AKCIJU SABIEDRĪBAS «LATVIJAS GĀZE»
2007. GADA PĀRSKATS

Sabiedrība 2007. gadā
2007. gadā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” galvenais mērķis bija, attīstot un modernizējot gāzapgādes sistēmu un ar to
saistītos pakalpojumus, nodrošināt stabilu un nepārtrauktu dabasgāzes piegādi un realizāciju Latvijā, bet ziemas periodā – arī
Igaunijai un Krievijas ziemeļrietumu reģionam.

Sabiedrības darbības pamatvirzieni
dabasgāzes iegāde, uzglabāšana, pārvade, sadale un realizācija;
dabasgāzes pārvade un uzglabāšana citu valstu vajadzībām;
dabasgāzes kvantitātes uzskaite un kvalitātes kontrole;
gāzapgādes sistēmas ekspluatācija, tajā skaitā drošības nodrošināšana un sistēmas attīstība.
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Akciju sabiedrības «Latvijas Gāze» 2007. gada pārskats
Izdevumu sagatavoja a/s «Latvijas Gāze» Sabiedrisko attiecību daļa.
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Cienījamās dāmas un godājamie kungi!
Lai gan gāze kā enerģijas veids Latvijā ir pazīstams jau vairāk
nekā 145 gadus, tomēr tieši dabasgāzes vēsture Latvijā
aizsākās 1962. gadā, kad tika pabeigts projekts, kura rezultātā
Latviju sasniedza maģistrālais gāzesvads no Dašavas. Līdz ar
šo svarīgo brīdi Latvijas enerģētikas sistēmā notika
ievērojamas pārmaiņas un dabasgāze šodien ir viens no
stratēģiski svarīgākajiem Latvijas enerģijas resursiem.
Ir noslēdzies vēl viens darbīgs un veiksmīgs gads a/s “Latvijas
Gāze” vēsturē, kura laikā Sabiedrība turpināja attīstību un
gāzapgādes sistēmas modernizāciju Latvijā. 2007. gads
zināmā mērā bija arī a/s “Latvijas Gāze” jubilejas gads,
jo atzīmējām 10 gadus, kopš tika īstenota Sabiedrības
privatizācija, kuras gaitā tā ieguva stabilus, drošus un uz
ilgtermiņu tendētus stratēģiskos akcionārus. Tieši veiksmīgi
izvēlēti un piesaistīti akcionāri bija par iemeslu a/s “Latvijas
Gāze” straujajai attīstībai šajos desmit gados, kas turklāt
nodrošināja Sabiedrībai stabilu vietu starptautiskajā
gāzapgādes sistēmā kā nozīmīgam un stratēģiskam sistēmas
dalībniekam.
Šodien, atskatoties uz iepriekšējiem desmit gadiem, es ar
pilnu pārliecību un atbildību varu teikt, ka a/s “Latvijas Gāze”
ir kļuvusi par vienu no modernākajām un efektīvāk strādājo
šajām dabasgāzes kompānijām šajā reģionā. Sabiedrība ir ne
tikai dabasgāzes saņēmējs un realizētājs vietējā tirgū, bet ar
Inčukalna pazemes gāzes krātuvi nodrošina stabilitāti
reģionā, darbojoties kā stratēģiski svarīgs starpposms
gan virzienā no austrumiem uz rietumiem, gan arī pretējā
virzienā.
Pateicoties labai un profesionālai sadarbībai ar mūsu
akcionāriem, ir ievērojami augusi arī a/s “Latvijas Gāze”
darbinieku profesionalitāte. Sabiedrībā strādājošajiem šajā
laikā ir bijusi nenovērtējama iespēja iegūt kolēģu pieredzi un
zināšanas gan Vācijā, gan Krievijā. Nevaru nepieminēt, ka šis
zināšanu apmaiņas process noticis arī pretējā virzienā: kolēģi
mūsu akcionāru kompānijās – gan Krievijas AAS “Gazprom”,
gan Vācijas “E.ON Ruhrgas International AG” – pieredzes
apmaiņas laikā ir mācījušies un guvuši pieredzi no Sabiedrības
profesionāļiem dažādu sarežģītu procesu risināšanā.
Ir svarīgi atzīmēt mūsu akcionāru finanšu politiku, kas ir viens no
būtiskiem a/s “Latvijas Gāze” attīstības stūrakmeņiem – lielākā
daļa nopelnīto līdzekļu ik gadu tiek atstāta Sabiedrības rīcībā,
kas tādējādi ļauj realizēt virkni svarīgu Sabiedrībai un visai
Latvijai nozīmīgu attīstības projektu. Tādējādi a/s “Latvijas
Gāze” ik gadu iegulda lielus līdzekļus gan Inčukalna pazemes
gāzes krātuves modernizācijā, gan jaunu maģistrālo

gāzesvadu izbūvē, gan citu dabasgāzes infrastruktūras objektu
modernizācijā un būvniecībā.
Jāatzīmē, ka veiksmīgā sadarbība ar akcionāriem Sabiedrībai
ļāvusi arī īstenot “lēzenu” tarifu politiku, paaugstinot gāzes
tarifus daudz lēnāk, līdz ar to patērētājiem mazāk sāpīgā
apjomā. Lai arī pasaulē gāzes cenas aug daudz straujāk,
nekā pieaug tarifi Latvijā, tomēr gan a/s “Latvijas Gāze”, gan
mūsu akcionāri izprot reālo situāciju Latvijas patērētāju
maksātspējas jomā. Tādēļ tarifu kāpums bijis mazāks par
dabasgāzes cenas pieaugumu pasaules tirgos. A/s “Latvijas
Gāze” un mūsu akcionāri labi izprot sociālo situāciju valstī
un tādēļ pirms katras tarifu paaugstināšanas tiek sniegts
detalizēts, bet vienlaikus viegli saprotams pamatojums gan
valstij, gan patērētājiem.
Paralēli starptautiskas nozīmes projektiem Sabiedrība arī
turpmākajos gados attīstīs un īstenos jau iesāktos vietējos
projektus jaunu patērētāju pieslēgšanai gāzapgādes sistēmai,
lai ikvienam Latvijas patērētājam nodrošinātu iespēju
saņemt vienu no dabai draudzīgākajiem enerģijas resursiem.
A/s “Latvijas Gāze” vadībai un akcionāriem vienmēr ir bijis
un būs svarīgs ikviens patērētājs neatkarīgi no viņa patērētā
gāzes apjoma gadā. Tieši tādēļ Sabiedrība ar interesi
uzklausa priekšlikumus un savu iespēju robežās realizē
dažādus gāzapgādes projektus visā valsts teritorijā.
A/s “Latvijas Gāze” kā sociāli atbildīgam uzņēmumam ir
svarīga ne tikai īstermiņa peļņa, bet arī klientu labklājības
pieaugums, kas nākotnē pozitīvi ietekmēs gan valsti kopumā,
gan arī Sabiedrības attīstību.
Esmu pārliecināts, ka sadarbībā ar mūsu akcionāriem
a/s “Latvijas Gāze” arī turpmāk spers lielus un stratēģiski
pārdomātus soļus gāzapgādes sistēmas modernizācijā un
attīstībā, tādējādi arī turpmāk saglabājot savu stratēģisko
nozīmīgumu reģionā.

Valdes priekšsēdētājs   

Adrians Dāvis

Rīgas pirmā gāzes fabrika, būvēta pēc Berlīnes būvmeistara Ādolfa Kīnela seniora projekta,
pabeigta 1862. g.
Kājnieku mūra tilts pār pilsētas kanālu Rīgā pie Bastejkalna, 2007. g. Ik dienas pa to staigā arī
a/s „Latvijas Gāze” klienti, kuru skaits šobrīd jau sasniedzis gandrīz 441 tūkstošus.

A/s “Latvijas Gāze” padomes priekšsēdētājs Kirils Seļezņovs.
Gāzes cauruļvadu izkraušana, 1961. g. Rit gāzesvada Dašava – Minska – Viļņa – Rīga celtniecība.
Maģistrāles būve pavērsusies uz Rīgu.
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Padomes ziņojums
2007. gada 2. aprīlī pagāja desmit gadi no dienas, kad akciju
sabiedrības “Latvijas Gāze” stratēģiskie investori, akciju
sabiedrība “Gazprom” un divu akciju sabiedrību – “Ruhrgas”
un “PreussenElektra” –   konsorcijs parakstīja līgumus par
Sabiedrības akciju iegādi, sperot privatizācijas procesa pirmo
soli. Šie desmit gadi Sabiedrībai ir bijis dinamiskas attīstības
periods, kura laikā no finansiālās grūtībās nonākuša uzņēmuma
ar novecojušu infrastruktūru un iekārtām tā ir izaugusi par
vienu no reģiona nozīmīgākajām akciju sabiedrībām, kas
izmanto modernas tehnoloģijas un darba metodes. Sekmīgi
sadarbojoties ar esošajiem un pastāvīgi piesaistot jaunus
klientus, dabasgāzes realizācijas apjoms šo desmit gadu laikā
ir pieaudzis gandrīz par trešdaļu. Sabiedrības prioritāte šajā
laika periodā ir bijusi nepārtrauktas un drošas gāzapgādes
nodrošināšana saviem patērētājiem, jaunu klientu piesaiste,
paplašinot esošos dabasgāzes piegādes tīklus, un gāzes
uzglabāšanas pakalpojumu nodrošināšana citu valstu
patērētājiem.
Savukārt pasaulē pagājušajā gadā turpinājās straujš naftas
produktu cenu kāpums un gada beigās mazuta viena barela
cena strauji tuvojās maģiskajam 100 ASV dolāru līmenim.
Sakarā ar to, ka Latvijā dabasgāzes iepirkšanas un realizācijas
cenas tiek noteiktas, par pamatu izmantojot naftas produktu
cenas starptautiskajā biržā, šī situācija, kā arī Latvijas straujā
ekonomiskā izaugsme pirmajā pusgadā un pieaugošā
inflācija visa gada garumā ievērojami sarežģīja Sabiedrības
saimnieciskās darbības apstākļus un ietekmēja darbības
rezultātu. Turklāt arī gāzes piegādātāji turpināja paaugstināt
gāzes pārdošanas cenu, lai to tuvinātu veco ES valstu
līmenim. Neskatoties uz būtiski augušajām gāzes realizācijas
cenām un neparasti silto laiku pirmajā un ceturtajā ceturksnī,
gāzes realizācijas apjomi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
samazinājās tikai nedaudz, bet Sabiedrības peļņa sasniedza
Ls 32,8 milj. (EUR 46,68 milj.), kas ir labākais rezultāts visā tās
darbības vēsturē.
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisiju un tās izpratnei par drošas dabasgāzes
apgādes nozīmi valsts ekonomikā, 2007. gadā tika panākts
dabasgāzes tarifu un cenu pieaugums patērētājiem, kas radīja
priekšnoteikumus apjomīgu investīciju projektu realizācijai.
Pagājušajā gadā tika pabeigta Inčukalna PGK kompresoru
ceha un Baltijas valstīs lielākās gāzes regulēšanas stacijas
celtniecība, kā arī abu maģistrālo gāzesvadu, kas savieno
Inčukalna PGK ar Izborskas kompresoru staciju, remontdarbi,
tādējādi dodot iespēju būtiski paaugstināt darba spiedienu
šajos vados. Šo projektu realizācija ne tikai uzlabo gāzapgādes

