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Padomes ziņojums par 2021. gada darbības rezultātiem 

2021. gads akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) ir bijis 

nozīmīgs, kurā, neskatoties uz pandēmijas ietekmi, Conexus sekmīgi turpināja realizēt 

padomes noteiktos stratēģiskos mērķus, kā arī risināja vairākus nozīmīgus, iepriekš 

neplānotus jautājumus, rodot Conexus mērķiem atbilstošus risinājumus tirgus un pakalpojumu 

attīstībai, kā arī nepārtrauktas, drošas gāzes pārvades un krātuves pakalpojumu 

nodrošināšanai. 

Vienotā dabasgāzes tirgus izveidošana 2020. gadā ir veicinājusi sistēmas lietotāju 

interesi par krātuvi, par 5 % palielinājies arī kopējais pārvadītais gāzes apjoms 2021. gadā 

(sasniedzot 39,3 TWh), nodrošinot dabasgāzes piegādi gan Baltijas valstu, gan Somijas 

vajadzībām. 2021. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja jaunos 

Conexus dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifus un Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

jaudas izsoles nolikumu, nosakot jaunu, pārredzamāku procedūru krātuves jaudas 

rezervēšanai – krātuves jaudas izsoles ar vienotas prēmijas noteikšanu. Conexus veicis arī 

būtiskus uzlabojumus tirgus informācijas publicēšanā, no 2021. gada steidzamos tirgus 

paziņojumus par Conexus pārvades sistēmu un krātuvi publicējot arī GET Baltic iekšējās 

informācijas platformā. Tāpat no 2021. gada februāra Conexus saskaņā ar ITC līgumu (Inter 

– TSO Compensation Mechanism Agreement) pārņēmis arī datu administratora lomu. 

Pagājušais gads Conexus un arī visai sabiedrībai bija izaicinošs saistībā ar ievērojamu 

dabasgāzes cenu kāpumu pasaulē , un padome ir aktīvi sekojusi līdzi notikumu attīstībai, 

uzraugot un sniedzot norādījumus risinājumu rašanā. Conexus aktīvi piedalījies izmaiņu 

tiesiskajā regulējumā pilnveidē saistībā ar rezervju nodrošināšanu Inčukalna pazemes gāzes 

krātuvē, vienlaikus saņemot saskaņojumu atbilstoši jaunajam regulējumam sagatavotajam 

rezervju novērtējumam un apstiprinājumu izmaiņām Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

lietošanas noteikumos.  

Pārskata periodā turpināts darbs pie ilgtspējas mērķu īstenošanas, kopā ar kaimiņvalstu 

gāzes pārvades operatoriem sadarbojoties kopīgā pētījumā attiecībā uz iespējamiem gāzes 

pārvades infrastruktūras dekarbonizācijas risinājumiem, t.sk. ūdeņraža izpēti un attīstību, kā 

arī strādājot pie normatīvo aktu grozījumu priekšlikumiem, lai nākotnē atbalstītu biometāna 

ievadīšanu gāzes pārvades sistēmā un ieviestu gāzes izcelsmes apliecinājumus. Tāpat padome 

ir arī turpinājusi uzraudzīt jau iepriekš uzsākto kapitālieguldījumu projektu īstenošanu: 

Eiropas Savienības kopīgo interešu projektu PCI 8.2.4. “Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

modernizācijas” un CINEA līdzfinansēto projektu “Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma 

uzlabošana” (ELLI). Uzsākti arī vairāki jauni, uzņēmuma darbībai nozīmīgi projekti: gāzes 

pārvades un Inčukalna pazemes gāzes krātuves operacionālās tehnoloģijas uzraudzības 

kontroles un datu iegūšanas sistēmas SCADA modernizācija, fiziskās drošības un 

ugunsdrošības sistēmu modernizācija, kā arī pārvades gāzesvada Izborska-Inčukalna pazemes 

gāzes krātuves remonts un izolācijas nomaiņa.  

Pārskata periodā norisinājās intensīvs darbs pie Biznesa plāna 2022.-2027. gadam 

izstrādes, Conexus vidēja termiņa darbības stratēģijas atjaunošanas, kā arī obligāciju 

izlaišanas plāna sagatavošanas. Tāpat turpināts jau 2020. gadā uzsāktais darbs pie Conexus 

korporatīvās pārvaldības uzlabošanas atbilstoši normatīvo aktu regulējumam un labajai 

praksei, sevišķi Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 

sagatavotajām Korporatīvās pārvaldības kodeksa vadlīnijām. 2021. gadā ne tikai apstiprinātas 

jaunās Statūtu, Valdes un Padomes nolikumu redakcijas, bet arī pārskatītas, pārstrādātas un 

uzlabotas galvenās Conexus darbības politikas, konceptuāli saskaņojot tās arī ar vadošā 



 

 

akcionāra spēkā esošajām politikām: Ētikas kodekss, Korporatīvās pārvaldības politika, 

Iekšējā audita politika, Informācijas tehnoloģiju drošības politika, Finanšu risku vadības 

politika, Aktīvu pārvaldības politika, Korporatīvās sociālās atbildības politika, Grāmatvedības 

uzskaites politika, Iepirkumu politika, Personāla un atalgojuma politika. Izstrādāti arī jauni 

iekšējie normatīvie akti, t.sk. Valdes un padomes atalgojuma politika, Risku pārvaldības 

politika un Conexus nekustamā īpašuma un nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas 

kārtība.  

