšanas rezerves palielinājums 92 100 425 -

Izslēgtie pārvērtētie pamatlīdzekļi (347 390) -

Pamatlīdzekļu pārvērtētās vērtības daļas 
nolietojums par pārskata periodu pārnests 
uz nesadalīto peļņu

(7 650 508) -

Atlikums 31.12.2020 199 783 256 328 076 
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16. NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI
31.12.2020 31.12.2019

 EUR EUR

Ilgtermiņa daļa 10 781 736 11 124 975

Īstermiņa daļa (ES līdzfinansējums) 349 765 307 496

Īstermiņa daļa (līguma saistības) 903 165 -

 12 034 666 11 432 471

Nākamo periodu ieņēmumu izmaiņas 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Sākuma atlikums 11 432 471 8 102 967

Saņemtais ES līdzfinansējums - 3 682 771

Atzītas līguma saistības* 903 165 -

Ietverts pārskata perioda ieņēmumos  
(skat. 3. pielikumu) (300 970) (353 267)

Pārnests uz nākamajiem periodiem 12 034 666 11 432 471

*līguma saistību summā iekļauti maksājumi par rezervētās jaudas produktiem 
ieņēmumu vienmērīgai atzīšanai visā pakalpojuma sniegšanas periodā

2019. gada maijā Eiropas Komisija apstiprināja līdzfinansējuma pie-
šķiršanu 50% apmērā Eiropas kopējo interešu projektam Nr. 8.2.4. “In-
čukalna pazemes gāzes krātuve darbības uzlabošana”. 2019. gadā 
projekta ietvaros saņemti līdzekļi 2,9 milj. EUR apmērā. 2019. gada 
decembrī starp tika noslēgts par Eiropas kopējo interešu projekta Nr. 
8.2.1. “Latvijas - Lietuvas starpsavienojuma darbības uzlabošana” 
līdzfinansējumu 50% apmērā no projekta kopējām izmaksām. 2019. 
gadā projekta ietvaros saņemti līdzekļi 751 tūkst. EUR apmērā. 
2019. gadā pabeigti projekti 3 938 250 EUR (ES līdzfinansējums  
1 969 125 EUR), 2020. gadā pabeigti projekti 3 300 953 EUR (ES 
līdz finansējums 1 650 477 EUR).
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17. DARBINIEKU LABUMU SAISTĪBAS
31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem 925 691 1 016 180

Uzkrājumi citām koplīguma izmaksām 102 803 98 336

1 028 494 1 114 516

31.12.2020 31.12.2019

Saistības perioda sākumā 1 114 516 1 060 622

Atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā 92 947 84 484

Samaksāts (152 731) (86 694)

Pārvērtējumi aktuāra pieņēmumu izmaiņu  
rezultātā – pašu kapitālā (26 238) 56 104

Saistības perioda beigās 1 028 494 1 114 516

Saistību aprēķinā izmantotie pieņēmumi 2020 2019

Diskonta likme, % -0,13% 0,43%

Darbinieku apgrozījuma koeficients, % 4,59% 4,39%

Darbinieku pensionēšanās vecums, gados 65.0 64.9

Algu pieaugums, % 3,00% 3,00%

Iemaksas privātajā pensiju fondā, % 5,00% 5,00%

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darbinieki), % 23,59% 24,09%

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensionāri), % 20,77% 21,31%

Saistību aprēķinā izmantotie pieņēmumi Izmaiņas pieņēmumos Ietekme uz saistībām pieņēmumu izmaiņu rezultātā 2020 2019

Diskonta likme +0,5% Uzkrājums samazinās par -4,88% –4,39%

Darbinieku apgrozījuma koeficients +0,5% Uzkrājums samazinās par -5,37% –4,82%

Darbinieku pensionēšanās vecums +1 gads Uzkrājums samazinās par -5,47% –5,88%

Algu pieaugums +0,5% Uzkrājums pieaug par 5,00% 4,52%

Iemaksas privātajā pensiju fondā +0,5% Uzkrājums pieaug par 0,39% 0,39%

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darbinieki) +0,5% Uzkrājums pieaug par 0,39% 0,39%

Saistību aprēķinā izmantotie pieņēmumi Izmaiņas pieņēmumos Ietekme uz saistībām pieņēmumu izmaiņu rezultātā 2020 2019

Diskonta likme -0,5% Uzkrājums pieaug par 5,38% 4,81%

Darbinieku apgrozījuma koeficients -0,5% Uzkrājums pieaug par 5,90% 5,27%

Darbinieku pensionēšanās vecums -1 gads Uzkrājums pieaug par 5,58% 5,91%

Algu pieaugums -0,5% Uzkrājums samazinās par -4,59% –4,16%

Iemaksas privātajā pensiju fondā -0,5% Uzkrājums samazinās par -0,39% –0,39%

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darbinieki) -0,5% Uzkrājums samazinās par -0,39% –0,39%
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18. AIZŅĒMUMI  
NO KREDĪTIESTĀDĒM

31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm - 21 875 000

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 21 875 000 3 500 000

21 875 000 25 375 000

Sabiedrībai ir spēkā esošs aizņēmuma līgums ar apmaksas termiņu 
līdz 2021. gada 30. novembrim. Aizņēmuma līguma procentu likme ir 
0,60 % plus 6 mēnešu EURIBOR. Aizņēmums ir bez nodrošinājuma. Sa-
biedrība plāno refinansēt aizņēmumu 2021. gadā, un vadība pašlaik 
izskata alternatīvos pārfinansēšanas piedāvājumus no kredītiestādēm.

19. PĀRĒJĀS SAISTĪBAS
31.12.2020 31.12.2019

 EUR EUR

Pievienotās vērtības nodoklis 611 962 -

Darbinieku atalgojums 382 599 359 431

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 267 146 219 660

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 131 367 113 358

Iepriekšējo gadu neizmaksātās dividendes 190 355 121 302

Pārējās īstermiņa saistības 157 740 42 222

Uzņēmumu ienākuma nodoklis no nosacīti 
sadalītās peļņas 3 539 28 015

Dabas resursu nodoklis 43 237 24 916

Nekustamā īpašuma nodoklis 10 54

1 787 955 908 958

20. UZKRĀTĀS  
SAISTĪBAS UN UZKRĀJUMI

31.12.2020 31.12.2019
 EUR EUR

Uzkrājumi piemaksām par gada rezultātiem 1 739 250 1 224 881 

Uzkrātās saistības nesaņemtiem rēķiniem 640 973   2 841 694 

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem 516 421 375 135 

Uzkrātās saistības gada pārskatam 16 140 12 440 

2 912 784  4 454 150 

t.sk. finanšu saistības 657 112 2 841 694 

Uzkrājumi lēnas aprites krājumiem 80 154       68 339

Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem un 
koplīguma izmaksām 1 028 494  1 114 516

1 108 648 1 182 855 

Uzkrājumu kustības 
izmaiņas

Uzkrājumi pēc-
nodarbinātības 

pabalstiem 
un koplīguma 

izmaksām

Uzkrājumi 
lēnas 

aprites 
krājumiem

Uzkrājumi 
minimālā 

gāzes apjoma 
nodrošināšanai 

cauruļvados

Atlikums 31.12.2018  1 060 622  68 878  1 420 481 

Uzkrājumu palielinājums  53 894  -   -  

Uzkrājumu samazinājums  -   (539)  (1 420 481)

Atlikums 31.12.2019  1 114 516  68 339  -  

Uzkrājumu palielinājums  -  11 815   -  

Uzkrājumu samazinājums  (86 022)  -  -  

Atlikums 31.12.2020  1 028 494  80 154  -  
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21. NODOKĻI
Saistības 

31.12.2019 Aprēķināts Samaksāts
(Pārmaksa)/ 

saistības 
31.12.2020

EUR EUR EUR EUR

Uzņēmumu ienākuma nodoklis no nosacīti sadalītās peļņas       28 015 14 289 (38 765) 3 539 

Pievienotās vērtības nodoklis      (22 424) 7 104 299 (6 469 913) 611 962 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas      219 660 3 120 435 (3 072 949) 267 146 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis      113 358 1 609 584 (1 591 575) 131 367 

Dabas resursu nodoklis       24 916 277 103 (258 782) 43 237 

Akcīzes nodoklis           -  4 424 (4 424) -  

Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva - 1 479 (1 479) -

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodeva - 108 348 (108 348) -

Nekustamā īpašuma nodoklis           54 945 019 (945 063) 10 

363 579 13 184 980 (12 491 298) 1 057 261
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22. SAISTĪTO PERSONU DARĪJUMI
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības Akcionārs, Padomes 
un Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās mi-
nētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.
Saistīto personu darījumi 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

PAS “Gazprom” saistītās personas - 239 966

VAS “Augstsprieguma tīkls” saistītās personas 593 -

Izmaksas par darījumiem ar saistītām pusēm kopā 593 239 966

Atlikums uz pārskata gada beigām - -

2020. gada 21. jūlijā tika veiktas izmaiņas Sabiedrības akcionā-
ru reģistrā, reģistrējot akciju piederības maiņu 34,10 % apjomā no 
Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla – akciju atsavinātājs ir PAS 
“Gazprom”, akciju ieguvējs ir AS “Augstsprieguma tīkls”. Tādējādi AS 
“Augstsprieguma tīkls” būtiski palielināja savu līdzdalību Conexus 
(šobrīd ir 68,46% kapitāldaļas no kopējā Sabiedrības apmaksātā pa-
matkapitāla) un tai ir izšķiroša ietekme Conexus.