drošību, bet arī nodrošina iespēju palielināt piegādājamās
gāzes daudzumu tās lietotājiem saskaņā ar prognozēto gāzes
patēriņa pieaugumu.  
2007. gadā Padome atkārtoti ir izskatījusi un apstiprinājusi iz
maiņas līgumos ar dabasgāzes piegādātājiem a/s ”Gazprom”
un SIA “ITERA Latvija”. Šīs izmaiņas ir saistītas gan ar pārdodamās gāzes cenu izmaiņām naftas produktu cenu pieauguma
dēļ, gan ar atsevišķiem līguma nosacījumiem, kas ir precizēti
un pašreiz atbilst starptautiskajā praksē pieņemtajām
normām.
Padome ir iepazinusies ar Valdes Korporatīvās pārvaldības
ziņojumu par pagājušo gadu, kas sagatavots saskaņā ar
a/s “Rīgas Fondu birža” izdotajiem “Korporatīvās pārvaldības
principiem un ieteikumiem to ieviešanā”, un uzskata, ka Valde
ir paveikusi nopietnu darbu, lai Sabiedrība savā darbībā
ievērotu rekomendētos korporatīvās pārvaldības principus.
Arī Padome savā darbībā vadās no šiem principiem.
Atskaites periodā Padome ir regulāri saņēmusi Valdes
ziņojumus par Sabiedrības darbību, saimniecisko un
finansiālo stāvokli. Padome ir uzraudzījusi Valdes darbību
visos galvenajos virzienos un sekojusi, lai Sabiedrība strādātu
saskaņā ar likumiem, Sabiedrības statūtiem un akcionāru
pilnsapulces lēmumiem, pārbaudījusi un akceptējusi
Sabiedrības iesniegto budžetu, kā arī izteikusi priekšlikumus
Sabiedrības darba uzlabošanai.
Sabiedrības 2007. gada pārskata revīziju ir veikusi starptautiska
auditorfirma “PricewaterhouseCoopers” SIA. Padome ir
saņēmusi revidenta ziņojumu, kurā atzīts, ka finanšu pārskats
sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par a/s “Latvijas Gāze”
finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās
darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007.
gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.
Padome ir izskatījusi un akceptējusi Valdes ziņojumu par
Sabiedrības darbību pārskata gadā, pētniecības un attīstības
pasākumiem, finanšu risku vadību, kā arī priekšlikumus par
2007. gada peļņas sadali.
Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem
par viņu sekmīgo darbību un veikumu 2007. gadā un novēl
panākumus un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs

  Kirils Seļezņovs
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A/s «Latvijas Gāze» Padome
Sabiedrības Padomi uz trim gadiem ievēl
a/s “Latvijas Gāze” akcionāru sapulcē.

Padomes locekļi:
Eike Benke

A/s “Latvijas Gāze” Padomes sastāvs 2007. gadā bija šāds:

Sabiedrībā pārstāv “E.ON Ruhrgas International AG”
kapitāla daļu;

Padomes priekšsēdētājs:

Markuss Antons Sorihs

Kirils Seļezņovs

Sabiedrībā pārstāv “E.ON Ruhrgas International AG”
kapitāla daļu;

Sabiedrībā pārstāv AAS “Gazprom” kapitāla daļu.

Reiners Lēmans
Padomes priekšsēdētāja vietnieki:
Juris Savickis
Sabiedrībā pārstāv SIA “ITERA Latvija” kapitāla daļu;

Stefans Kampūzs
Sabiedrībā pārstāv “E.ON Ruhrgas International AG”
kapitāla daļu.

Sabiedrībā pārstāv “E.ON Ruhrgas International AG”
kapitāla daļu;

Uve Fips
Sabiedrībā pārstāv “E.ON Ruhrgas International AG”
kapitāla daļu;

Jeļena Karpeļa
Sabiedrībā pārstāv AAS “Gazprom” kapitāla daļu;

Vlada Rusakova  
Sabiedrībā pārstāv AAS “Gazprom” kapitāla daļu;

Aleksandrs Krasņenkovs
Sabiedrībā pārstāv AAS “Gazprom” kapitāla daļu;

Igors Nazarovs
Sabiedrībā pārstāv SIA “ITERA Latvija” kapitāla daļu.

A/s «Latvijas Gāze» Valde
Sabiedrības Valdi uz trim gadiem ievēl
a/s “Latvijas Gāze” akcionāru sapulcē.

A/s ”Latvijas Gāze”  Valdes sastāvs 2007. gadā bija šāds:

Adrians Dāvis

Gints Freibergs

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Aleksandrs Mihejevs

Anda Ulpe

Valdes loceklis, Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Valdes locekle

Jorgs Tumats
Valdes loceklis, Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Rīgas pirmā gāzes fabrika un parks pie pilsētas kanāla, 19. gs. b.
A/s “Latvijas Gāze” valde. 1. rindā no kreisās: Jorgs Tumats, Adrians Dāvis.
2. rindā: Anda Ulpe, Gints Freibergs, Aleksandrs Mihejevs.

Orenburgas gāzes pārstrādes rūpnīca Krievijā.
Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadības pults, no kuras tiek kontrolēta dabasgāzes
iesūknēšana un izsūknēšana.
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9. lpp.

Akcionāri un akcijas

2,8 % – Citi

16 % – SIA “ITERA Latvija”

34 % – AAS “Gazprom”
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A/s “Latvijas Gāze” Padome 2008. gada 16. maijā apstiprināja
Sabiedrības Valdes piedāvāto 2007. gada peļņas sadales
projektu, kas paredz dividendēs izmaksāt Ls 0,50 (EUR 0,71)
par vienu akciju jeb kopumā Ls 19,95 milj. (EUR 28,39 milj.),
kas ir 61% no kompānijas peļņas 2007. gadā. Salīdzinot ar
2006. gadu, dividendēs izmaksājamās peļņas apjoms par
vienu akciju ir palielinājies par Ls 0,20 jeb 67%. Turklāt
laika periodā kopš 1997. gada šī ir lielākā summa, kas tiek
izmaksāta dividendēs par vienu akciju.

A/s “Latvijas Gāze” dividendes par akciju
(Ls/akcija)

2004

Sabiedrības pamatkapitāls pārskata gada beigās joprojām
nebija mainījies un bija Ls 39,9 milj. (EUR 56,8 milj.),
kas sadalās tikpat daudzās balsstiesīgās akcijās ar
nominālvērtību Ls 1   (EUR 1,42). Tāpat pārskata gadā nav
mainījusies arī a/s “Latvijas Gāze” akcionāru struktūra un
arī 2007. gada beigās a/s “Latvijas Gāze” bija trīs galvenie
akcionāri – Vācijas kompānija “E.ON Ruhrgas International
AG” (47,2% akciju), Krievijas AAS “Gazprom” (34% akciju)
un SIA “ITERA Latvija” (16% akciju). Savukārt pārējās
Sabiedrības akcijas pieder mazajiem akcionāriem, to skaitā
a/s “Latvijas Gāze” darbiniekiem.

100 %

0,25

Vienas a/s “Latvijas Gāze” akcijas cena RFB pārskata gadā
svārstījās robežās no Ls 7,05 līdz 11,25  (no EUR 10,03 līdz
16,01) un pārskata gada beigās sasniedza Ls 7,12 (EUR
10,13), kas salīdzinājumā ar 2006. gada beigām ir par
31% mazāk. Pārskata gada laikā a/s “Latvijas Gāze” akciju
apgrozījums RFB sasniedza 154 825 akcijas Ls 1,6 milj. (EUR
2,28 milj.) vērtībā, kas salīdzinājumā ar 2006. gadu bija par
25 981 akciju vairāk.

2003

Būtiskais akciju vērtības samazinājums bija saistīts ar kopējo
negatīvo noskaņojumu pasaules finanšu tirgos, to skaitā
Baltijas finanšu tirgū. Pēc kapitalizācijas vērtības pārskata
gada beigās a/s “Latvijas Gāze” akcijas bija otrajā vietā starp
RFB kotētajiem vērtspapīriem un vienpadsmitajā vietā
starp BFB kotētajām akcijām.

A/s “Latvijas Gāze” akcionāru struktūra (%)
31.12.2007.
47,2 % – “E.ON Ruhrgas International AG”

2007. gadā turpinājās a/s “Latvijas Gāze” akciju kotācija
Rīgas Fondu biržas (RFB) Oficiālajā sarakstā un Baltijas Fondu
biržas (BFB) Oficiālajā sarakstā. Sabiedrības kapitalizācijas
vērtība 2007. gada beigās sasniedza Ls 284,09 milj. (EUR
404,2 milj.), kas bija par Ls 127,68 milj. (EUR 181,67 milj.)
mazāk nekā 2006. gada beigās, kad Sabiedrības akciju
kapitalizācija sasniedza Ls 411,77 milj. (EUR 585,9 milj.).
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10. lpp.

Dabasgāze
Latvijas energoresursu tirgū
Energobilance

Cenu pieaugums

Enerģijas kopējais patēriņš Latvijā 2007. gadā turpināja
pieaugt, ko sekmēja valsts attīstība un dzīves līmeņa paaugsti
nāšanās. Tomēr, neskatoties uz vairākus gadus stabilo
a/s “Latvijas Gāze” klientu skaita pieaugumu, dabasgāzes
patēriņš saglabājās iepriekšējo gadu līmenī, jo 2007. gadā
bija silti laika apstākļi, kā arī turpinājās energoefektivitātes
pasākumi visos patēriņa sektoros.

