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25.02.2021.   Nr. 17  

  (prot. Nr.8, 4.p) 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Eclipse Resources GmbH” izslēgšanu no 

dabasgāzes tirgotāju reģistra 

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), pamatojoties 

uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (turpmāk – Likums) 9.panta otro daļu, 

savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir 

saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. 

 

Regulators konstatē un secina 

 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eclipse Resources GmbH”, vienotais 

reģistrācijas numurs: CHE-305.600.060, juridiskā adrese: Baarerstrasse 25, 6300 Zug, 

Switzerland (turpmāk – Eclipse Resources GmbH), 2020.gada 7.septembrī reģistrēta 

dabasgāzes tirgotāju reģistrā (Nr.DT34063). 

2. Saskaņā ar Likuma 7.panta pirmo daļu Regulators uzrauga, lai sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievērots šis likums, kā arī regulējamo nozaru 

speciālie normatīvie akti. Atbilstoši Likuma 9.panta pirmās daļas 6. un 9.punktam Regulators 

uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību vispārējās atļaujas noteikumiem un pilda citas 

funkcijas, kas noteiktas nozares speciālajos likumos. 

3. Likuma 25.panta pirmā daļa noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz 

Regulatoram tā pieprasīto informāciju Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā. 

4. Saskaņā ar Regulatora 2019.gada 7.marta lēmuma Nr.1/3 „Vispārējās atļaujas un 

reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē” (turpmāk – Vispārējās atļaujas noteikumi) 

25.punktu komersants periodiski informē Regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Regulatora lēmumiem, kā arī sniedz informāciju saskaņā 

ar noteikumiem par Regulatoram iesniedzamo informāciju. Savukārt Vispārējās atļaujas 

noteikumu 27.punkts noteic, ka komersants maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

5. Regulatora 2017.gada 21.decembra lēmuma Nr.1/42 „Informācijas iesniegšanas 

vispārīgie noteikumi” 9.1.apakšpunkts noteic, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirmajā 

darbības kalendārajā gadā 30 dienu laikā pēc reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas vai pēc 

komersanta reģistrācijas attiecīgajā reģistrā Regulatoram iesniedz informāciju par aprēķināto 

valsts nodevu. 
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6. Saskaņā ar Regulatora 2017.gada 21.decembra lēmuma Nr.1/36 “Informācijas 

iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē” (turpmāk – Noteikumi) 18.1. un 18.4.apakšpunktu 

energoapgādes komersants, kas veic dabasgāzes tirdzniecību, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 

1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz Regulatoram Noteikumu 

24.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot 

mēnesī pārdoto dabasgāzes daudzumu, ieņēmumus no dabasgāzes tirdzniecības (bez sadales 

sistēmas pakalpojumiem, bez nodokļiem), tirdzniecības līgumu skaitu, nodalot pieprasīto 

informāciju pēc lietotāja izvēlētā piedāvājuma veida, kā arī lietotāju skaitu, un Noteikumu 

25.pielikumā noteikto atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem attiecīgajā ceturksnī, norādot 

dabasgāzes iegādes informāciju. 

7. Ņemot vērā, ka Eclipse Resources GmbH nebija iesniegusi Regulatoram informāciju 

tā noteiktajā laikā un kārtībā, tādējādi pārkāpjot Likuma 25.panta pirmo daļu, ar Regulatora 

2020.gada 23.decembra lēmumu Nr.E39-1216/17E “Par administratīvās lietas izskatīšanu 

saistībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Eclipse Resources GmbH”” (turpmāk – 

Lēmums) tika atzīts, ka Eclipse Resources GmbH ir izdarījusi Enerģētikas likuma 103.panta 

3.punktā minēto pārkāpumu – nesniedz Regulatoram informāciju tā noteiktajā laikā un kārtībā, 

izsakot brīdinājumu un uzliekot pienākumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 

15.janvārim iesniegt valsts nodevas aprēķinu 2020.gadam un informāciju par dabasgāzes 

tirdzniecību 2020.gada trešajā ceturksnī, kā arī veikt valsts nodevas par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu maksājumu par 2020.gadu. Noteiktajā termiņā Eclipse Resources 

GmbH neizpildīja ar Lēmumu uzlikto pienākumu. Līdz ar to Eclipse Resources GmbH 

atkārtoti ir pārkāpusi Vispārējās atļaujas noteikumus. 

8. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 108.panta ceturto daļu, ja dabasgāzes tirdzniecības 

vispārējās atļaujas noteikumi pārkāpti atkārtoti, regulators var izslēgt dabasgāzes tirgotāju no 

dabasgāzes tirgotāju reģistra. Dabasgāzes tirgotājam ir tiesības atsākt dabasgāzes tirdzniecību 

ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no dienas, kad dabasgāzes tirgotājs izslēgts no dabasgāzes 

tirgotāju reģistra, ja tas novērsis pārkāpumu, par kuru tika izslēgts no dabasgāzes tirgotāju 

reģistra, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtījis regulatoram jaunu reģistrācijas 

paziņojumu un šajā likumā noteiktajā kārtībā atkārtoti reģistrēts dabasgāzes tirgotāju reģistrā. 

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

iestādē ierosina uz iestādes iniciatīvas pamata. 

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

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

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

pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt. 

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

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

izvērtē adresāta viedokli un argumentus šajā lietā. 2021.gada 16.februārī Regulators nosūtīja 

Eclipse Resources GmbH vēstuli Nr.3-2.21/463 „Par viedokļa un argumentu sniegšanu” ar 

lūgumu administratīvā procesa ietvaros līdz 2021.gada 24.februārim iesniegt viedokli un 

argumentus par konstatētajiem apstākļiem. Atbilde no Eclipse Resources GmbH nav saņemta. 

Regulators ar 2021.gada 17.februāra vēstuli Nr.3-2.21/528 uzaicināja Eclipse Resources 

GmbH pārstāvi piedalīties padomes sēdē, kurā tiks izskatīts jautājums par Eclipse Resources 

GmbH izslēgšanu no dabasgāzes tirgotāju reģistra, un nosūtīja lēmuma projektu. Līdz ar to 

Regulators uzskata, ka ir ievērojis Eclipse Resources GmbH Administratīvā procesa likuma 

62.pantā paredzētās tiesības tikt uzklausītai. 

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

likuma 108.panta ceturtajā daļā noteiktais regulējums par dabasgāzes tirgotāju izslēgšanu no 

dabasgāzes tirgotāju reģistra atbilst brīvajam administratīvajam aktam un šādā gadījumā 

apsverama administratīvā akta izdošanas lietderība. 
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13. Izvērtējot faktiskos apstākļus, Regulators secina, ka Eclipse Resources GmbH, 

nesniedzot Regulatoram informāciju par dabasgāzes tirdzniecības ietvaros veiktajām darbībām 

un valsts nodevas aprēķinu, izvairās no informācijas sniegšanas pienākuma (atskaites 

Regulatora tirgus uzraudzības funkcijas izpildei), tomēr tas nerada tiešu ietekmi uz dabasgāzes 

tirgus pārskatāmību un konkurenci, kā arī neietekmē dabasgāzes lietotāju iespējas saņemt 

nepārtraukti un droši piegādātu dabasgāzi prasītajā kvalitātē par pamatotām cenām. Tai pat 

laikā Eclipse Resources GmbH nav izpildījusi ar Lēmumu uzlikto pienākumu. Līdz ar to 

Eclipse Resources GmbH darbības, atkārtoti pārkāpjot Vispārējās atļaujas noteikumus, ir 

vērtējamas kā sistemātiska un apzināta normatīvo aktu prasību neievērošana. Ievērojot, ka 

viena no Regulatora pamatfunkcijām ir uzraudzīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā 

regulējamās nozarēs tiktu ievēroti regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti, ņemot vērā 

visu šajā lēmumā ietverto apstākļu kopumu, konkrētajā gadījumā ir pamatoti un lietderīgi 

saskaņā ar Enerģētikas likuma 108.panta ceturto daļu izslēgt Eclipse Resources GmbH no 

dabasgāzes tirgotāju reģistra. 

14. Piedalīties šā jautājuma izskatīšanā Regulatora padomes sēdē tika uzaicināts 

Eclipse Resources GmbH pilnvarotais pārstāvis, kas Regulatora padomes sēdē nepiedalījās. 
 

Ievērojot lietā konstatētos faktiskos un tiesiskos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 6. un 

9.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 108.panta ceturto daļu, kā arī uz Administratīvā 

procesa likuma 55.panta 2.punktu, 57.pantu, 62.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 

2.punktu, 65.panta ceturto daļu un 66.panta pirmo daļu, 

 

padome nolemj: 

 

1. atzīt, ka Eclipse Resources GmbH atkārtoti ir pārkāpusi dabasgāzes tirdzniecības 

vispārējās atļaujas noteikumus; 

2. izslēgt Eclipse Resources GmbH no dabasgāzes tirgotāju reģistra. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.  

 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

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

administratīvo aktu. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā administratīvā akta darbību. 

Priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Birziņš 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 