23. ĀRPUSBILANCES SAISTĪBAS
Maksājumi par ilgtermiņa aktīvu izveidošanas līgumiem. Uz 31.12.2020 
noslēgti, bet vēl nepabeigti investīciju līgumi 27 107 443 EUR apmērā.

24. ATLĪDZĪBA ZVĒRINĀTU 
REVIDENTU KOMERCSABIEDRĪBAI 
Maksājumi par ilgtermiņa aktīvu izveidošanas līgumiem. Uz 31.12.2020 
noslēgti, bet vēl nepabeigti investīciju līgumi 27 107 443 EUR apmērā.

Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai 31.12.2020 31.12.2019

 EUR EUR

Revīzijas pakalpojums 23 700 18 900

23 700 18 900

25. FINANŠU RISKU  
VADĪBA UN PATIESĀS VĒRTĪBAS
Principi un vadlīnijas vispārējai finanšu risku vadībai ir noteikti Sabied-
rības finanšu risku vadības politikā. Finanšu risku vadību nodrošina par 
finanšu sfēru atbildīgais Valdes loceklis.
Sabiedrība ir pakļauta šādiem finanšu riskiem: kapitāla riskam, pro-
centu likmju riskam, valūtas riskam, kredītriskam un likviditātes riskam. 
Sabiedrības finanšu instrumenti tiek iedalīti šādās kategorijās:

Finanšu aktīvi un saistības 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Pircēju un pasūtītāju parādi 6 855 249 6 258 202 

Citi debitori 75 445 93 671 

Nauda un naudas ekvivalenti 15 163 736 21 504 400 

Kopā finanšu aktīvi 22 094 430 27 856 273 

Aizņēmumi no kredītiestādēm 21 875 000 25 375 000 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 7 637 032 2 326 667 

Citi kreditori 657 112 2 841 694 

Kopā finanšu saistības 30 169 144 30 543 361 

LIKVIDITĀTES RISKS 
Likviditātes risks ir saistīts ar Sabiedrības spēju izpildīt saistības noteik-
tajos termiņos. Sabiedrība uztur piesardzīgu likviditātes risku vadību, 
prognozējot gada, ceturkšņa un mēneša naudas plūsmas, lai nodrošinātu 
saimnieciskajai darbībai atbilstošu finanšu līdzekļu daudzumu. Nepiecie-
šamības gadījumā Sabiedrība plāno piesaistīt īstermiņa un ilgtermiņa kre-
dītlīnijas. Sabiedrības likviditātes rezervi veido pašas Sabiedrības nauda 
un naudas ekvivalenti. Sabiedrības īstermiņa saistības pārsniedz apgro-
zāmos līdzekļus tādēļ, ka īstermiņa saistību sastāvā iekļauts aizņēmuma 
līgums ar apmaksas termiņu līdz 2021. gada 30. novembrim, 21.9 milj. 
EUR apmērā. Sabiedrībai ir nolūks un iespējas refinansēt šo aizņēmumu 
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Finansiālo saistību termiņanalīze pēc to līgumiskajām naudas plūsmām, ieskaitot procentu maksājumus:

31.12.2020 Uzskaites vērtība Līgumā noteiktā 
naudas plūsma 1 – 3 mēn. 3 mēn. – 1 gads 1 – 5 gadi

EUR EUR EUR EUR EUR

Aizņēmumi 21 875 000 21 988 944 907 365 21 081 579 -

Citas saistības 8 294 144 8 294 144 8 294 144  - - 

Finanšu saistības 30 169 144 30 283 088 9 201 509 21 081 579 -

31.12.2019 Uzskaites vērtība Līgumā noteiktā 
naudas plūsma 1 – 3 mēn. 3 mēn. – 1 gads 1 – 5 gadi

EUR EUR EUR EUR EUR

Aizņēmumi 25 375 000 25 633 941 913 043 2 731 954 21 988 944

Citas saistības 5 168 361 5 168 361 5 168 361  - - 

Finanšu saistības 30 543 361 30 802 302 6 081 404 2 731 954 21 988 944

PROCENTU LIKMJU RISKS
Procentu likmju risks veidojas, jo likviditātes nodrošināšanai Sabied-
rība izmanto aizņemtos naudas resursus. Sabiedrība saimnieciskās 
darbības finansēšanai izmanto vispārēju aizņēmumu.
Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju riskam, jo aizņēmumam ir mai-
nīgas procentu likmes. Sabiedrības finanšu risku vadības politika pa-
redz nodrošināt, lai lielākās aizņēmumu daļas procentu likme būtu 
mainīga.
Tā kā Sabiedrība uzskaita visus finanšu aktīvus un saistības amor-
tizētajā iegādes vērtībā, tā nav pakļauta patiesās vērtības procentu 
likmju riskam. 

2021. gadā, tādējādi tas nerada darbības turpināšanas risku. Pēc refi-
nansēšanas Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi būtiski pārsniegs īstermiņa 
saistības. Kapitāla pietiekamības nodrošināšanai Sabiedrības vadība ir 
izvērtējusi uz nākotnes darbības plāniem balstītas finanšu prognozes līdz 

2030.gadam un ir pieņemts lēmums par papildus finansējuma piesaisti, 
kā rezultātā uzsākta sarunu procedūra ar komercbankām. 2021. gada 26. 
februārī tika noslēgts aizņēmuma līgums ar Nordic Investment Bank par 
summu 30 milj. EUR, ar apmaksas termiņu līdz 2038. gada 4. martam.

KREDĪTRISKS 
Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, t.i., riskam, ka gadījumā, ja darī-
juma partneris nespēs pildīt līgumsaistības, Sabiedrībai radīsies zau-
dējumi. Kredītrisku var radīt nauda un naudas ekvivalenti, noguldīju-
mi kredītiestādēs un līgumos noteiktā termiņā nenokārtoti debitoru 
parādi.
Debitoru kredītriska ierobežošanai Sabiedrība izmanto drošības nau-
das piesaisti. Pārskata gada beigās Sabiedrība nebija pakļauta būtis-
kam kredītriskam saistībā ar tās debitoriem, jo neviens no parādiem 
nebija kavēts un visi parādi tika samaksāti 2021. gada janvārī.
Kredītrisks, attiecībā uz finanšu līdzekļiem kredītiestādēs, tiek pārval-
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dīts, sabalansējot finanšu aktīvu izvietojumu, izvietojot tos ne mazāk 
kā divās kredītiestādēs. Kredītiestādes, ar kurām veic vai plāno sa-
darbību, tiek novērtētas pēc starptautiskas kredītreitinga aģentūras 
noteiktā kredītreitinga – vismaz BBB- vai Baa3 līmenī. Pamatojoties 
uz šādu novērtējumu, naudu un naudas ekvivalentus var raksturot 
šādi (grupējot pēc ilgtermiņa reitinga):

Banka Reitings 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Swedbank* Aa3* 11 082 180 18 874 725

OP Corporate bank plc filiāle Latvijā Aa3 696 523 694 928

Citadele banka Baa3 949 544 949 589

SEB banka** Aa2** 935 582 985 158

Luminor Bank AS Latvijas filiāle*** Baa1 1 499 907 -

Nauda kopā: 15 163 736 21 504 400

* Mātes uzņēmuma Swedbank AB Moody’s kredītreitings, Swedbank AS šāds 
reitings nav pieejams.
**Skandinavska Enskilda Banken (SEB), Zviedrija, piešķirtais kredītreitings.
***Luminor bank AS , Igaunija, piešķirtais reitings.
2020. gada 31. decembrī un 2019. gada 31. decembrī naudu un tās 
ekvivalentus veidoja tikai norēķinu kontu atlikumi kredītiestādēs

KAPITĀLA RISKA VADĪBA
Sabiedrība kapitāla riska vadību veic ar mērķi nodrošināt Sabiedrības 
ilgtspējīgu darbību, uzturēt optimālu kapitāla struktūru, tādējādi sa-
mazinot kapitāla cenu. Sabiedrība veic kapitāla vadību, vadoties pēc 
aizņemtā kapitāla attiecības pret kopējo kapitālu. Pašu kapitāla pie-
tiekamības rādītāju aprēķina kā Sabiedrības kopējo saistību attiecība 
pret tā kopējo kapitālu. Saistības iekļauj visas ilgtermiņa un īstermiņa 

saistības, savukārt kopējais kapitāls iekļauj visas Sabiedrības saistī-
bas un pašu kapitālu. Rādītājs tiek pielietots, lai novērtētu Sabiedrī-
bas kapitāla struktūru, kā arī tās maksātspēju. Sabiedrības stratēģija 
ir nodrošināt, ka minētā attiecība nav lielāka par 50%. 31.12.2020. 
un 31.12.2019. aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo kapitālu bija 
šāda:

31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Saistības kopā 48 443 286  46 679 449 

(Nauda un naudas ekvivalenti) 15 163 736)  (21 504 400)

(Nākamo periodu ieņēmumi, t.sk. ES 
līdzfinansējums) (12 034 666)  (11 432 471)

Neto kopējās saistības 21 244 885  13 742 578 

Pašu kapitāls un saistības kopā 453 091 955 362 400 153 

Aizņemtā kapitāla attiecība pret kopējo kapitālu 4,69% 3,79%

VALŪTAS RISKS
Sabiedrības politika ir orientēta uz saimnieciskiem darījumiem, aktī-
viem vai saistībām Sabiedrības funkcionālajā valūtā, kas ir euro. Ār-
valstu valūtas risks tiek vērtēts kā zems. Sabiedrībai nav atlikumu 
ārvalstu valūtās.