2007. gadā Latvijas tirgu būtiski ietekmēja energoresursu
– sevišķi naftas un tās produktu, cenas pasaules tirgos.
2007. gada sākumā jēlnaftas cena pasaules biržās svārstījās
ap USD 50 par barelu, bet gada beigās cena pirmoreiz vēsturē
pārsniedza USD 100 par barelu. 2007. gada janvārī vidējā
1% sēra saturošā mazuta cena bija aptuveni USD 240 par tonnu
(naftas produktu biržā FOB ARA), bet 2007. gada decembrī tā
bija aptuveni USD 500 par tonnu. 2007. gada decembrī naftas
eksportētājvalstis OPEC paziņoja par lēmumu nepalielināt
naftas ieguves apjomus, kas arī turpmāk negatīvi ietekmēs
naftas cenas attīstību. Jāņem vērā arī vēl joprojām augošais
pieprasījums pēc energoresursiem Ķīnā un Indijā.

2007. gadā Latvijā tika veiktas izmaiņas statistikas metodo
loģijā energoresursu patēriņa aprēķinos, tomēr dabasgāze
saglabāja līderpozīcijas kā atsevišķs produkts, bet pārējo
resursu bilancē ir vērojamas izmaiņas. Nozīmīgākā grupa ir
naftas produkti, kuros galvenokārt ietilpst naftas produkti
autotransportam, kā arī mazuts, sašķidrinātā naftas gāze
un citi resursi rūpniecības, enerģētikas un mājsaimniecību
vajadzībām. Jaunās metodoloģijas aprēķini liecina, ka
koksnes produktu grupa energobilancē ir 22,2% (salīdzinot
ar iepriekšējo metodoloģiju – vairāk par 30%), tomēr Latvija
ar šādiem rādītājiem vēl joprojām ir viena no “zaļākajām
valstīm” Eiropā, pieskaitot vēl elektroenerģijas daļu, kas
saražota hidroelektrostacijās, kā arī dabasgāzi, kas ir videi
draudzīgākais kurināmais no ogļūdeņraža resursiem.

Šāda situācija naftas tirgū radīja augstākas dabasgāzes
iepirkuma cenas no Krievijas un attiecīgi dabasgāzes tarifu
pieaugumu Latvijā, jo dabasgāzes iepirkuma cena tika
noteikta atbilstoši mazuta kotācijai. Decembrī, salīdzinot ar
janvāri, mājsaimniecībām tarifi bija pieauguši par aptuveni
20%, bet rūpnieciskiem klientiem – par 71–82% atkarībā no
patēriņa. Tomēr šāda tendence globālā tirgus ietekmē bija
vērojama arī citu energoresursu cenās, tādēļ dabasgāzes cena
saglabāja konkurētspēju gan Latvijā, gan darījumos ar citām
Eiropas Savienības valstīm.

Savukārt dabasgāzes patēriņa struktūra pa nozarēm būtiski
nav mainījusies, galvenā patēriņa grupa saglabājas enerģētika
– elektroenerģijas ražošana un centralizētā siltumapgāde, tai
skaitā koģenerācijas stacijas.

100 %
* Operatīvā informācija. Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde, VAS “Latvenergo” un a/s “Latvijas Gāze”.

2,5% – Citi

10,0 % – Elektroenerģija

22,2 % – Koksne

30,3 % – Dabasgāze

35,0 % – Naftas produkti

Energobilance 2007. gadā (%)*

ˉ Z E » 2 0 0 7 . G A D A PA
ˉ R S K AT S
A K C I J U S A B I E D R Iˉ B A S « L AT V I J A S G A

11. lpp.

Dabasgāze Latvijas energoresursu tirgū / turpin.
Notikumi, kas ietekmēs nākotni
2007. gadā valdība un profesionāļi meklēja risinājumus
elektroenerģijas deficīta mazināšanai nākotnē. Ņemot
vērā to, ka Latvija importē aptuveni   30% no patērētās
elektroenerģijas, kā arī to, ka Lietuvā līdz 2010. gadam tiks
slēgta Ignalinas AES, Igaunijā, iespējams, slēgs daļu degslā
nekļa spēkstaciju, bet Krievijas un Latvijas starpsavienojuma
jaudas ir nepietiekamas, 2012. gadā Latvijas vajadzībām
sagaidāms
300–500
MW
bāzes
jaudu
deficīts.
Elektroenerģijas deficīta problēmas skars visas reģiona
valstis. Risinot šos jautājumus, 2007. gadā tika panākta
principiāla vienošanās starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un
Polijas valdībām par jaunas AES būvniecību Ignalinā, tomēr
tās būvniecības termiņi vēl joprojām ir neskaidri. Tādēļ tiek
meklēti savlaicīgi risinājumi nepietiekamo bāzes jaudu
radīšanā un kā viens no optimālākajiem ir jauna – otrā Rīgas
TEC-2 energobloka būvniecība, kas izmantotu dabasgāzi un

nodrošinātu 400 MW jaudu un kura būvniecību varētu pa
beigt 2012.–2014. gadā. Jau 2008./2009. gadā darbību
uzsāks pirmais rekonstruētais TEC-2 energobloks arī ar 400
MW jaudu (deficīts aprēķināts ņemot vērā jau darbojošos
energobloku). Nepieciešamās dabasgāzes infrastruktūras
būvniecība abiem energoblokiem tika pabeigta 2007. gadā.
Konkrēts lēmums par otrā energobloka būvniecību tiks
pieņemts 2008. gadā. Līdzīgi projekti tiek attīstīti arī Lietuvā
un Kaļiņingradā.
2007. gadā tika izstrādāts Latvijas energoefektivitātes
rīcības plāns 2008.–2010. gadam (plāns apstiprināts 2008.
gadā). Rīcības plāns paredz konkrētus soļus un finansējuma
mehānismus visam siltumapgādes posmam – no siltuma
ražošanas līdz ēku energoefektivitātei. Šādi soļi nākotnē
radīs labu iespēju taupīt energoresursus, tai skaitā dabasgāzi,
kompensējot daļu no cenu pieauguma.

1% sēra saturošā mazuta cena FOB ARA naftas produktu biržā (USD/t)
450
400
350
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200

Dabasgāzes plūsma 2007. gadā
Padeve no Inčukalna PGK – 957 milj. m3

Tiešā padeve no Krievijas – 716 milj. m3

Latvijas dabasgāzes patēriņš – 1 673 milj. m3
Rūpniecība
364 milj. m3 (22%)

Enerģētika
984 milj. m3 (59%)

Komunālie un komercuzņēmumi
191 milj. m3 (11%)

Mājsaimniecība
135 milj. m3 (8%)
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12. lpp.

Attīstība
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2007. gadā būtisku uzmanību
a/s “Latvijas Gāze” veltīja tālākai dabasgāzes sadales sistēmas
paplašināšanai un jaunu lietotāju pieslēgšanai esošajai
gāzapgādes sistēmai.

izbūvi pa Dienvidu tiltu. Šā   projekta īstenošanas kopējās
izmaksas paredzētas  Ls 714,8 tūkst. (EUR 1,02 milj.), no kuriem
Ls 250,8 tūkst. (EUR 356,9 tūkst.) jau ir izlietoti.

Pārskata gadā a/s “Latvenergo” īstenoja jaunā TEC-2
energobloka būvniecības projektu, kurā kā kurināmo izmantos
dabasgāzi, tādēļ bija nepieciešams izbūvēt jaunu gāzes- 
vada pieslēgumu energobloka vajadzību nodrošināšanai.
Maksimālās plānotās dabasgāzes infrastruktūras jaudas TEC-2
atbilst aptuveni vienai trešdaļai no visa Latvijas patēriņa
(240 000 m³/h). Pieslēguma būvniecību sāka 2006. gada
oktobrī un šobrīd tas ir sarežģītākais un lielākais projekts Rīgā,
kopš tika izveidota a/s “Latvijas Gāze”. Darbu gaitā kopumā tika
izbūvēts 4 kilometrus garš gāzesvads ar diametru 800 mm, kas
ir lielākais cauruļvads Latvijā (lielākais maģistrālais gāzesvads
Latvijā ir 700 mm diametrā), kā arī jauna gāzes regulēšanas
stacija Rīgas rajona Stopiņu novadā. Izbūvētā infrastruktūra
būs pietiekama, ja radīsies nepieciešamība būvēt vēl vienu
energobloku TEC-2. Projekta realizācijā tika ieguldīti Ls 5 milj.
(EUR 7,12 milj.). Savukārt gāzes regulēšanas stacija nodrošinās
ne tikai TEC-2 apkalpi, bet arī visas Rīgas pilsētas vajadzības, jo
paralēli TEC-2 pieslēgumam tiek veidota gāzesvada cilpa ap
Rīgu, kas ievērojami paaugstinās dabasgāzes piegāžu drošību
un nodrošinās attīstību visai Rīgai, Rīgas rajonam un blakus
esošajām teritorijām.

Investīcijas Sabiedrības attīstībai

Pārskata gadā Sabiedrība pabeidza gāzesvada izbūvi Rīgas
termoelektrostacijas ražotnes TEC-2 gāzapgādei par kopējo
summu Ls 3,76 milj. (EUR 5,35 milj.), no kuriem Ls 2,46 milj.
(EUR 3,50 milj.) projekta realizācijai tika izlietoti 2007. gadā.
Pārskata gadā Sabiedrība pabeidza gāzesvadu pievadu izbūvi
topošajam Dienvidu tiltam, šim mērķim kopumā izlietojot
Ls 573,1 tūkst. (EUR 815,4 tūkst.). Jau ir noslēgts līgums ar  
a/s “Latvijas Tilti” par augstā spiediena  virszemes gāzesvada

Pārskata gadā Sabiedrības attīstības nodrošināšanai kopumā
izlietoti Ls 20,9 milj. (EUR 29,7 milj.), tajā skaitā tehnoloģisko
iekārtu modernizācijā ieguldīti Ls 10,80 milj. (EUR 15,37 milj.),
bet sadales un maģistrālo gāzesvadu izbūvei izlietoti
Ls 10,13 milj. (EUR 14,55 milj.), no kuriem sadalošo
gāzesvadu būvniecībai 108,29 kilometru kopgarumā izlietoti
Ls 5,84 milj. (EUR 8,31 milj.), un izbūvēti sadales gāzesvadi
106,17 kilometru garumā, bet pievadi – kopumā 12,44
kilometru garumā.
No jauna gazificēto individuālo lietotāju skaits Latvijā
2007. gadā kopumā bija 4 232. No tiem par a/s “Latvijas Gāze”
līdzekļiem gazificēts 2 831 individuālais lietotājs (mājas).
2007. gadā tika realizēti gazifikācijas projekti Līgatnē,
Inčukalna pagastā, Ādažu pagasta Kadagā, Cēsīs, Siguldā,
Vecāķos, Saldū, Babītes pagastā, gazificējot daudzdzīvokļu
mājas un privātmājas, kā arī sabiedriska rakstura ēkas.
Izbūvētie gāzesvadi nodrošinās esošo patērētāju stabilu
dabasgāzes apgādi, kā arī dos iespēju attīstīt gazifikāciju
minētajās vietās.
Pārskata gadā aizvien lielāku nozīmi ieguva a/s “Latvijas
Gāze” Klientu apkalpošanas centrs, kas kopumā 2007. gadā
apkalpoja 8 697 klientus. Kontaktu centrs saņēma vairāk nekā
174 tūkstošus zvanu un nosūtīja aptuveni 8 tūkstošus vēstuļu
un faksogrammu. Salīdzinot ar 2006. gadu, apkalpoto klientu
skaits ir pieaudzis, kas vēlreiz apliecina šādu struktūrvienību
nepieciešamību un efektivitāti kvalitatīvas klientu apkalpo
šanas nodrošināšanai.