Pirmo reizi atbilstoši jaunajā Padomes nolikumā noteiktajam padome veica savas 

darbības pašnovērtējumu. Pašnovērtējuma rezultāti liecina par augsti novērtētu gan padomes 

kompetenci, gan padomes kā komandas rezultatīvu darbu un veiksmīgu sadarbību ar valdi. 

Kopumā pašnovērtējumā padomes darbs novērtēts augstu (3,38 punkti no 4). 2021. gadā 

notika septiņas padomes sēdes un katrā no kārtējām sēdēm valde ziņoja padomei par padomes 

2021. gadam noteikto mērķu izpildes gaitu, aktuālajiem finanšu un operatīvās pārvaldības 

jautājumiem. Padome kā katru gadu ir arī apstiprinājusi Iekšējā audita plānu un darbības 

rādītājus, rūpīgi sekojot to izpildei. Saskaņā ar iekšējā audita gada ziņojumu padomei 

korporatīvā pārvaldība, iekšējā kontrole un risku pārvaldība Conexus tiek vērtēta kā saprātīga.  

2021. gadā Conexus turpināja risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas 

pilnveidošanu. Tika izstrādāta un apstiprināta jauna Risku pārvaldības politika, kas nodrošinās 

efektīvākus un objektīvākus risku pārvaldības procesus uzņēmumā. Apstiprinātā Risku 

pārvaldības politika tai skaitā paredz: pastāvīga pilnas slodzes risku pārvaldības vadītāja 

amata izveidi uzņēmumā, visaptverošu risku klasifikāciju pēc to būtiskuma, regulāru risku 

monitoringu un agrīnās brīdināšanas sistēmu, risku mazinošos un preventīvos pasākumus.  

Pagājušā gadā tika īstenota Conexus kapitāla struktūras optimizācija, vienlaikus 

saglabājot augstu kapitāla pieejamības rādītāju un nodrošinot stratēģiski svarīgo 

kapitālieguldījumu projektu finansēšanas iespējas.  Tika noslēgti  vairāki vidēja termiņa 

finansējuma līgumi ar kredītiestādēm, kā rezultātā Conexus ir izveidojis būtiskas likviditātes 

avotu rezerves gan tekošās, gan investīciju naudas plūsmas nodrošināšanai tuvākajiem 1,5-2 

gadiem, kuru laikā plānots veikt  ilgtermiņa obligāciju emisiju vai arī jārefinansē esošās 

saistības ar jauniem aizdevumiem. Uzņēmumam vidējā termiņā ir pietiekama elastība gan 

jaunu finansējuma avotu izvēlē, gan neparedzētu naudas plūsmas svārstību izlīdzināšanā. 

Conexus kopējie pamatdarbības ieņēmumi un peļņa 2021. gadā pārsniedz budžetā paredzēto 

un iepriekšējā gada rezultātus, kā arī Conexus darbība atbilst stratēģijai un padomes 

izvirzītajiem mērķiem. 2022.   

Paredzams, ka 2022. gads Conexus nesīs izaicinājumus, un padome ciešā sadarbībā ar 

valdi ir gatava turpināt jau iesākto darbu arī pie ģeopolitisko notikumu radīto risku 

izvērtēšanas, operatīvu rīcības plānu atjaunošanas un, nepieciešamības gadījumā, to 

īstenošanas. Conexus jau ir spēris pirmos soļus energoapgādes risku mazināšanai, sagatavojot 

priekšlikumus izmaiņām Inčukalna pazemes gāzes krātuves regulējumā, lai krātuves 

lietotājiem nepiemērotu dabasgāzes krājumu pārcelšanas produktu un nodrošinātu lielāku 

dabasgāzes apjomu pazemes gāzes krātuvē. Conexus valde ir operatīvi un pārdomāti 

rīkojusies, lai mazinātu gan Covid-19, gan dabasgāzes cenu pieauguma pasaulē un 

ģeopolitisko notikumu radīto risku ietekmi.  

Finanšu un nefinanšu rezultāti, t.sk. veiktās darbības no atjaunojamiem 

energoresursiem iegūto gāzu attīstībai, kā arī Conexus kā stratēģiski svarīga uzņēmuma loma 

reģiona enerģētiskās drošības nodrošināšanā un operatīvi paveiktais identificēto risku 

mazināšanai, liecina par Conexus spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un nodrošināt 

stabilu uzņēmuma darbību ilgtermiņā.  

Conexus 2021. gada pārskata revīziju ir veikusi starptautiska revidentu 

komercsabiedrība PricewaterhouseCoopers SIA. Padome ir saņēmusi revidenta ziņojumu, 

kurā ir atzīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Conexus, kā arī par 



 

 

tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2021. gadā saskaņā ar Eiropas Savienībā 

apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām. Padome ir iepazinusies ar 

valdes sagatavoto Conexus 2021. gada pārskatu un priekšlikumu par peļņas izlietošanu, un 

iesaka akcionāru sapulcei tos apstiprināt.  

 

 

Padomes priekšsēdētājs        Ilmārs Šņucins 
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