PATIESĀ VĒRTĪBA
13. SFPS nosaka vērtēšanas tehniku hierarhiju, pamatojoties uz to, 
vai vērtēšanas tehnikā tiek izmantoti novērojami tirgus dati, vai arī 
tirgus dati nav novērojami. Novērojami tirgus dati ir iegūti no neat-
karīgiem avotiem. Ja tirgus dati nav novērojami, vērtēšanas tehnika 
atspoguļo Sabiedrības vadības pieņēmumus par tirgus situāciju. Šī 
hierarhija nosaka, ka ir jālieto novērojami tirgus dati, ja vien tie ir pie-
ejami. Veicot pārvērtēšanu, Sabiedrība ņem vērā atbilstošas novēro-
jamas tirgus cenas, ja tas ir iespējams.
Patiesās vērtības noteikšanas mērķis, pat, ja tirgus nav aktīvs, ir no-
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teikt darījuma cenu, pie kuras tirgus dalībnieki būtu ar mieru pārdot 
aktīvu vai uzņemties saistības konkrētā vērtēšanas datumā pašreizē-
jos tirgus apstākļos. Lai noteiktu finanšu instrumenta patieso vērtību, 
izmanto vairākas metodes: kotētās cenas vai vērtēšanas tehniku, kas 
iekļauj novērojamus tirgus datus un ir balstīta uz iekšējiem modeļiem. 
Balstoties uz patiesās vērtības hierarhiju, visas vērtēšanas tehnikas 
ir sadalītas 1. līmenī, 2. līmenī un 3. līmenī. Finanšu instrumenta pa-
tiesās vērtības hierarhijas līmenim ir jābūt noteiktam kā zemākajam 
līmenim, ja to vērtības būtisko daļu sastāda zemāka līmeņa dati. 
Finanšu instrumenta klasificēšana patiesās vērtības hierarhijā notiek 
divos posmos:

1. Klasificēt katra līmeņa datus, lai noteiktu patiesās 
vērtības hierarhiju;

2. Klasificēt pašu finanšu instrumentu, balstoties uz 
zemāko līmeni, ja tā vērtības būtisko daļu sastāda 
zemāka līmeņa dati.

Kotētas tirgus cenas – 1. līmenis
Vērtēšanas tehnikā 1. līmenī tiek izmantotas aktīvā tirgū nekoriģē-
tas kotācijas cenas identiskiem aktīviem vai saistībām, kad kotācijas 
cenas ir viegli pieejamas un cena reprezentē faktisko tirgus situāciju 
darījumiem godīgas konkurences apstākļos. 

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati – 2. līmenis
Vērtēšanas tehnikā 2. līmenī izmantotajos modeļos visi būtiskākie 
dati, tieši vai netieši, ir novērojami no aktīvu vai saistību puses. Mode-
lī izmantotie tirgus dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētās cenas, bet 
kas ir novērojami tieši (t.i., cena), vai netieši (t.i., tiek iegūti no cenas). 

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz 
novērojamiem tirgus datiem – 3. līmenis
Vērtēšanas tehnikā, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz 
novērojamiem tirgus datiem (nenovērojamie tirgus dati), ir klasificēti 

3.līmenī. Par nenovērojamiem tirgus datiem tiek uzskatīti tādi dati, 
kas nav viegli pieejami aktīvā tirgū, nelikvīda tirgus vai finanšu instru-
menta sarežģītības dēļ. 3.līmeņa datus pārsvarā nosaka, balstoties 
uz līdzīga rakstura novērojamiem tirgus datiem, vēsturiskiem novēro-
jumiem vai izmantojot analītiskas pieejas. 
Šādi finanšu aktīvi un saistības ir iekļauti 3. līmenī:

31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

Aktīvi:

Pircēju un pasūtītāju parādi  6 855 249  6 258 202 

Citi debitori  75 445  93 671 

Nauda un naudas ekvivalenti  15 163 736  21 504 400 

Saistības:

Aizņēmumi no kredītiestādēm  21 875 000  25 375 000 

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  7 637 032  2 326 667 

Citi kreditori  1 387 807  3 385 088 

AKTĪVI UN SAISTĪBAS, KURIEM PATIESĀ VĒRTĪBA 
TIEK UZRĀDĪTA
Likvīdu un īstermiņa (atmaksas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus) 
finanšu instrumentu, piemēram, naudas un naudas ekvivalentu, īs-
termiņa pircēju un pasūtītāju un parādu piegādātājiem un darbuzņē-
mējiem, uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai. 
Aizņēmumu no kredītiestādēm patiesā vērtība tiek novērtēta, diskon-
tējot nākotnes naudas plūsmas, piemērojot tirgus procentu likmes. Tā 
kā procentu likmes, kuras tiek piemērotas aizņēmumiem no kredīties-
tādēm, pārsvarā ir mainīgas un būtiski neatšķiras no tirgus procentu 
likmēm, kā arī Sabiedrībai piemērojamais riska uzcenojums nav bū-
tiski mainījies, ilgtermiņa saistību patiesā vērtība aptuveni atbilst to 
uzskaites vērtībai. 
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AKTĪVI,  KURI TIEK NOVĒRTĒTI PATIESAJĀ VĒRTĪBĀ
Sabiedrības ēkas, būves, tostarp gāzes cauruļvadu infrastruktūra, 
tehnoloģiskās iekārtas tiek uzrādītas pārvērtētās summās, kas ap-
tuveni pielīdzināmas to patiesajai vērtībai. Pārvērtēšana tika veikta 
2020. gadā. Ņemot vērā aktīvu unikālo būtību un pielietojumu, pār-
vērtēšanas veikšanai tika izmantoti trešā līmeņa dati, kas nosaka, ka 
dati nav brīvi novērojami attiecīgam aktīvu veidam. Šī bija atkārto-
ta pārvērtēšana (iepriekšējā notika 2016.gadā, kad aktīvi vēl bija AS 
“Latvijas Gāzes” īpašumā), un izmantoto pieņēmumu datu līmenis 
netika mainīts.
Pārvērtēšanu  veica  ārējais  eksperts,  izmantojot  amortizēto aizvie-
tošanas izmaksu metodi. Saskaņā ar šo metodi, tiek noteikta aktīvu 
sākotnējā vērtība, atbilstoši novērtēšanas brīža cenām un prasībām, 
un pielietojamiem materiāliem. Galvenie pieņēmumi pārvērtēšanas 
procesā saistās ar izmantoto materiālu izmaksām un vidējām celtnie-
cības cenām pārvērtēšanas veikšanas brīdī. Vērtību noteikšanai tiek 
izmantoti arī Sabiedrībai pieejami dati par līdzīgu objektu izbūvēm 
pēdējo gadu laikā. Būtisku sadaļu no pārvērtēšanas veido pazemes 
gāzes vadu pārvērtēšana. Kopējais pārvades sistēmas cauruļvadu 
garums ir 1 188 km. Ja palielinās vidējās celtniecības izmaksas valstī 
vai būtiski palielinās izmantoto materiālu izmaksas, arī aktīvu vērtība 
palielināsies. Ja attiecīgi celtniecības izmaksas krīt vai samazinās ma-
teriālu izmaksas, arī aktīvu vērtība samazināsies. Paralēli sākotnējai 
vērtībai tika noteikts arī katra aktīva uzkrātais nolietojumus, kā gal-
venos faktorus šeit ņemot vērā aktīva fizisko, funkcionālo un tehnisko 
nolietojumu. Ja pārvērtētie aktīvi tiek būtiski savādāk izmantoti, vai tie 
ir funkcionāli nolietoti, pārvērtēto aktīvu vērtība var būtiski samazinā-
ties. Vadība ir novērtējusi cauruļvadu un vispārējās būvniecības cenu 
līmeni 2020. gadā un nav konstatējusi  būtiskas  izmaiņas  salīdzinā-
jumā  ar  2020.gada janvāri, kad tika veikta pārvērtēšana. Nepastā-
vot citām būtiskām izmaiņām, vadība secināja, ka pārvērtēto pamat-
līdzekļu un iekārtu uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no summas, 
kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību pārskata gada beigās.