Klientu skaits (tūkst.)
389,5
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Mājsaimniecība (gāzes plītis)

26,7
Mājsaimniecība (apkure)

2,1

3,7 1,8
3,4 1,5
3
Komerciālie

1,4
Rūpnieciskie, enerģētika

Gāzesvada būvniecība, 1962. un 2007. gads.

Svinīgā lāpas aizdegšana Jelgavā, kas veltīta uzņēmumu un dzīvojamo māju pievienošanai
Dašavas gāzesvadam, 1966. g.
2007. gadā pabeigta gāzes regulēšanas stacijas GRS Rīga-1 un GRS Rīga-3 būvniecība.
GRS Rīga-3 ir lielākā stacija Baltijas valstīs ar kopējo caurlaides spēju 300 000 m3/h.
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15. lpp.

Inčukalna pazemes gāzes krātuve
Inčukalna pazemes gāzes krātuve (turpmāk tekstā –
Inčukalna PGK) jau kopš tās izveidošanas ir stratēģisks posms
gāzapgādes sistēmā Baltijas un Krievijas Ziemeļrietumu
reģionā, jo no krātuves apkures sezonā dabasgāzi piegādā
ne tikai patērētājiem Latvijā, bet arī Igaunijā un Krievijā. Viens
no galvenajiem a/s “Latvijas Gāze” uzdevumiem joprojām
ir Inčukalna PGK integritātes palielināšana kopējā Baltijas
valstu, Krievijas un Eiropas gāzapgādes kompleksā. Ņemot
vērā kurināmā izmantošanas palielināšanos pasaulē, arī
Eiropā, gāzes krātuvju esamība un to potenciāla izmantošana
kļūst aizvien nozīmīgāka.
Inčukalna PGK ir nozīmīgs a/s “Latvijas Gāze” objekts, un tai ir
svarīga nozīme valstī kopumā, jo krātuvē tiek uzglabāts liels
dabasgāzes daudzums. Inčukalna PGK ir viena no lielākajām
pazemes gāzes krātuvēm Eiropā, līdz ar to – liela Latvijas kā
Eiropas Savienības dalībvalsts bagātība.
2007. gada sezonā Inčukalna PGK iesūknēja kopumā
1,18 miljardus nm3 dabasgāzes un kopējais dabasgāzes
apjoms pārskata gada laikā krātuvē sasniedza 4,47 miljardus
nm3, no tās 2,33 miljardi aktīvā gāze.
2007. gadā gāzapgādes sistēmas modernizācijā un jaunu
pamatlīdzekļu izveidošanā a/s “Latvijas Gāze” investēja
Ls 29,1 milj. (EUR 41,3 milj.). No kopējām investīcijām 28%
tika izlietoti tieši Inčukalna PGK ekspluatācijas drošības
paaugstināšanai un iekārtu modernizācijai.
Nozīmīgākais 2007. gadā ekspluatācijā nodotais objekts ir
Inčukalna PGK kompresoru cehs KC-1. Šī projekta realizācija,
ieskaitot projektēšanu, ilga sešus gadus, un kopējās izmaksas
tā īstenošanā sasniedza Ls 18,9 milj. (EUR 26,9 milj.).
2007. gadā tika pabeigts arī gāzes ražošanas ceha (KC–2)
kompresora Nr. 3 kapitālais remonts.

Pārskata gadā tika pabeigta Inčukalna PGK gāzes
savākšanas punkta GSP-1 tehnoloģisko iekārtu montāža,
drošības sistēmas izveide un metanola padošanas sistēmas
tehnoloģiskā aprīkojuma montāža. Objektu paredzēts
nodot ekspluatācijā 2008. gada vasarā. Tā kopējās izmaksas
pārskata gada beigās sasniedza Ls 10,7 milj. (EUR 15,24 milj.),
bet kopējās izmaksas paredzamas aptuveni Ls 12 milj.  (EUR
17,1 milj.) apjomā.
Pārskata gadā Inčukalna PGK tika uzsākta pazemes urbumu
rekonstrukcija gāzi nesošajā zonā un pabeigta ģeoloģiskā
un gāzes dinamiskā modeļa izstrāde. Modelis precizēs
informāciju par krātuves iegulu un ļaus prognozēt iegulas
ekspluatācijas tehnoloģiskos parametrus.
Tāpat pārskata gadā veikta Inčukalna PGK komunikāciju
digitālā trīsdimensiju uzmērīšana, kā rezultātā iespējams
saņemt visu komunikāciju plānu mērogā 1:500 ar
komunikāciju iegulas dziļumiem. Iegūtā informācija tiks
izmantota arī Inčukalna PGK ģeogrāfiski informatīvās sistēmas
izveidei.
Investīcijas tehnoloģiju pilnveidošanā dod ne tikai ekono
misku efektu, bet arī padara dabasgāzes uzglabāšanas procesu
drošāku un videi draudzīgāku. Inčukalna PGK modernizācijas
galvenais mērķis ir paaugstināt virszemes un pazemes
aprīkojuma ekspluatācijas drošību, kā arī nodrošināt gāzes
krātuves darbības nepārtrauktību saskaņā ar plānotajām
jaudām.
A/s “Latvijas Gāze” raksturīga vispusīga pieeja savai
pamatdarbībai – attīstot un sabalansējot uzņēmējdarbības
prasības ar rūpēm par vidi un drošību. Lai to sasniegtu, būtiski
finanšu līdzekļi tiek ieguldīti tehnoloģiju modernizācijā, kā
arī veicināta katra darbinieka vides apziņa un profesionālā
izaugsme un pilnveidošanās.

Dabasgāzes piegāde no Inčukalna PGK (milj. m3)
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Vides politika
A/s “Latvijas Gāze” savā darbībā vēlas būt konkurētspējīgs,
uz klientu orientēts un videi draudzīgs uzņēmums, kura
pamatuzdevums ir nodrošināt ilgtspējīgu, drošu un kvalitatīvu
dabasgāzes piegādi. Ņemot vērā a/s “Latvijas Gāze” darbības
specifiku, Sabiedrības vadība un speciālisti lielu uzmanību
velta apkārtējās vides pārvaldības jautājumu apzināšanai un
risināšanai.
A/s “Latvijas Gāze” savu ikdienas darbību saista ar atbildību
pret sabiedrību šādās jomās:
• energoapgādes sistēmas nepārtraukta tehniskā un
tehnoloģiskā attīstība;
• dabasgāzes piegādes drošība un energoresursu racionāla
izmantošana;
• darbinieku nepārtraukta apmācība un profesionalitātes
pilnveidošana;
• saimnieciskās darbības radītās ietekmes uz vidi apzināšana,
pastāvīga novērtēšana un mazināšana;
• sabiedrības, katra tās locekļa informētības un drošības
nodrošināšana;
• ārkārtas situācijām adekvātas rīcības nodrošināšana.
Sabiedrības īstenotās vides pārvaldības politikas realizācija tieši
saistīta ar a/s “Latvijas Gāze” vispārējās stratēģiskās attīstības
plāna prioritātēm. Sekojot pasaulē plaši pielietotajai lielo
uzņēmumu ietekmes uz vidi samazināšanas realizācijas shēmai,
Sabiedrība veikusi vides pārvaldības sistēmas izstrādi un
ieviešanu dabasgāzes uzglabāšanas sektorā, kas ļauj nodrošināt
būtisku a/s “Latvijas Gāze” realizētās vides aizsardzības un
ražošanas procesa vides draudzīguma politikas caurskatāmību,
veicina labāku atbildīgo dienestu sadarbības un informācijas
apmaiņas koordināciju kompānijas iekšienē un ārpus tās.
A/s “Latvijas Gāze” īstenotās vides politikas pamatmērķi ir
nodrošināt:
• ilgtspējīgus vides un saimnieciskās darbības ekonomiskos
rādītājus;
• ciešas iekšējās un ārējās komunikācijas saites un sapratni ar
valsts, pašvaldību institūcijām un sabiedrību;
• aktīvu personāla attīstību;
• nozīmīgāko saimnieciskās darbības ietekmju uz vidi
savlaicīgu identifikāciju, cēloņu analīzi un saimnieciskās
darbības radīto nozīmīgāko vides aspektu novērtēšanu;

• Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu
prasību apzināšanu, ievērošanu un analīzi;
• ārkārtas situācijām atbilstošu rīcību.
Vides pārvaldības sistēma, kas aptver trīs a/s “Latvijas Gāze”
darbības segmentus – dabasgāzes uzglabāšanu, pārvadi un
sadali, Sabiedrībā ieviesta daļēji – pašreiz tā izstrādāta un veik
smīgi darbojas Inčukalna PGK. Vides pārvaldības sistēmas ie
viešana tieši Inčukalna PGK veikta, jo šis stratēģiskās nozīmes
objekts ir inženiertehniski un tehnoloģiski komplicēts.
Jāuzsver, ka vides pārvaldības sistēma ir arī veids, kā vides
jautājumu risināšanā uzturēt ciešas saites starp speciālistiem
Sabiedrības ietvaros, ar pašvaldību un valsts institūciju
darbiniekiem, kā arī ar visplašāko un nozīmīgāko a/s “Latvijas
Gāze” sadarbības partneri – klientiem, tajā skaitā visu Latvijas
sabiedrību.
A/s “Latvijas Gāze” veiktajā apkārtējās vides ietekmes procesu
monitoringā īpaša vērība pievērsta metāna jeb dabasgāzes
emisijai vidē. Šī viela ir viena no nozīmīgākajām siltumnīcas
efektu izraisošajām gāzēm, turklāt tas ir neatjaunojamais
dabas resurss un dabasgāze tiek pilnībā iepirkta – tātad
nozīmīgi vides faktori ir ļoti cieši saistīti arī ar nozīmīgiem
finansiāliem faktoriem. Tādēļ visās dabasgāzes apgādes
sistēmās un objektos savlaicīgi tiek plānoti un praksē
īstenoti visi iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu racionālu
dabasgāzes piegādi lietotājiem. Inčukalna PGK īstenoti
ievērojami modernizācijas darbi, Sabiedrības dabasgāzes
pārvades sistēmā līdz 2010. gadam paredzēts diagnosticēt
visus maģistrālos gāzesvadus un novērst tajos konstatētos
defektus. Tāpat ir pabeigta pārvades sistēmas gāzes
regulēšanas staciju modernizācija, savukārt jau pirms
vairākiem gadiem ir pilnībā modernizēta sadales sistēma.
Jāatzīmē, ka patlaban visa jaunā a/s “Latvijas Gāze”
infrastruktūra tiek būvēta atbilstoši Eiropas labākajai praksei
un augstākajām tehnoloģiskajām un drošības prasībām.
Visi augstāk minētie dabasgāzes apgādes sistēmas
rekonstrukcijas un modernizācijas darbi vērsti kā uz vides, tā
arī uz Sabiedrības finansiālo risku mazināšanu un dabasgāzes
piegāžu stabilitātes paaugstināšanu, kas pilnībā atbilst
Sabiedrības stratēģiskajiem tehnoloģiju attīstības plāniem
un ir augsti vērtējami vides aizsardzības kontekstā.
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Dabasgāzes pārvade
Dabasgāzes pārvades sistēmas operatora funkcijas veic
a/s “Latvijas Gāze” struktūrvienība – ekspluatācijas iecirknis
“Gāzes transports”. Tā uzdevums ir nodrošināt sistēmas
darbību, kā arī tās tehnisko ekspluatāciju un attīstību.
Dabasgāzes pārvades sistēmu veido maģistrālie gāzesvadi,
komerciālā starpvalstu gāzes mērīšanas stacija, gāzes
regulēšanas stacijas (turpmāk tekstā – GRS), apakšzemes
cauruļvadu elektroķīmiskās aizsardzības pretkoroziju ierīces,
sakaru un tālvadības līnijas, kā arī SCADA sistēma.
A/s “Latvijas Gāze” tehniskā politika ir vērsta uz sistēmas drošī
bas saglabāšanu un paaugstināšanu, kas ietver dabasgāzes
piegādes nepārtrauktību un sistēmas bezavāriju darbību.
Tādēļ arī pārskata gadā tika īstenota virkne projektu pārvades
sistēmas modernizācijai un drošības paaugstināšanai.
Lai nodrošinātu dabasgāzes padevi Rīgas TEC-2 jaunajam
energoblokam, a/s “Latvijas Gāze” pārskata gadā veica
maģistrālā gāzesvada-atzara un GRS “Rīga-3” izbūvi ar
maksimālo jaudu 300 000 m3/st. Projekta izmaksas bija
Ls 2,4 milj. (EUR 3,42 milj.).
GRS modernizācijas un rekonstrukcijas programmas ietvaros
pārskata gadā tika realizēts kārtējais posms – divu GRS
rekonstrukcija, veicot fiziski un morāli novecojušo gāzes
iekārtu nomaiņu uz konteinertipa automātiskajām GRS,
izlietojot Ls 0,3 milj. (EUR 0,43 milj.). Programma tika uzsākta
1998. gadā, un pašlaik no esošajām 47 GRS 87% atbilst
mūsdienu tehniskajām un ekoloģiskajām prasībām.
A/s “Latvijas Gāze” pārskata gadā turpināja maģistrālo
gāzesvadu diagnostiku un atklāto defektu remontu.
Pamatojoties uz iekšējās diagnostikas pārskatu un atrasto
defektu bīstamību, tika noteikts konkrētā gāzesvada
maksimālais pieļaujamais spiediens. Pēc šo datu analīzes kopā
ar piesaistītajām valsts kontroles institūcijām, ekspluatācijas
iecirknis “Gāzes transports” izstrādāja gāzesvadu pārbaudes
un remontu programmu, kuras īstenošanas rezultātā tika
atjaunots gāzesvada maksimāli pieļaujamais spiediens.
Lai nodrošinātu iekšējās diagnostikas veikšanu, tika veikta
novecojušo maģistrālo gāzesvadu līnijas krānu nomaiņa
ar tādiem krāniem, kuri nodrošina diagnostikas virzuļu
caurlaidību.

2007. gadā tika veikta maģistrālā gāzesvada Iecava-Liepāja
līnijas krānu mezglu nomaiņa. Pašlaik šajā gāzesvadā ir
nomainīti astoņi līnijas krānu mezgli un iegriezts papildus
drošības krāna mezgls priekš GRS “Liepāja”. Šo darbu veikšanā
tika izmantotas arī pilnīgi jaunas tehnoloģijas. Lai pabeigtu
minētā posma sagatavošanu iekšējai diagnostikai, 2007. gadā
tika iegādātas gāzes iekārtas un nepieciešamie materiāli, kā
arī noslēgti līgumi par apvienotā pieņemšanas-palaišanas
kameru mezgla Džūkstē un pieņemšanas kameras mezgla
GRS “Liepāja” izbūvi.
Gāzesvadam Rīga–Inčukalna PGK tika apmainīti divi līnijas
krānu mezgli un noslēgts līgums par virzuļu palaišanas
kameras mezgla izbūvi un vēl viena līnijas krāna nomaiņu.
2008. gadā paredzēts apmainīt vēl četrus līnijas krānu mezglus
un izbūvēt virzuļu palaišanas kameru gāzesvada Rīga–
Inčukalna PGK pirmajā līnijā. Lai veiktu iekšējo diagnostiku
gāzesvada Rīga–Inčukalna PGK abās līnijās, 2008. gadā
jāuzsāk un 2009. gada vidū jāpabeidz apvienoto pieņemšanas
kameru mezgla izbūve.
Pēc maģistrālā gāzesvada Izborska–Inčukalna PGK iekšējās
diagnostikas veikšanas, kopējais pārbaudīto gāzesvadu
garums pārsniedza 50% no kopējā maģistrālo gāzesvadu
garuma.
2007. gadā pēc atrasto defektu novēršanas gāzesvadā
Pleskava–Rīga tika noteikts maksimālais pieļaujamais
spiediens – 54 bāri. Gāzesvada Izborska–Inčukalna PGK
remontdarbu apjoma lielākā daļa tika izpildīta pārskata
gadā, savukārt jau 2008. gadā pieļaujamais spiediens tiks
atjaunots. Maksimāli pieļaujamie spiedieni pagaidām ir
ierobežoti maģistrālajiem gāzesvadiem Vireši–Tallina un
Rīga–Daugavpils.
Pārskata gādā tika turpināti arī citi iepriekšējos gados uzsāktie
modernizācijas darbi, tai skaitā septiņu katodaizsardzības
staciju rekonstrukcija un vienas jaunas būvniecība. Vēl
2007. gadā tika ierīkotas elektroapgādes līnijas un
elektropievadi uz maģistrālo gāzesvadu līnijas krāniem un
krāniem-atzariem uz GRS (24 objektiem).
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Personāls
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2007. gadā I.M.Gubkina vārdā nosauktās “Naftas un gāzes
Krievijas Valsts Universitātes” pirmajā, ceturtajā un piektajā
kursā mācījās trīs a/s “Latvijas Gāze”   stipendiāti. Savukārt
šīs pašas augstskolas aspirantūrā turpina mācības vēl trīs
Sabiedrības darbinieki. Patlaban a/s “Latvijas Gāze” strādā
11 I.M.Gubkina vārdā nosauktās “Naftas un gāzes Krievijas

Mācību centra telpās pārskata gadā notika 10 semināri, kuros
kopumā piedalījās 143 cilvēki, tajā skaitā 128 a/s “Latvijas
Gāze” darbinieki un 15 dalībnieki no citām organizācijām.

1267

Akadēmiskās izglītības iegūšanai Latvijas augstskolās,
par prioritāti nosakot studijas gāzes tehnoloģiju specialitātē,
a/s “Latvijas Gāze” 2007. gadā piešķīra materiālo pabalstu
mācību maksas segšanai par 2007./2008. studiju gadu
19 Sabiedrības darbiniekiem.

Izglītojot gan savus, gan citu uzņēmumu darbiniekus,
a/s “Latvijas Gāze” Mācību centra programmā ir gāzapgādes
sistēmu projektētāju, montāžas, būvuzraudzības un visu
specialitāšu ekspluatācijas speciālistu apmācība un atestācija,
bīstamo iekārtu atbildīgo personu un apkalpes personāla
apmācība un atestācija, kā arī citas profesionālās zinības.
Pārskata gadā Mācību centrā mācījās kopā 2 574 cilvēki, no
kuriem 890 bija a/s “Latvijas Gāze” darbinieki (87 speciālisti un
803 strādnieki) un 1 684 citu iestāžu darbinieki (357 speciālisti
un 1 327 strādnieki).

2004

2007. gada 31. decembrī a/s “Latvijas Gāze” dažādos amatos
nodarbināja kopumā   1 356 cilvēkus visā Latvijas teritorijā.
Pārskata perioda beigās 30% a/s “Latvijas Gāze” darbinieku
bija augstākā izglītība, 39% – vidējā speciālā izglītība, 25%
– vidējā izglītība, bet 6% – pamata izglītība. Darbinieku
izglītošana un kvalifikācijas celšana tiek nodrošināta, veicinot
akadēmiskās izglītības ieguvi, kā arī ar dažādu programmu
palīdzību, starptautiskās pieredzes iepazīšanu, piedalīšanos
dažādās konferencēs, kursos un semināros.
Kopumā 2007. gadā darbinieku profesionālai izglītošanai un
kvalifikācijas celšanai a/s “Latvijas Gāze” izlietoja Ls 86,5 tūkst.  
(EUR 123,1 tūkst.).

Pārskata gadā 35% a/s “Latvijas Gāze” darbinieku darba stāžs
uzņēmumā bija līdz 10 gadiem, 37% darbinieku Sabiedrībā
bija nostrādājuši 11–20 gadus, 18% darbinieku kopējais darba
stāžs uzņēmumā bija 21–30 gadi, 8% darbinieku – 31–40
gadi, savukārt 2% a/s “Latvijas Gāze” darbinieku darba stāžs
Sabiedrībā bija lielāks par 41 gadu.

1260

Papildus darba attiecību regulējumam, ko nosaka Latvijas
Republikas likumi, darba tiesiskās attiecības Sabiedrībā
regulē arī Darba koplīgums un Darba kārtības noteikumi.
Būtiskākais Darba koplīguma mērķis ir radīt ikvienam
a/s “Latvijas Gāze” darbiniekam labvēlīgākus darba nosacīju
mus, salīdzinot ar tiem, kas noteikti Darba likumā un citos
darba attiecības regulējošajos normatīvajos aktos. Būtiski
atzīmēt, ka Darba koplīgumā noteikti a/s “Latvijas Gāze”
darbinieku nodarbinātības garantiju, darba samaksas, sociālo
garantiju, darba drošības un veselības aizsardzības organizā
cijas jautājumi, kā arī ietverti darba kārtības noteikumi.

Valsts Universitātes” absolventi, astoņiem no tiem studiju
apmaksai tika piešķirtas Sabiedrības stipendijas.

2003*

Kā ikvienā uzņēmumā, arī a/s “Latvijas Gāze” ir izstrādāta un
tiek pielietota personāla politika, kuras pamatuzdevums ir no
drošināt kompāniju ar profesionāliem un augsti kvalificētiem
darbiniekiem. Tāpat personāla politikas ietvaros tiek regulāri
paaugstināta jau esošo Sabiedrības darbinieku kvalifikācija un
zināšanu līmenis. Tādējādi tiek nodrošināta a/s “Latvijas Gāze”
augsta darbības efektivitāte un definēto stratēģisko mērķu
kvalitatīva izpilde. A/s “Latvijas Gāze” var lepoties ar stabilu,
izglītotu un veiksmīgu kolektīvu – Sabiedrības darbiniekiem
raksturīgs augsts profesionālais līmenis, gatavība strādāt
komandā un atbildības izjūta.

* A/s “Latvijas Gāze” koncerns
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Starptautiskā sadarbība
Kā ik gadu, arī 2007. gadā a/s “Latvijas Gāze” speciālistu
starptautiskā sadarbība izvērtās trijos lielos blokos – sadarbībā
ar Sabiedrības akcionāriem, sadarbībā ar citām pasaules gāzes
kompānijām un arī ar dažādām starptautiskām organizācijām.
Ikvienas sadarbības mērķis ir iegūt jaunu informāciju un
pieredzi, ko izmantot a/s “Latvijas Gāze” ikdienas darbā.
Tieši starptautiskās pieredzes un zināšanu apguve ir viens
no svarīgākajiem aspektiem, lai nodrošinātu Sabiedrības
veiksmīgu un drošu darbību gāzapgādes jomā, kā arī īstenotu
efektivitātes paaugstināšanas pasākumus.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2007. gadā visciešākā a/s
“Latvijas Gāze” sadarbība turpinājās ar Sabiedrības akcionāru
– Krievijas kompānijas AAS “Gazprom” un Vācijas uzņēmuma
“E.ON Ruhrgas International AG” – speciālistiem. Šī ciešā
sadarbība ļauj Sabiedrībai īstenot virkni stratēģiski svarīgu un
sarežģītu attīstības projektu, kas tādējādi būtiski paaugstina
a/s “Latvijas Gāze” darbības efektivitāti un drošību.
Ar AAS “Gazprom” un tā apakšstruktūru pārstāvjiem galvenie
sadarbības virzieni bija Inčukalna PGK tālāka modernizācija,
tās darbības drošības paaugstināšana un paplašināšana,
gāzes dinamiskā trīsdimensiju modeļa izveide Inčukalna PGK,
gāzesvadu pārbaude ar intelektuālo virzuli un citu Sabiedrības
attīstībai būtisku projektu īstenošana.
Par vienu no visnozīmīgākajiem 2007. gada starptautiskās
sadarbības pasākumiem izvērtās aprīlī notikušais a/s
“Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirkņu divdesmit divu
strādnieku, kas pārstāvēja visus sadales tīklu iecirkņus un
avārijas dienestu, izglītojošais brauciens uz Vāciju, kura laikā
viņi iepazinās ar darba organizāciju un praktiskiem darba
paņēmieniem Berlīnes reģiona gāzes kompānijās “E.ON Edis”
un “GASAG”, kā arī ar gāzes tīklu izveides principiem un
struktūru, mājas pieslēgumu ierīkošanu, tīklu apkopi, avārijas
dienestu darbu un citiem jautājumiem.

• mārketinga un pārdošanas struktūrvienību darbības
optimizācija;
• sadarbība ar “E.ON Ruhrgas International AG” kontroles daļu;
• specializētas klientu vadības programmas ieviešana Klientu
centrā.
2007. gadā īpaši sekmīga sadarbība turpinājās ar kompāniju
“E.ON Hanse”. Galvenās sadarbības jomas bija tehniskās
attīstības politika, gāzes transporta un sadales sistēmu
ekspluatācija, dabasgāzes pārdošanas jautājumi, darbs ar
patērētājiem, reorganizācija, darbs ar regulatoru, jaunu gāzes
pieslēgumu procedūra, kā arī citi aktuāli jautājumi.
2007. gada martā Inčukalna PGK apmeklēja liela Francijas
pārstāvju delegācija. Šajā delegācijā bija Francijas Parlamenta
deputāti, Francijas Ekonomikas ministrijas pārstāvji, “Gaz de
France” darbinieki, citi Francijas biznesa aprindu pārstāvji,
kā arī Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vadošie
darbinieki. Delegācijas locekļi iepazinās ar Inčukalna PGK
krātuves darbību un ļoti atzinīgi novērtēja krātuves kopējo
tehnisko stāvokli, īpaši atzīmējot lielo a/s “Latvijas Gāze”
ieguldījumu Inčukalna PGK modernizācijā pēdējo gadu laikā.
Savukārt jūnijā Rīgā notika Baltijas reģionālais enerģētikas
forums, kurā piedalījās visu trīs Baltijas valstu premjerministri,
vairāku valstu vēstnieki, parlamentu deputāti, ministriju
pārstāvji, enerģētikas speciālisti. Forumā tika apspriestas
enerģētikas attīstības perspektīvas un problēmas Baltijas
valstīs, ar referātiem uzstājās gan valdības pārstāvji, gan arī
speciālisti. Arī a/s “Latvijas Gāze” pārstāvji piedalījās šajā forumā
ar referātu par gāzapgādes jautājumiem, savukārt foruma
noslēgumā tā dalībniekiem tika noorganizēta ekskursija uz
Inčukalna PGK.

Lai turpinātu uzsākto pieredzes apmaiņu, septembrī notika
seminārs, kurā piedalījās gan tie ekspluatācijas iecirkņu un
avārijas dienesta strādnieki, kas pieredzes apmaiņas braucienā
apmeklēja Vāciju, gan arī citi Sabiedrības darbinieki. Semināra
laikā “E.ON Ruhrgas International AG” kolēģi iepazīstināja tā
dalībniekus ar jaunākajām tehnoloģijām gāzes apgādē Vācijā.

Pagājušajā gadā Sabiedrība turpināja optimizēt savu līdz
dalību sabiedriskajās organizācijās un piedalījās Starp
tautiskajā gāzes savienības (International Gas Union), ANO
Eiropas ekonomiskās komisijas Gāzes centra (UN Economic
Commission for Europe Gas Center), DVGW (Deutsche
Vereinigung des Gas-  und Wasserfaches), Pasaules
enerģētikas kongresa (World Energy Congress), Baltijas
Gāzes (Baltic Gas) un Starprepublikāniskās gāzes lietišķās un
zinātniski-tehniskās sadarbības asociācijas aktivitātēs.

Pārskata gadā Sabiedrībā atkārtoti ieradās speciālisti no
“E.ON Ruhrgas International AG” struktūrvienībām, un ar
šiem speciālistiem tika apspriesta virkne aktuālu un nozīmīgu
jautājumu:
• Sabiedrības ekonomisko un finanšu rādītāju vidēja termiņa
plānošana un darbības rezultātu prognozes;

Jāatzīmē, ka a/s “Latvijas Gāze” vadošie darbinieki un
speciālisti pārskata gadā uzstājās vairākās konferencēs,
informējot to dalībniekus par Sabiedrības nozīmīgākajām
aktivitātēm, projektiem un citiem a/s “Latvijas Gāze” svarīgiem
jautājumiem, kā arī pieredzes iegūšanas nolūkos apmeklēja
vairākas ārvalstu gāzes kompānijas.
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A/s «Latvijas Gāze» sabiedrībai
A/s “Latvijas Gāze” sniegtā atbalsta mērķis ir īstenot sociāli
atbildīgu politiku, veicinot gan kultūras attīstību, gan veselīgas
sabiedrības veidošanos, kā arī uzlabot vispārējo izglītības
līmeni. Par īpaši svarīgu a/s “Latvijas Gāze” uzskata dabasgāzes
nozares un ar to saistītās izglītības attīstību, kā arī sabiedrības
izglītošanu dabasgāzes lietošanas drošības jautājumos, tomēr
šīs prioritātes neizslēdz arī cita rakstura atbalsta vai labdarības
projektu realizāciju, ja tie ir sociāli aktīvi, vērsti uz attīstību un
inovāciju attiecīgajā jomā.  

un vēdināšanas tehnoloģiju nozarēs un kardioloģijas zinātnes
nozarei – sirds ķirurģijai.