26. GRĀMATVEDĪBAS  
UZSKAITES POLITIKA
FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS 
PAMATNOSTĀDNES
Sabiedrības revidētie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas 
Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu stan-
dartiem (SFPS). Šie revidētie finanšu pārskati aptver periodu no 2020. 
gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Šos revidētos finanšu pārskatus 2021. gada 15. martā ir apstiprinā-
jusi Sabiedrības Valde, un tos apstiprinās Sabiedrības akcionāri. Ak-
cionāriem ir tiesības noraidīt Sabiedrības sagatavotos un iesniegtos 
finanšu pārskatus un pieprasīt jaunu finanšu pārskatu sagatavošanu.
Finanšu pārskati sagatavoti, balstoties uz darbības turpināšanas pie-
ņēmumu. 2020. gada 31. decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības 
pārsniedz apgrozāmos līdzekļus par 10.7 milj. EUR, kas saistīts ar to, 
ka īstermiņa saistību sastāvā iekļauts aizņēmuma līgums ar apmak-
sas termiņu līdz 2021. gada 30. novembrim, 21.9 milj. EUR apmērā. 
Sabiedrībai ir nolūks refinansēt šo aizņēmumu 2021. gadā, tādējādi 
tas nerada darbības turpināšanas risku. Pēc refinansēšanas Sabied-
rības apgrozāmie līdzekļi būtiski pārsniegs īstermiņa saistības. Aktī-
vi un saistības finanšu pārskatos novērtētas pēc sākotnējo izmaksu 
principa, patiesajā vērtībā ir pārvērtēti atsevišķo grupu pamatlīdzekļi. 
Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo metodi. Fi-
nanšu rādītāji Sabiedrības finanšu pārskatos ir norādīti EUR. 
Sagatavojot Sabiedrības finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, finanšu 
pārskatu posteņu atlikumi iespējami precīzi ir novērtēti, pamatojoties 
uz vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem, un 
darbībām, balstoties uz pieņēmumiem un aplēsēm.
Grāmatvedības un uzskaites novērtēšanas pamatprincipi, kas izklās-
tīti šajā sadaļā, ir konsekventi piemēroti visā pārskata periodā. 
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NAUDAS VIENĪBA UN ĀRVALSTU VALŪTU 
PĀRVĒRTĒŠANA 
Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti EUR, kas ir Sabiedrības ekono-
miskās darbības vides funkcionālā valūta un oficiālā valūta Latvijas 
Republikā. 
Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas centrālās 
bankas valūtas kursa attiecīgo darījumu norises dienā. Monetārie ak-
tīvi un saistības, kas izteiktas ārvalstu valūtā, ir pārvērtētas EUR pēc 
valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ienākumi vai zaudējumi 
no ārvalstu valūtu pārvērtēšanas ir iekļauti attiecīgā perioda peļņas 
vai zaudējumu aprēķinā.

BŪTISKAS APLĒSES UN SPRIEDUMI 
Finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši SFPS, izmantojot būtiskas 
vadības aplēses un spriedumus. Pieņēmumi un grāmatvedības ap-
lēses ietekmē aktīvu un pasīvu summas uz finanšu pārskatu datumu 
un ieņēmumu un izdevumu summas pārskata periodā. Faktiskie re-
zultāti var atšķirties no aplēsēm un pieņēmumiem attiecībā uz nākot-
nes notikumu iznākumu.
Vadība ir noteikusi šādas finanšu pārskatu jomas, attiecībā uz kurām 
ir bijušas nepieciešamas nozīmīgas aplēses vai spriedumi: pamatlī-
dzekļu pārvērtēšanas biežuma un pamatlīdzekļu aizvietošanas vēr-
tības novērtēšana, pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laika aplēse. 

Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju un pamatlīdzekļu nolietojumu 
nosaka, piemērojot apstiprinātus lietderīgās lietošanas laikus, kuri 
noteikti, balstoties uz iepriekšēju pieredzi un nozares praksi. Pārvēr-
tēšanas procesa ietvaros tiek noteikts arī pārvērtējamo pamatlīdzek-
ļu atlikušais lietderīgas kalpošanas laiks, ko parasti pagarina, salīdzi-
not ar iepriekšējo aplēsi, tehnoloģisko jauninājumu ietekmē.

NEFINANŠU AKTĪVI UN SAISTĪBAS 
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI
Par nemateriāliem ieguldījumiem atzīst identificējamus ne naudas 
aktīvus, kuriem nav fiziskas formas un kurus Sabiedrība izmanto pa-
kalpojumu sniegšanai vai saimnieciskām vajadzībām. Sabiedrības 
nemateriālie aktīvi, galvenokārt, sastāv no programmatūras licencēm 
un patentiem. 
Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes, 
norakstot tā vērtību aplēstajā lietošanas laikā. Nemateriālo ieguldīju-
mu vidējais lietošanas laiks ir 5 gadi.

PAMATLĪDZEKĻI 
Pamatlīdzekļi ir materiāli aktīvi, kurus paredzēts izmantot vairāk nekā 
vienā periodā, lai veiktu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi vai 
saimnieciskām vajadzībām. Sabiedrības galvenās pamatlīdzekļu gru-
pas ir ēkas, pārvades gāzesvadi un ar tiem saistītās tehnoloģiskās 
iekārtas, Inčukalna pazemes gāzes krātuves būves, iekārtas un mašī-
nas. Ēkas un būves un tehnoloģiskās iekārtas finanšu pārskatos ir uz-
rādītas pārvērtētajā vērtībā. Pārvērtēšanu veic pietiekami regulāri, lai 
nodrošinātu, ka šo aktīvu uzskaites vērtība būtiski neatšķirtos no tās, 
kas tiktu noteikta, izmantojot patieso vērtību pārskata perioda beigās. 
Pārējos pamatlīdzekļus, tai skaitā, zemi, bufergāzi Inčukalna pazemes 
gāzes krātuvē, tehnoloģisko dabasgāzi pārvades vados un pamatlī-
dzekļu rezerves daļu avārijas rezervi uzskaita iegādes vērtībā. 
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Pamatlīdzekli atzīst kā aktīvu, ja pastāv liela varbūtība, ka tiks sa-
ņemti ar šo aktīvu saistītie nākotnes saimnieciskie labumi un aktīva 
izmaksas var ticami noteikt. Finanšu pārskatos pamatlīdzekļus uz-
rāda, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājuma no-
rakstījumus. Aktīvi būvniecības, montāžas  vai uzstādīšanas procesā, 
kas iegādes brīdī vēl nav gatavi paredzētajam pielietojumam, finanšu 
pārskatos ir uzrādīti nepabeigto celtniecības objektu sastāvā. Turp-
mākās izmaksas iekļauj aktīva bilances vērtībā, balstoties uz aktīva 
atzīšanas kritērijiem. Pamatlīdzekļu uzturēšanas vai kārtējo remontu 
izmaksas iekļauj pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, 
kurās tās ir radušās.
Pamatlīdzekļu pārvērtēš anas rezultātā radies vērtības pieaugums 
ir uzrādīts pašu kapitāla postenī „Rezerves”. Pārvērtēšanas rezervi 
samazina, ja pārvērtēto pamatlīdzekli atsavina, likvidē vai vērtības 
palielinājumam saskaņā  ar  vadības  novērtējumu  vairs nav pamata. 
Finanšu pārskatos norakstīto pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves 
atlikumu ieskaita pašu kapitālā uzkrātās peļņas sastāvā. Pārvērtētā 
aktīva lietošanas laikā katrā pārskata periodā daļu no pārvērtēšanas 
rezerves, ko aprēķina kā starpību starp nolietojumu no aktīva pārvēr-
tētās uzskaites vērtības un nolietojumu no aktīva sākotnējās izmaksu 
vērtības, atzīst pašu kapitālā uzkrātās peļņas sastāvā. 
Sākot no dienas, kad pamatlīdzeklis ir gatavs tā paredzētajai izman-
tošanai, tam aprēķina nolietojumu un tā vērtību pakāpeniski noraksta 
lietderīgās lietošanas laikā līdz aplēstai atlikušai vērtībai. Nolietoju-
ma aprēķinu neveic zemei, avansa maksājumiem par pamatlīdzek-
ļiem un nepabeigtās celtniecības objektiem un rezerves daļu avārijas 
rezervei, kā arī bufergāzei Inčukalna PGK un tehnoloģiskajai gāzei 
pārvades vados.
Gadījumos, ja pamatlīdzekļa bilances vērtība ir  augstāka par tā at-
gūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties 
norakstīta līdz tā atgūstamajai vērtībai. Peļņu vai zaudējumus no pa-
matlīdzekļu izslēgšanas aprēķina kā starpību starp pamatlīdzekļa bi-
lances vērtību un pamatlīdzekļa pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņē-
mumiem. 

Pamatlīdzekļiem aprēķina nolietojumu pēc lineārās metodes to ap-
lēstā lietderīgās izmantošanas laikā:

Pamatlīdzekļu veidi Aplēstais lietderīgās 
izmantošanas periods gados

Ēkas 20-100

Inženierbūves 20-65

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5-35

Pārējie pamatlīdzekļi 3-15

NOMA
Ieviešot 16. SFPS pārskata periodā Sabiedrība ir atzinusi lietošanas 
tiesības uz nekustamo īpašumu (zemi) un biroja telpām, kuras Sa-
biedrība nomā savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
Sākotnēji lietošanas tiesību aktīvus novērtē kā šajā datumā neno-
maksāto nomas maksājumu pašreizējo vērtību. Nomas maksājumus 
diskontē, izmantojot Sabiedrības noteiktās vidējās svērtās kapitāla 
finansēšanas izmaksas (WACC). 
Pēc sākotnējās atzīšanas lietošanas tiesību aktīvus novērtē, piemē-
rojot izmaksu modeli. Piemērojot izmaksu modeli, lietošanas tiesību 
aktīvus novērtē tā izmaksās, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrā-
tos zaudējumus no vērtības samazināšanās. Aktīvus amortizē no sā-
kuma datuma līdz to nomas termiņa beigām. Pēc sākotnējās atzīša-
nas nomas saistības novērtē,

 palielinot uzskaites vērtību, lai atspoguļotu nomas  
saistību procentus un 

 samazinot uzskaites vērtību, lai atspoguļotu  
veiktos nomas maksājumus.
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Finanšu stāvokļa pārskatā lietošanas tiesības norāda atsevišķi no ci-
tiem aktīviem un nomas saistības atsevišķi no citām saistībām. Peļņas 
vai zaudējumu pārskatā procentu izdevumus par nomas saistībām 
uzrāda atsevišķi no lietošanas tiesību aktīva nolietojuma izmaksām. 
Ieviešot 16. SFPS finanšu pārskatos izmantots modificētais retro-
spektīvais piemērošanas veids nevis pilnais piemērošanas veids par 
sākotnējās piemērošanas datumu pieņemot 2019. gada 1.janvāri un 
lietošanas tiesības un aktīvus atzīstot tikai no pēc šī datuma noslēg-
tiem līgumiem. 
Sabiedrība pārskata periodā nav izmantojusi praktiskos atviegloju-
mus īstermiņa nomai un nomai, kuras pamatā ir aktīvs ar zemu vērtī-
bu, jo šādi nomas līgumi pārskata periodā nav noslēgti.

KRĀJUMI
Finanšu pārskatos krājumus uzrāda zemākajā no pašizmaksas vai 
neto pārdošanas vērtības. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sa-
biedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskai-
tot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas.
Krājumu sastāvā uzskaitītās dabasgāzes, materiālu un rezerves daļu 
krājumus novērtē vidējās svērtajās cenās izņemot krājumus – da-
basgāzi, kuru uzskaita pēc FIFO metodes. Krājumus atzīst izdevumos 
peļņas vai zaudējuma aprēķinā pārskata periodā, kad tie ir izlietoti.
Novecojošu, lēna apgrozījuma vai bojātu krājumu vērtības samazinā-
jumam ir izveidoti uzkrājumi. Uzkrājumu izveidošanas summu iekļauj 
pārskata perioda peļņā vai zaudējumos. Nepieciešamo uzkrājumu 
apjomu periodiski pārskata, bet ne retāk kā reizi pārskata periodā.

UZKRĀJUMI
Uzkrājumus saistībām atzīst, ja pagātnes notikumu rezultātā Sabied-
rībai pastāv juridisks vai prakses radīts pašreizējs pienākums un pa-
stāv varbūtība, ka pienākuma izpilde prasīs noteiktu resursu aizplūdi. 
Uzkrājumus atzīst, ja izmaksu summa ir ticami nosakāma. Uzkrāju-
mus neveido nākotnes darbības zaudējumiem.

Uzkrājumus vērtē pēc pašreizējās vērtības saskaņā ar iespējami pre-
cīzāko aplēsi par nepieciešamajām izmaksām pārskata perioda bei-
gās. Nepieciešamie uzkrājumu summu periodiski pārskata, bet ne re-
tāk kā reizi gadā.

DARBINIEKU LABUMI 
Sabiedrība atzīst uzkrājumus darbiniekiem gadījumā, ja tas izriet no 
līguma vai pastāv pagātnes prakse, kas rada pamatotas saistības.

Sociālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas
Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pen-
siju shēmā Sabiedrība veic Latvijas Republikas normatīvos aktos noteik-
tā apjomā. Papildus Sabiedrība veic iemaksas ārējā fiksēto iemaksu pri-
vāto pensiju plānā. Sabiedrībai nerodas papildus juridiskas vai prakses 
noteiktas saistības, ja valsts fondēto pensiju shēma vai privātais pensiju 
plāns nevar nokārtot savas saistības pret Sabiedrības darbiniekiem. So-
ciālās apdrošināšanas un pensiju plāna iemaksas atzīst kā izmaksas 
pēc uzkrājuma principa un iekļauj darbinieku izmaksās.

Pēcnodarbinātības un citi labumi
Saskaņā ar koplīgumu, Sabiedrības darbiniekiem, kuru nodarbinātī-
bas nosacījumi atbilst noteiktiem kritērijiem, nodrošina noteiktus la-
bumus darba attiecību izbeigšanas gadījumā un pārējā dzīves laikā. 
Pēcnodarbinātības pabalstu saistības aprēķina, ņemot vērā esošo 
algas līmeni, darbinieku skaitu, kuriem ir, vai nākotnē radīsies tiesības 
saņemt šos pabalstus, kā arī aktuāra pieņēmumus. Pabalstu saistī-
bas aprēķina reizi gadā.
Pašreizējo vērtību pabalstu saistībām nosaka diskontējot plānoto 
naudas plūsmu, izmantojot tirgus likmes par valdības obligācijām. 
Aktuāros guvumus vai zaudējumus, kas rodas no korekcijām un aktu-
āra pieņēmumu izmaiņām, iekļauj pašu kapitālā apvienoto ienākumu 
pārskatā periodā, kad tie ir radušies.
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Darbinieku labumu saistības
Vadības iespējami labākās aplēses par darbinieku labumu saistību sum-
mu ir balstītas uz veikto galveno finansiālo un demogrāfisko pieņēmumu 
novērtējumu, izmantojot periodisku padomu saņemšanu no aktuāra.
Shēmas saistību diskontēšanai izmantotā likme atspoguļo valdības 
obligāciju ar sākotnējo termiņu 5 gadi un vairāk vidējo peļņas likmi, 
kas noteikta pēdējās divās izsolēs (avots: Valsts kase). Inflācijas likmi 
nosaka, atsaucoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem attie-
cīgā gada 12 mēnešos, un tā atspoguļo vidējās patēriņa cenu izmai-
ņas %, salīdzinot ar iepriekšējo periodu.
Pieņēmumi par mirstību tiek noteikti atbilstoši aktuāra padomiem, 
saskaņā ar 2015. gadā publicēto statistiku (Centrālās statistikas pār-
valde).

NĀKAMO PERIODU IZDEVUMI 
Nākamo periodu izdevumi ir izmaksas, kas veiktas pirms gada pār-
skata datuma, bet ir attiecināmas uz nākamajiem pārskata periodiem.
Par ilgtermiņa nākamo periodu izdevumiem klasificē Sabiedrības 
veiktos maksājumus, kas pēc to ekonomiskās būtības attiecas uz nā-
kamajiem periodiem, kas sāksies pēc vairāk nekā viena gada pēc bi-
lances datuma. 
Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumiem nosaka amortizācijas perio-
du un tos pakāpeniski atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā atbilsto-
ši to ekonomiskajai būtībai. Finanšu pārskatos apgrozāmo līdzekļu 
sastāvā uzrāda tās nākamo periodu izmaksas, kas tiks amortizētas 
peļņas vai zaudējumu aprēķinā 12 mēnešu laikā, un pārējo summu 
uzrāda ilgtermiņa aktīvu sastāvā.

NĀKAMO PERIODU IEŅĒMUMI
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā Sabiedrība sākotnēji 
atzīst ar aktīviem saistītu Eiropas Savienības finansējumu Sabiedrī-
bas ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanai. Finansējumu atzīst par ieņē-
mumiem peļņas vai zaudējumu pārskatā pakāpeniski iegādāto pa-
matlīdzekļu lietderīgās lietošanas laikā.
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumos Sabiedrība atzīst saņemtos mak-

sājumus par Sabiedrības rezervētās jaudas pakalpojumiem. Pakalpoju-
ma sniegšanas dienā Sabiedrība atzīst prasības pret debitoru un ieņē-
mumus, kā arī vienlaicīgi samazina nākamo periodu ieņēmumus.

LĪGUMU AKTĪVI
Līguma aktīvi ietver tiesības uz atlīdzību par pārvades un uzglabāša-
nas pakalpojumiem, par kuriem pārskata datumā vēl nav izrakstīti rē-
ķini. Šīs tiesības tiek atspoguļotas pircēju un pasūtītāju parādu atliku-
mos kā uzkrātie ieņēmumi. Uzkrātajos ieņēmumos ir iekļautas skaidri 
zināmās norēķinu summas ar pircējiem un pasūtītājiem par dabasgā-
zes transportēšanu, glabāšanu un balansēšanas darbībām pārskata 
gadā, attiecībā uz kurām saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances 
datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma doku-
menta (rēķina) iesniegšanas termiņš. Šīs summas aprēķina pamatojo-
ties uz pakalpojuma maksu, kas noteikta noslēgtajos līgumos.

LĪGUMU SAISTĪBAS
Līgumu saistības galvenokārt veido no pircējiem un pasūtītājiem sa-
ņemtie avansi un nākamo periodu ieņēmumi par pārvades un uz-
glabāšanas pakalpojumiem. Nākamo periodu ieņēmumus atzīst, ja 
pārskata periodā saņemti maksājumi par pakalpojumiem, kurus Sa-
biedrība izpildīs nākamajos (pārskata periodam sekojošos) periodos. 
Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitītos maksājumus atzīst ieņēmu-
mos pārskata periodā, kurā tiek realizētas izpildes saistības.