Kultūra

Ik gadu Sabiedrība novirza ievērojamus līdzekļus dažādām
sociālām programmām. Daļa no šiem projektiem atvēlētā
finansējuma tiek virzīta bērnu drošībai un veselībai.
2004. gadā a/s “Latvijas Gāze” parakstīja sadarbības līgumu
ar Izglītības satura un eksaminācijas centru (ISEC), kas
paredz dažādu pasākumu organizēšanu bērnu izglītošanā
par dabasgāzes lietošanu un drošību. Līguma ietvaros a/s
“Latvijas Gāze” dāvinājusi skolām grāmatu “Kā rūķis iepazina
gāzi” un darba burtnīcu “Esi drošs ar rūķi”. Savukārt katru
gadu ISEC rīkoto drošības nedēļu laikā Sabiedrības pārstāvji
viesojas skolās un stāsta bērniem par drošības jautājumiem
dabasgāzes lietošanā. Sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu a/s
“Latvijas Gāze” sniedz finansiālu palīdzību nopietni slimu
bērnu ārstēšanas izdevumu segšanai, bērnunamiem, kā arī
aprūpes uzlabošanas programmu atbalstam bērniem ar
garīgās attīstības traucējumiem. Sociālo projektu ietvaros
Sabiedrība sniedz atbalstu arī dažādu vides aizsardzības
projektu realizācijai. Piemēram, lai saglabātu Latvijas dabu
un veicinātu ainavas un faunas saglabāšanu, tiek atvēlēts
finansējums Engures ezera dabas parka uzturēšanai un Gaujas
Nacionālā parka fondam.

Latvijas Nacionālās operas (LNO) galvenā patrona gods
kopš 2004. gada pieder a/s “Latvijas Gāze”. Pārskata gadā ar
Sabiedrības finansiālo atbalstu tapa vairāki jauniestudējumi –
skatītāju iemīļotās operas “Traviata” un “Karmena”, kā arī balets
“Anna Kareņina”. Jau divus gadus a/s “Latvijas Gāze” sadarbībā
ar LNO rīko Latvijas kultūras dzīvē nozīmīgu notikumu –
tradicionālās Operas patrona gada balvas sarīkojumu. Balvas
tiek pasniegtas sezonas sākumā, novērtējot labāko mākslinieku
sniegumu iepriekšējā gadā. Pasākumu tradicionāli kuplina arī
a/s “Latvijas Gāze” balvas laureātu koncerts. To translē Latvijas
Televīzija, līdz ar to mākslinieku panākumus un sniegumu redz
ne tikai skatītāji Operas zālē, bet daudz plašāka sabiedrība.
Sabiedrība ne tikai atbalsta labākos, bet arī sniedz palīdzību
latviešu operas, baleta un mūzikas kultūras nostiprināšanā
un attīstīšanā, kā arī popularizēšanā ārvalstīs. Tiek atbalstīti
dažādi starptautiski mūzikas festivāli un konkursi, kā arī Latvijā
realizētās kultūras projektu programmas.

Izglītība un zinātne
A/s ”Latvijas Gāze” augsti vērtē kvalitatīvas izglītības nozīmi
Latvijā, tādēļ atbalsta dažādus ar izglītības veicināšanu saistī
tus projektus. A/s “Latvijas Gāze” jau ilgstoši ir izveidojusies
veiksmīga sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU).
Sabiedrība sniedz būtisku finansiālu atbalstu universitātei
dažādu izglītojošu mācību materiālu izdošanā un stipendiju
izmaksām gāzes tehnoloģijas specialitātēs Latvijas Izglītības
fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai”
ietvaros. Kopš 2003. gada tiek pasniegta a/s “Latvijas Gāze“,
Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Izglītības fonda
mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” gada balva
par mūža ieguldījumu zinātnē, par daudzsološu pieteikumu
gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas
nozarē, kā arī kardioloģijas zinātnē. 2007. gadā Sabiedrība
atvēlēja līdzekļus arī stipendiju konkursa uzvarētājiem gāzes

Tāpat, izprotot nepieciešamību atbalstīt Latvijas zinātnes
potenciālu un tā veiksmīgu integrāciju Eiropas Savienībā, a/s
“Latvijas Gāze” jau vairākus gadus sniedz finansiālu palīdzību
dažādu nozīmīgu zinātnisko konferenču (piemēram, kognitīvo
zinātņu konferences) organizēšanā.

Sociālie projekti

Atbalsts sportam
Jau kopš 1998. gada a/s “Latvijas Gāze” ir Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) atbalstītāja, un šī sadarbība ir kļuvusi par stabilu
tradīciju. Šo gadu laikā ar Sabiedrības finansiālu atbalstu LOK
īstenojusi olimpiskās ilgtermiņa sporta programmas hokejā,
futbolā, basketbolā, tenisā, burāšanā, šķēpmešanā, pludmales
volejbolā un citos Latvijai nozīmīgos sporta veidos. Turklāt
sadarbība lielākoties plānota tā, lai atbalstu justu ne tikai
augstu meistarību sasniegušie atlēti, bet arī bērni un jaunieši,
kuri regulāri piedalās Latvijas un Eiropas jaunatnes olimpiādēs.
Daudziem sporta cienītājiem 2008. gada galvenais sportiskais
notikums noteikti būs vasaras olimpiskās spēles, kuras noritēs
Pekinā. Jau ilgus gadus a/s “Latvijas Gāze” sadarbojas arī ar
Latvijas Basketbola savienību.

20. gs. 70. un 80. gados a/s “Latvijas Gāze” basketbola komanda piedalījās gan vietējās,
gan triju Baltijas valstu sacensībās. Šī tradīcija saglabājusies arī mūsdienās.
A/s “Latvijas Gāze” jau ilgstoši ir viens no Latvijas Basketbola savienības galvenajiem sponsoriem.
Mūs vieno neatlaidība, cīņas spars un uzvaras prieks.

Kristīne Opolais – Latvijas Nacionālās operas soliste un a/s ”Latvijas Gāze” gada balvas laureāte,
2006. g. Spēcīga personība, kas apbur ar savu talantu un šarmu.
Modernā interjerā siltumu un mājīgumu nodrošina elegantais gāzes kamīns. 1906. gads.
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Saīsinātais Sabiedrības gada
pārskats
Valdes ziņojums
1. Sabiedrības darbība pārskata gadā
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” ir energoapgādes
uzņēmums, kas nodarbojas ar dabasgāzes pārvadi,
uzglabāšanu, sadali un tirdzniecību. 1997. gadā Latvijas
Republikas Energoapgādes regulēšanas padome Sabiedrībai
izsniedza ekskluzīvas licences regulējamo sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanai līdz 2017. gada 10. februārim, bet
2007. gada 31. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas (turpmāk – SPRK) padome – licenci dabasgāzes
tirdzniecībai līdz 2012. gada 10. februārim. Saskaņā ar
Enerģētikas likumu Sabiedrība ir dabasgāzes apgādes
sistēmas operators, kas, nepieļaujot sistēmas jaudas
pārslodzes, nodrošina nepārtrauktu un drošu dabasgāzes
piegādi Latvijas dabasgāzes lietotājiem.
Pārskata gadā dabasgāzes lietotājiem tika piegādāti 1 673,4
milj. nm3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2006. gada periodu
dabasgāzes realizācija nm3 ir samazinājusies par 2,7%.
Dabasgāzes patēriņa samazināšanās ir saistīta ar samērā
augsto gaisa temperatūru 2007. gada I un IV ceturksnī, kā arī ar
rekordaugsto naftas produktu kotāciju biržās, kuras rezultātā
Latvijā būtiski paaugstinājās dabasgāzes tirdzniecības gala
tarifi, kas savukārt veicināja taupīgāku resursu izmantošanu.
Pēdējo gadu situācija pasaules naftas produktu tirgū, kā arī
dabasgāzes piegādātāju vēlme pakāpeniski tuvināt dabas
gāzes piegādes cenas Latvijas Republikai Eiropas valstu
līmenim, izraisīja strauju dabasgāzes cenu pieaugumu. Ar
2005. gada 1. janvāri dabasgāzes iepirkuma cenu formula
tika piesaistīta faktiskajai mazuta kotācijai – līdz 200 USD/t.
2006. gadā tika atcelti dabasgāzes cenu griesti, bet 2007.
gadā – mainīta cenu formula, paaugstinot dabasgāzes
iepirkuma cenu vairāk nekā par 50% pie mazuta kotācijas
300 USD/t. 2007. gadā turpinājās darbs pie jaunu dabasgāzes
piegādes līguma grozījumu sagatavošanas. Šie grozījumi tika
apstiprināti 2008. gada 15. janvārī. Saskaņā ar tiem dabasgāzes
cena ir piesaistīta mazuta un gazolīna kotācijai, un sagaidāms,
ka 2008. gadā dabasgāzes iepirkuma cenas sasniegs Eiropas
valstu līmeni un turpmāk to izmaiņas būs atkarīgas no naftas
produktu svārstībām biržā.

2007. gada martā Sabiedrība, pamatojoties uz dabasgāzes
iepirkuma cenu izmaiņām, iesniedza SPRK dabasgāzes tarifu
projektu, kas paredzēja dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas,
sadales un realizācijas pakalpojumu, kā arī dabasgāzes
realizācijas gala tarifu paaugstināšanu. Ar SPRK padomes
2007. gada 28. marta lēmumu Nr.83 “Par AS “Latvijas Gāze”
dabasgāzes apgādes tarifiem” apstiprinātie pakalpojumu un
dabasgāzes realizācijas gala tarifi stājās spēkā ar 2007. gada 1.
maiju. Tarifi tika apstiprināti līdz mazuta kotācijai 400 USD/t ar
soli 10 USD/t. Tarifu piemērošanas laikā vidējais dabasgāzes
tirdzniecības gala tarifs pieauga par 36,7%, bet pa tarifu
grupām atkarībā no lietotāja gada patēriņa par 17–44 %.
Kopējie ieņēmumi no dabasgāzes realizācijas un citiem
pamatdarbības pakalpojumiem 2007. gadā sasniedza
Ls 239,4 milj. (EUR 340,7 milj.), izdevumi (bez administratīvajām
izmaksām) – Ls 195,5 milj. (EUR 278,2 milj.) un bruto peļņa –
Ls 43,9 milj. (EUR 62,5 milj.). Tarifu paaugstināšana deva
papildus ieņēmumus Ls 39,3 milj. (EUR 55,9 milj.). Salīdzinā
jumā ar 2006. gadu Sabiedrības neto peļņa pieauga par
56,2% jeb Ls 11,8 milj. (EUR 16,8 milj.) un bija Ls 32,8 milj.
(EUR 46,7 milj.). Pamatdarbības neto rentabilitāte 2007. gadā
bija 13,7%, bet 2006. gadā – 11,5%.
Peļņas pieaugums galvenokārt saistīts ar to, ka Inčukalna
pazemes gāzes krātuvē (turpmāk – Inčukalna PGK) iesūknētie
gāzes krājumi 2007. gada patēriņam tika iegādāti par
2006. gada cenu.
2007. gada sezonā Inčukalna PGK iesūknēja 1,18 mljrd. nm3
dabasgāzes un kopējais gāzes apjoms krātuvē sasniedza
4,47 mljrd. nm3.
2007. gada 1. februārī Sabiedrība veica pamatlīdzekļu
pārvērtēšanu, kas tās aktīvu vērtību palielināja par Ls 80,2 milj.
(EUR 114,1 milj.). Pārskata gada laikā bez atlīdzības saņemto
un par zemāku cenu iegūto pamatlīdzekļu pārvērtēšana uz
2007. gada 31. decembri aktīvu vērtību palielināja par
Ls 0,8 milj. (EUR 1,1 milj.), aktīviem sasniedzot Ls 475,6 milj.
(EUR 676,8 milj.).
2007. gadā Sabiedrība investēja gāzapgādes sistēmas
modernizācijā un jaunu pamatlīdzekļu izveidošanā Ls 29,1 milj.
(EUR 41,3 milj.). No kopējām investīcijām 28% tika izlietoti
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Inčukalna PGK ekspluatācijas drošības paaugstināšanai un
iekārtu modernizācijai, 22% – maģistrālo gāzesvadu sistēmas
modernizācijai, bet 38% – sadales tīklu paplašināšanai un
pamatlīdzekļu atjaunošanai. Kopējais gazificēto objektu skaits
2007. gadā pieauga par 3,5 tūkst. un sasniedza 440,8 tūkst.
Nozīmīgākais 2007. gadā ekspluatācijā nodotais objekts ir
Inčukalna PGK kompresoru cehs KC-1. Šī projekta realizācija,
ieskaitot projektēšanu, ilga sešus gadus, un kopējās izmaksas
sasniedza Ls 18,9 milj. (EUR 26,9 milj.).