UZKRĀTĀS SAISTĪBAS
Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir 
samērā precīzi aprēķināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka 
nekā uzkrājumiem. Uzkrātās saistības atzīst:

 pakalpojumiem, par kuriem piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līgu-
ma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts 
maksāšanai paredzētais attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistī-
bu summas aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto cenu un faktis-
ko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem;

 norēķiniem par darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem un prēmijām.
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FINANŠU AKTĪVI 
Finanšu aktīvu sastāvā tiek uzrādīti debitoru parādi, nauda un naudas 
ekvivalenti. Klasifikācija ir atkarīga no finanšu aktīva iegādes nolūka. 
Finanšu aktīvs ir nauda, citas personas pašu kapitāla instruments, 
līgumā noteiktas tiesības saņemt naudu vai citus finanšu aktīvus, ka 
arī savstarpēji apmainīt finanšu aktīvus vai finanšu saistības kā arī 
līgums, par kuru norēķināsies ar pašu kapitāla instrumentiem.
Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad Sabiedrības līgumsaistī-
bas uz finanšu aktīvu radīto naudas plūsmu izbeidzas vai tas tiek no-
dots citai pusei, vai arī nododot būtiskākos aktīva riskus un no aktīva 
saņemamo atlīdzību.

DEBITORU PARĀDI
Debitoru parādi ir finanšu aktīvi ar fiksētu vai nosakāmu maksājumu 
grafiku, kuri aktīvajā tirgū netiek kotēti. Īstermiņa debitoru parādi ne-
tiek diskontēti. Debitoru parādi sākotnēji tiek atzīti patiesajā vērtībā 
un turpmāk uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo 
procentu likmju metodi, atskaitot uzkrājumus vērtības samazināju-
mam. Pircēju un pasūtītāju parādu novērtēšanai Sabiedrība izmanto 
“paredzamo kredītzaudējumu” modeli, uzkrājumus zaudējumiem no 
vērtības samazināšanās atzīstot neatkarīgi no tā, vai pirms tam ir bi-
jis zaudējumu notikums.
Pircēju un pasūtītāju parādiem Sabiedrība piemēro vienkāršotu pie-
eju un reģistrē mūža sagaidāmos zaudējumus no debitoru parādiem, 
pamatojoties uz kredītzaudējumu vēsturisko analīzi un ņemot vērā 
arī paredzamo turpmāko apstākļu attīstību. Sabiedrība izmanto uz-
krājumu matricu, kas balstīta uz debitoru termiņstruktūru un veidota, 
pamatojoties uz vēsturiski novēroto saistību neizpildes līmeni par 3 
(trīs gadiem), kas papildināts ar nākotnes prognozēm. Paredzamos 
kredītzaudējumus debitoru parādiem aprēķina pamatojoties uz pie-
ņēmumiem par neizpildes risku un paredzamajām zaudējumu likmēm. 
Izdarot šos pieņēmumus un izvēloties datus vērtības samazināšanās 
aprēķinam, Sabiedrība ņem vērā savu pieredzi, esošos tirgus apstāk-
ļus, kā arī nākotnes aplēses katra pārskata perioda beigās.

NAUDA UN NAUDAS EKVIVALENTI
Naudas līdzekļus un naudas ekvivalentus veido nauda Sabiedrības 
norēķinu kontos bankās, pieprasījuma depozīti bankās, kā arī īstermi-
ņa, augsti likvīdi ieguldījumi ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām, kas 
viegli pārvēršami naudā un nav pakļauti būtiskam vērtību izmaiņu 
riskam.

FINANŠU SAISTĪBAS
Finanšu saistību sastāvā tiek uzrādīti aizņēmumi, parādi piegādātā-
jiem un pārējiem kreditoriem. 

KREDITORI
Kreditoru parādus sākotnēji atzīst patiesajā vērtībā. Turpmākajos pe-
riodos kreditoru parādi tiek atspoguļoti amortizētajā iegādes vērtībā, 
pielietojot efektīvo procentu likmi. Kreditori tiek klasificēti kā īstermiņa 
saistības, ja maksājumu termiņš ir viens gads vai mazāk. Ja maksā-
juma termiņš ir garāks par vienu gadu, tad kreditori tiek uzrādīti kā 
ilgtermiņa saistības.
Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzā veidā diskontē finanšu 
instrumenta nākotnes naudas plūsmu finanšu aktīva vai saistības 
paredzētajā lietošanas laikā. Aprēķinot efektīvo procentu likmi, Sa-
biedrība aplēš nākotnes naudas plūsmas, ņemot vērā visus finan-
šu instrumenta līgumā noteiktos termiņus, izņemot nākotnes kredītu 
zaudējumus.

AIZŅĒMUMI
Ilgtermiņa aktīvu izveidei Sabiedrība ņem aizņēmumus kredītiestā-
dēs. Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti patiesajā vērtībā, atskaitot ar aiz-
ņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos periodos aiz-
ņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot efektīvo 
procentu likmi.
Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aiz-
ņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas 
vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu pārskatā, iz-
mantojot aizņēmuma efektīvo procenta likmi. Šī starpība tiek atzīta fi-
nanšu izmaksu sastāvā. Aizņēmumi tiek klasificēti kā īstermiņa sais-
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tības, izņemot gadījumus, kad Sabiedrībai ir neatsaucamas tiesības 
atlikt saistību nokārtošanu uz vismaz 12 mēnešiem pēc bilances da-
tuma. Finanšu saistību dzēšana tiek pārtraukta, kad saistības pama-
tā esošs pienākums tiek atsaukts, atcelts vai arī tam beidzas termiņš.

IEŅĒMUMI
15. SFPS, kuru Sabiedrība pieņēma 2018. gadā apskata ieņēmumu 
atzīšanu un nosaka principus lietderīgas informācijas ziņošanai fi-
nanšu sistēmas lietotājiem par ieņēmumu un naudas plūsmu, kas ro-
das no līguma ar klientu, raksturu, summu, laiku un nenoteiktību. Lai 
noteiktu, kad un kādā apmērā atzīt ieņēmumus, uzņēmumiem izman-
to piecu soļu modelis. Jaunais modelis paredz, ka ieņēmumus atzīst 
brīdī, kad Sabiedrība nodod klientam kontroli pār precēm vai pakal-
pojumiem, un tādā summā, kādu Sabiedrība paredz saņemt par to. 
Atkarībā no tā, vai ir izpildīti konkrēti kritēriji, ieņēmumus atzīst:

 laika gaitā, atspoguļojot Sabiedrības  
darbības finanšu rezultātus vai

 brīdī, kad klientam tiek nodota kontrole  
pār precēm vai pakalpojumiem.

15. SFPS ir noteikti principi, kas Sabiedrībai būtu jāievēro, lai uz-
rādītu kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju, kas finanšu pārskatu 
lietotājiem sniegtu lietderīgu informāciju par ieņēmumu un naudas 
plūsmu, kas rodas no līguma ar klientu, raksturu, summu, laiku un 
nenoteiktību.
Ir analizētas iekšējo ieņēmumu atzīšanas politikas dažādiem līgumu 
veidiem ar klientiem, nosakot izpildes saistības, šo saistību izpildes 
kalendāra noteikšanu, darījuma cenu un tās piešķiršanu, lai noteiktu 
iespējamās atšķirības attiecībā uz ieņēmumu atzīšanas modeli sa-
skaņā ar jauno standartu. Būtiskas atšķirības starp tiem nav konsta-
tētas. 15. SFPS paredz, ka aktīvs jāatzīst par papildu izmaksām, kas 
radušās, iegūstot šādus līgumus ar klientiem un attiecībā uz kurām ir 
iespējams paredzēt, ka tās tiks atgūtas. Pašreizējā Sabiedrības pie-
mērotā prakse nozīmē, ka nav kapitalizējamu līguma izmaksu. 

Ieņēmumi, kas gūti no līgumiem ar klientiem, ir jāatzīst, pamatojo-
ties uz saistību izpildes ar klientiem ievērošanu. Ieņēmumi atspo-
guļo preču vai pakalpojumu nodošanu klientiem par summu, kas 
atspoguļo atlīdzību, kuru Sabiedrība paredz saņemt apmaiņā pret 
šādām precēm vai pakalpojumiem. Balstoties uz šo atzīšanas mo-
deli, pārdošana tiek atzīta, kad klientam tiek sniegti pakalpojumi un 
ja klients tos ir akceptējis, pat ja par tiem nav izrakstīts rēķins, un 
pastāv iespēja, ka ar darījumu saistītie saimnieciskie labumi tiks no-
virzīti Sabiedrībā. Sabiedrības galveno ieņēmumu veidu uzskaites 
politikas ir izklāstītas zemāk.

Ieņēmumi no pārvades
Pārvades pakalpojums tiek uzskatīts par vienu izpildes pienākumu 
saskaņā ar 15. SFPS. Pārvades jaudu produktu tirdzniecība ir regu-
lēts pakalpojums, kuru Sabiedrība sniedz pārvades sistēmas lieto-
tājiem, piemērojot apstiprinātos tarifus. Tiek piedāvāti īstermiņa (ce-
turkšņa, mēneša, dienas un pašreizējās dienas jaudas) un ilgtermiņa 
pārvades jaudas (gada jaudas) produkti. Ieņēmumus no pārvades 
jaudas tirdzniecības produktiem, kas pēc pakalpojuma būtības nozī-
mē pārvades infrastruktūras nodrošināšanu un atbilstoši izvēlētajam 
produktam nemainās laika gaitā katrai jaudas vienībai, peļņas vai 
zaudējumu aprēķinā atzīst par katru pārskata mēnesi proporcionāli 
lietotāja rezervētajam attiecīgā pārvades jaudas produkta periodam.

Ieņēmumi no uzglabāšanas
Uzglabāšanas pakalpojums tiek uzskatīts par vienu izpildes pienāku-
mu saskaņā ar 15. SFPS. Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas 
tirdzniecības pakalpojumu Sabiedrība sniedz pa apstiprinātiem tari-
fiem krātuves lietotājiem, kuri rezervējuši dabasgāzes krātuves jaudu 
glabāšanas sezonā. Ieņēmumus no uzglabāšanas jaudu tirdzniecī-
bas, kas pēc pakalpojuma būtības nozīmē Inčukalna pazemes gāzes 
krātuves infrastruktūras nodrošināšanu un nemainās uzglabāšanas 
sezonas laika gaitā, atzīst par katru pārskata mēnesi atbilstoši uz-
glabāšanas tarifam un proporcionāli atlikušajiem mēnešiem līdz uz-
glabāšanas sezonas beigām.
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Procentu ienākumi
Procentu ienākumus atzīst, izmantojot efektīvo procentu likmi. Pro-
centu ieņēmumus no termiņdepozītiem klasificē kā citus ienākumus. 
Procentu ienākumus no naudas līdzekļiem – finanšu ienākumus.

Ienākumi no soda naudām
Līgumsodus un nokavējuma naudas par kavētiem norēķiniem ieņē-
mumos atzīst, kad ir skaidri zināms, ka Sabiedrība saņems ekono-
miskos labumus, t.i., ieņēmumu atzīšana parasti sakrīt ar brīdi, kad 
līgumsods ir saņemts.

Citi ienākumi
Citus ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas atzīst periodā, kad tie 
tiek sniegti. Citus ieņēmumus no materiālu pārdošanas atzīst tad, kad 
pircējs ir tos akceptējis.
Sabiedrība uztur informāciju par pārvades sistēmas lietotāju pārva-
des sistēmā ievadīto un no pārvades sistēmas izvadīto dabasgāzes 
daudzumu un aprēķina nebalansu. Dienas nebalansa daudzums ir 
ievades uz izvades starpība. Gadījumos ja pārvades sistēmas lieto-
tājam veidojas negatīvs nebalanss, tiek aprēķināta maksa par neba-
lansa apjomu katrai dienai, aprēķināto daudzumu reizinot ar noteik-
tā kārtībā publicēto dienas balansēšanas dabasgāzes pārdošanas 
cenu (balansēšanas izpildes pienākums ir vienāds katrai pārvadātas 
gāzes apjoma vienībai). Ieņēmumus no balansēšanas atzīst par katru 
pārskata mēnesi, kad pārvades sistēmas lietotājam veidojas nega-
tīvs nebalanss, kas radījis dabasgāzes iztrūkumu pārvades sistēmā.
Finanšu pārskatos ieņēmumi no balansēšanas tiek uzrādīti pārējo ie-
ņēmumu sadaļā neto vērtībā (no ieņēmumiem atskaitot izmaksas par 
periodiem, kad balanss ir pozitīvs. 
Ja tirgus dalībnieki izraisa atšķirības un ja Sabiedrībai nav pieejamu 
pietiekamu gāzes resursu, lai nodrošinātu gāzes pārvades sistēmas 
atbilstošu darbību, Sabiedrība iegādājas attiecīgus balansējošas gā-
zes daudzumus. 

UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKLIS
Latvijas Republikā no 2018. gada 1. janvāra ir spēkā Uzņēmumu ie-
nākuma nodokļa likums, kas paredz jaunu šī nodokļa maksāšanas 
režīmu. Nodokļa likme ir 20% no ar nodokli apliekamās bāzes, kas 
tiek noteikta, ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā objekta vēr-
tību dalot ar koeficientu 0,8 un ietver:

 sadalīto peļņu (aprēķinātās dividendes, dividendēm pielīdzinātas iz-
maksas, nosacītas dividendes), un 

 nosacīti sadalīto peļņu (piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistī-
tos izdevumus, un citus likumā noteiktus specifiskus gadījumus).

Sadalot dividendēs nesadalīto peļņu, kas bija uzkrāta līdz 2017. 
gada 31. decembrim un aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli pēc 
iepriekšējās likumdošanas, attiecībā uz šīm dividendēm jaunais no-
dokļa maksāšanas režīms nav jāpiemēro. Aprēķinātais Uzņēmumu 
ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu, saskaņā ar SFPS pra-
sībām, klasificējams pārējās saimnieciskās darbības izmaksās.
Sabiedrībai uz 2020. gada 31. decembri ir uzrādīti uzkrājumi 1 039 986 
EUR, par kuriem Sabiedrība, izpildoties likumā noteiktiem nosacījumiem, 
ir tiesīga samazināt ar UIN apliekamo bāzi nākotnes taksācijas periodos.
2020. gada 31. decembrī pastāvošie augstāk aprakstītie potenciālie 
labumi, kas varētu izrietēt no potenciālas iespējas samazināt nodok-
ļa apmēru nākotnē, ir uzskatīti par iespējamiem aktīviem un bilancē 
netiek atzīti.

AKCIJU KAPITĀLS UN DIVIDENDES
Sabiedrības akciju kapitālu veido parastās vārda akcijas. Parastās 
akcijas veido pamatkapitālu. Katras akcijas nominālvērtība ir viens 
eiro. Sabiedrība ir akcionāriem piederoša sabiedrība un tā izmaksā 
dividendes saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Di-
videndes ir uzrādītas kā saistības Sabiedrības finanšu pārskatos pe-
riodā, kurā akcionārs apstiprina dividenžu apmēru.
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FINANŠU GADA LAIKĀ PUBLICĒTI  
VAI GROZĪTI STANDARTI
No 2020. gada 1. janvāra ir spēkā vairāki jauni standarti (vai to gro-
zījumi), kuriem nav būtiskas ietekmes uz finanšu pārskatiem.

Publicēti standarti, kuri vēl nav spēkā
Vairāki jauni standarti ir spēkā attiecībā uz pārskata periodiem, kas 
sākas pēc 2020. gada 1. janvāra, un ir atļauta to agrāka piemēroša-
na; tomēr, sagatavojot šos finanšu pārskatus, Sabiedrība nav piemē-
rojusi jaunos vai grozītos standartus agrāk.

Apgrūtinošie līgumi - Līguma izpildes izmaksas (grozījumi 37. SGS) 
Standarta grozījumos ir skaidrots, kuras izmaksas būtu jāņem vērā, 
nosakot līguma izpildes izmaksas ar mērķi novērtēt, vai līgums ir ap-
grūtinošs. Grozījumi ir spēkā pārskata gadiem, kas sākas 2022. gada 
1. janvārī vai vēlāk, un ir piemērojami līgumiem, kas ir spēkā datu-
mā, kad šie grozījumi tiek sākotnēji piemēroti. Grozījumu piemēroša-
nas kumulatīvo ietekmi atzīst kā nesadalītās peļņas vai cita atbilsto-
ša pašu kapitāla komponenta sākuma atlikuma korekciju sākotnējās 
piemērošanas datumā. Salīdzināmie dati netiek pārskatīti (laboti). 
Sabiedrība ir noteikusi, ka visi 2020. gada 31. decembrī spēkā esošie 
apgrūtinošie līgumi tiks izpildīti pirms standarta grozījumu piemēro-
šanas datuma.

Citi standarti
Paredzams, ka turpmāk uzskaitītie jaunie un grozītie standarti būtiski 
neietekmēs Sabiedrības finanšu pārskatus:

 Apgrūtinošie līgumi - Līguma izpildes izmaksas (grozījumi 37. SGS);

 Ar Covid-19 saistītie nomas koncesijas (grozījumi 16. SFPS);

 Pamatlīdzekļi: ieņēmumi pirms paredzētās lietošanas  
(grozījumi 16. SGS);

 Atsauce uz konceptuālajām pamatnostādnēm (grozījumi 3. SFPS);

 Saistību klasifikācija īstermiņa vai ilgtermiņa saistībās  
(grozījumi 1. SGS);

 Procentu likmju etalonu reforma  – 2. fāze  
(grozījumi 9. SFPS, 39. SGS, 7. SFPS, 4. SFPS un 16. SFPS);

 17. SFPS „Apdrošināšanas līgumi”  
un grozījumi 17. SFPS „Apdrošināšanas līgumi”.

Sabiedrības vadība pieņēma lēmumu neievest jaunus standartus un 
interpretācijas pirms to spēkā stāšanās datuma, un vadība sagaida, 
ka jaunu standartu, grozījumu un interpretāciju ievešanai nebūs bū-
tiskas ietekmes uz šiem finanšu pārskatiem ieviešanas gadā.

PATIESĀS VĒRTĪBAS NOVĒRTĒŠANA
Patiesā vērtība ir cena, kuru saņemtu par aktīva pārdošanu vai sa-
maksātu par saistību nodošanu parastā darījumā, kas novērtēšanas 
datumā tiek noslēgts tirgus dalībnieku starpā pamata tirgū vai, ja tāda 
nav, visizdevīgākajā tirgū, kuram Sabiedrībai ir pieeja šajā datumā. 
Saistību patiesā vērtība atspoguļo saistību neizpildes risku. Saskaņā 
ar Sabiedrības grāmatvedības politiku un informācijas uzrādīšanas 
prasībām patiesā vērtība ir jānosaka finanšu un nefinanšu aktīviem 
un saistībām. Novērtējot aktīva vai saistību patieso vērtību, Sabied-
rība pēc iespējas lielākā apmērā izmanto novērojamus tirgus datus. 
Patiesā vērtība tiek klasificēta dažādos līmeņos patiesās vērtības hie-
rarhijā, balstoties uz vērtēšanas metodēs izmantotajiem datiem:

 Pirmais līmenis: identisku aktīvu vai saistību kotētas tirgus cenas 
(nekoriģētas);

 Otrais līmenis: ievades dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētās ce-
nas, kas ir novērojami par aktīvu vai saistībām vai nu tieši (t.i., kā 
cenas) vai netieši (t.i., atvasināti no cenām).

 Trešais līmenis: ievades dati par aktīvu vai saistībām, kas nav balstīti 
uz novērojamiem tirgus datiem (nenovērojami dati).
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Ja aktīva vai saistību patiesās vērtības novērtēšanā izmantotie ieva-
des dati var tikt kategorizēti atšķirīgos patiesās vērtības hierarhijas lī-
meņos, patiesās vērtības novērtēšana tiek kopumā kategorizēta tajā 
patiesās vērtības hierarhijas līmenī, kuram pieder viszemākā līmeņa 
ievades dati, kas ir būtiski visam novērtējumam.
Pārklasifikāciju starp patiesās vērtības hierarhijas līmeņiem Sabiedrī-
ba atzīst tā pārskata perioda beigās, kurā tā ir veikta.
Novērtēšanas un informācijas uzrādīšanas nolūkos patiesās vērtības 
tika noteiktas, izmantojot zemāk norādītās metodes. Ja nepieciešams, 
plašāka informācija par pieņēmumiem, kas izdarīti patiesās vērtības 
noteikšanā, ir uzrādīti finanšu pārskatu piezīmēs par attiecīgo aktīvu 
vai saistībām.
Pirmajā līmenī iekļauta nauda un naudas ekvivalenti. Nauda un nau-
das ekvivalenti ir finanšu aktīvi, kuru dzēšanas termiņš nepārsniedz 
3 mēnešus. Sabiedrība uzskata, ka šo finanšu aktīvu patiesā vērtība 
atbilst to sākotnējai nominālvērtībai un uzskaites vērtībai jebkurā no 
turpmākiem datumiem. 
Sabiedrībai nav finanšu aktīvu un saistību, kuri tiktu iekļauti otrajā līmenī.
Trešais līmenis ietver:

 Aizņēmumus no kredītiestādēm;

 Kreditoru un debitoru parādus.

AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM
Neatvasinātas finanšu saistības tiek novērtētas patiesajā vērtībā 
sākotnējās atzīšanas brīdī, bet informācijas uzrādīšanas nolūkā - 
katrā pārskata perioda beigu datumā. Informācijas uzrādīšanas 
nolūkos noteikto finanšu saistību, kuru dzēšanas termiņš ir garāks 
par 6 mēnešiem, patieso vērtību aprēķina, balstoties uz nākotnes 
pamatsummas un procentu naudas plūsmas pašreizējo vērtību, kuru 

diskontē ar tirgus procentu likmi novērtēšanas datumā. Sabiedrības 
aizņēmumi ietver fiksēto un mainīgo likmes daļu un tā katru gadu 
izvērtē banku aizņēmuma procentu likmes fiksētās daļas izmaiņas 
atbilstoši tirgus situācijai. Tādēļ tiek uzskatīts, ka aizņēmuma procentu 
likme ir tuva tirgus likmei visos uzrādītajos bilances datumos. Finanšu 
nomas gadījumā tirgus procentu likme tiek noteikta, atsaucoties uz 
līdzīgiem nomas līgumiem. Par īsāka termiņa finanšu saistībām, 
kurām nav noteiktas procentu likmes, aptuveno patieso vērtību tiek 
pieņemta to vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī un to vēlākā uzskaites 
vērtība, jo diskontēšanas ietekmi uzskata par nebūtisku.

KREDITORU UN DEBITORU PARĀDI
Pircēju un pasūtītāju parādu, radniecīgo sabiedrību parādu, citus de-
bitoru, pārējo finanšu aktīvu, parādu piegādātājiem un citiem kredito-
riem, parādu radniecīgajām sabiedrībām un citu finanšu saistību ter-
miņš pārsvarā ir līdz sešiem mēnešiem, tāpēc Sabiedrība uzskata, ka 
šo finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atbilst to sākotnējai no-
minālvērtībai un uzskaites vērtībai jebkurā no turpmākiem datumiem.

Finanšu pārskatu sagatavotājs:

AIJA MARTINSONE-STAĢE
Finanšu uzskaites daļas vadītāja

 
* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 

Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid akcionāriem 

Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem 

Esam veikuši Akciju sabiedības Conexus Baltic Grid (“Sabiedrība”) pievienotajā gada pārskatā 
ietverto finanšu pārskatu no 59. līdz 90. lapai revīziju. Pievienotie finanšu pārskati ietver: 
 pārskatu par finanšu stāvokli 2020. gada 31. decembrī,
 peļņas vai zaudējumu un citu visaptverošo ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās

2020. gada 31. decembrī, 
 pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, 
 naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, kā arī
 finanšu pārskatu pielikumu, kas ietver nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu

kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju. 

Mūsuprāt, pievienotie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Akciju 
sabiedrības Conexus Baltic Grid finansiālo stāvokli 2020. gada 31. decembrī un par tās 
darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020. gada 31. 
decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu 
standartiem (turpmāk - SFPS).  

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar LR atzītiem 
starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk - SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos 
standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidentu atbildība par finanšu 
pārskatu revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu 
padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp 
Starptautisko neatkarības standartu) (SGĒSP kodekss) prasībām un LR Revīzijas pakalpojumu 
likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu 
pārskatu revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas 
pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes 
prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu 
pamatojumu mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Sabiedrības vadība. Citu informāciju veido:  

 informācija par Sabiedrību, kas sniegta pievienotā gada pārskata 2. lapā, 
 vadības ziņojums, kas sniegts pievienotā gada pārskatā no 50. līdz 57. lapai, 
 paziņojums par vadības atbildību, kas sniegts pievienotā gada pārskata 58. lapā, 
 paziņojums par korporatīvo pārvaldību, kas sniegts pievienotā gada pārskatā no 3. līdz 49. 

lapai. 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, 
un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu 
ziņojuma sadaļā Uz citu informāciju attiecināmas citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR 
tiesību aktu prasībām. 

Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to 
darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskatu informācijas vai 
no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas 
neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par 
Sabiedrību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, 
mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, 
par kuriem būtu jāziņo. 

Uz citu informāciju attiecināmas citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar LR Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt viedokli, 
vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar tā sagatavošanu reglamentējošā normatīvā 
akta, LR Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, prasībām.  

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos 
būtiskajos aspektos: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavoti finanšu pārskati, sniegtā 
informācija atbilst finanšu pārskatiem, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar LR Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma prasībām. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatiem  

Vadība ir atbildīga par tādu finanšu pārskatu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, 
sagatavošanu saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem SFPS, kā arī par tādas iekšējās 
kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu 
iespējams sagatavot finanšu pārskatus, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas 
būtiskas neatbilstības.  

Sagatavojot finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt 
darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Sabiedrības 
spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno 
Sabiedrības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā 
Sabiedrības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu 
pārskatu sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidentu atbildība par finanšu pārskatu revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati kopumā nesatur kļūdas 
vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts 
atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas 
veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības 
var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti 
uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko 
lietotāji pieņem, balstoties uz šiem finanšu pārskatiem.



Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 
spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai
kļūdas dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas 
procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz
pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas
būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas
izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu
viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu
atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu
atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un
attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, 
un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska 
nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas 
par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība 
pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatos sniegto
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam 
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas
iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu 
ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju finanšu pārskatu struktūru un saturu, ieskaitot atklāto 
informāciju un skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskati patiesi atspoguļo 
pārskatu pamatā esošos darījumus un notikumus. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārraudzība, un, cita starpā, 
sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas 
novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs 
identificējam revīzijas laikā. 

KPMG Baltics AS 
Licence Nr. 55 

Armine Movsisjana 
Valdes priekšsēdētāja 
Zvērināta revidente  
Sertifikāta Nr. 178 
Rīga, Latvija 
2021. gada 15.martā   
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