Pārskata gadā krātuvē pabeigta gāzes savākšanas punkta
GSP-1 tehnoloģisko iekārtu montāža, drošības sistēmas
izveide un metanola padošanas sistēmas tehnoloģiskā
aprīkojuma montāža. Objekts tiks nodots ekspluatācijā
2008. gada vasarā. Tā kopējās izmaksas jau sasniedz
Ls 10,7 milj. (EUR 15,2 milj.) Inčukalna PGK sākta pazemes
urbumu rekonstrukcija gāzi nesošajā zonā un pabeigta
ģeoloģiskā un gāzes dinamiskā modeļa izstrāde. Modelis
precizēs informāciju par krātuves iegulu un ļaus prognozēt
iegulas
ekspluatācijas
tehnoloģiskos
parametrus.
2007. gadā ekspluatācijā nodots gāzesvads, kas nodrošinās
gāzes piegādi jaunajam a/s “Latvenergo” energoblokam,
un Baltijas valstīs lielākā gāzes regulēšanas stacija Rīga-3 ar
maksimālo gāzes caurplūdi līdz 300 tūkst. nm3 stundā. Turpinās
darbs pie maģistrālo gāzesvadu diagnostikā konstatēto
bojājumu novēršanas, kā arī pie diagnostikas virzuļa
palaišanas un pieņemšanas kameru izbūves gāzesvadiem
Rīga–Inčukalna PGK un Iecava–Liepāja. Pilnā apjomā
pabeigta otra maģistrālā gāzesvada Izborska–Inčukalna
PGK diagnostika, remontdarbi un atestācija darba spiediena
paaugstināšanai līdz 55 bar.
Sadales gāzesvadu būvniecībai 2007. gadā izlietoti Ls 7,6 milj.
(EUR 10,7 milj.). Lielākie projekti – gāzesvada izbūve uz TEC-2
un pāri Daugavai zem Dienvidu tilta Rīgā.

Pasākumu plāns paredz investīcijas drošības paaugstināšanā
kopsummā par Ls 73,8 milj. (EUR 105 milj.). Tas pamatā
ietver projektus, kuru realizācija nepieciešama sistēmas
ekspluatācijas drošības paaugstināšanai, jaunu objektu
gazifikācijai un gāzes piegādes stabilitātes palielināšanai
visā reģionā, nosedzot sezonālās patēriņa svārstības ar gāzes
piegādēm no Inčukalna PGK Igaunijai un Krievijas rietumu
daļai, kā arī tālākā perspektīvā – Lietuvai.
Ja valdība elektroenerģijas bāzes jaudu nodrošināšanai
atbalstīs 400 megavatu gāzes stacijas būvniecību Rīgā, tad
2007. gadā izveidotā infrastruktūra uz TEC-2 spēs nodrošināt
dabasgāzes piegādi nepieciešamajā apjomā arī šai stacijai.

3. Finanšu risku vadība
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem,
ieskaitot kredītrisku, ārvalstu valūtu kursu un procentu
likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt
potenciālo finanšu risku negatīvo iespaidu uz Sabiedrības
finansiālo stāvokli.
Sabiedrība nav tieši pakļauta ārvalstu valūtu kursu svārstību
riskam, jo gāzes iepirkuma cena tiek noteikta USD, bet pēc
tam pārrēķināta EUR, savukārt gāzes realizācijas tarifi ir
noteikti latos. Norēķini par piegādāto gāzi notiek EUR. Tā kā
ar 2005. gada 1. janvāri lata kurss ir piesaistīts eiro kursam,
Ls/EUR kursa svārstības ir ierobežotas un to būtiska ietekme
uz turpmākajiem finanšu rezultātiem netiek paredzēta. Gāzes
iepirkuma cenu izmaiņas USD atkarībā no mazuta kotācijas
nosedz SPRK apstiprinātie dabasgāzes realizācijas tarifi, kas
līdz noteiktam līmenim nosedz arī EUR/USD kursu svārstības.
Ārvalstu valūtu kursu svārstību risks, kas saistīts ar parādiem
piegādātājiem, tiek kontrolēts, turot būtisku naudas līdzekļu
daļu attiecīgās valūtas depozītos.
Sabiedrības aizņēmumi ir ar mainīgu procentu likmi.

2. Pētniecības un attīstības pasākumi
Lai ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu dabasgāzes piegādi
lietotājiem un drošu gāzapgādes sistēmas ekspluatāciju,
Sabiedrība ir izstrādājusi “Pasākumu plānu akciju sabiedrības
“Latvijas Gāze” gāzapgādes sistēmas drošības paaugstināšanai
no 2006. līdz 2010. gadam”. Tas sagatavots, pamatojoties uz
Krievijas kompāniju “Gazobezopasnostj” un “Ļentransgaz”,
institūtu “VŅIIGAS” un “Giprospecgaz”, kā arī uz Vācijas
kompāniju “Pipeline Enginiering GmbH”, “Untergrundspeiher
und Geotechnologie – Systeme GmbH”, “E.ON Engineering
GmbH”, “E.ON Ruhrgas International AG” u. c. sadarbības
partneru atzinumiem par iekārtu tehnisko stāvokli un
modernizācijas iespējām.

Finanšu līdzekļi, kas potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai
kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir naudas
līdzekļi, kā arī pircēju un pasūtītāju parādi. Sabiedrība ir
pakļauta ievērojamai kredītriska koncentrācijas pakāpei, jo
ievērojama neto apgrozījuma daļa attiecas uz ierobežotu
klientu skaitu. Četri no Sabiedrības klientiem veido līdz pat
47% (2006. g. – 45%) no realizācijas, viens no šo debitoru
parādiem 2007. gada 31. decembrī bija 20,7% (2006. g. –
20,7%), otrs un trešais lielākais debitoru parāds veidoja
8,7% un 6,8% katrs (2006. g. – 8,8 % un 6,2%) no kopējā
debitoru parādu apjoma. Sabiedrība ir ieviesusi un ievēro
tādu kredītpolitiku, kas paredz preces uz kredīta pārdot tikai
klientiem ar labu kredītvēsturi, kontrolējot katram klientam
noteikto kredīta apjomu.
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25. lpp.
Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā.
Sabiedrības partneri naudas darījumos ir vietējās finanšu
institūcijas ar atbilstošu kredītvēsturi.
Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību,
nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību
nokārtošanai noteiktajos termiņos.

4. Apstākļi un notikumi
pēc pārskata gada beigām
Pamatojoties uz naftas produktu tirgus tendencēm un gāzes
piegādātāju vēlmi radīt dabasgāzes piegādēm Latvijai līdzīgus
apstākļus kā citām Eiropas Savienības valstīm, ar 2008. gada 1.
janvāri stājās spēkā dabasgāzes piegādes līguma grozījumi,
kas nosaka jaunu gāzes iepirkuma cenas noteikšanas formulu.
Salīdzinot ar 2007. gada formulu, gāzes iepirkuma cena ir
paaugstināta vidēji par 16% pie mazuta kotācijas 400 USD/t.
Saskaņā ar SPRK padomes 2007. gada 23. novembra
lēmumu Nr.555 “Par dabasgāzes diferencēto tirdzniecības
tarifu un mazuta faktisko kotāciju” ar 2008. gada 1. janvāri
tarifi jāpiemēro, ņemot vērā faktisko mazuta vidējo svērto
kotāciju. Šis lēmums deva iespēju gala lietotājiem par gāzi
maksāt mazāk. Saņemot akcionāru atbalstu un izmantojot
kredītu, Sabiedrība 2007. gada maijā, kad mazuta kotācija bija
viszemākā, nopirka krātuvē palikušo dabasgāzi 2008. gada
vajadzībām par 2007. gada cenu. SPRK lēmuma rezultātā
2008. gada I ceturksnī, kad atbilstoši iepriekšējo sešu mēnešu
vidējai mazuta kotācijai būtu vajadzējis piemērot tarifus,
kas noteikti pie kotācijas 400 USD/t, tika piemēroti tarifi, kas
atbilst kotācijām 310–330 USD/t.
Tā kā līdz 2008. gada aprīlim gāzes krājumi Inčukalna PGK
būs izlietoti un pēc 2008. gada 1. aprīļa, kad sāksies gāzes
iesūknēšana krātuvē, dabasgāze patēriņam būs jāpērk
saskaņā ar jauno cenu formulu, 2008. gada janvārī Sabiedrība
nosūtīja SPRK iesniegumu par mazuta kotācijas piemērošanu
tarifu noteikšanai atbilstoši iepriekšējo sešu mēnešu vidējai
kotācijai. 2008. gada 27. martā SPRK padome, izvērtējot
situāciju tirgū, pieņēma lēmumu Nr.99 “Par dabasgāzes
diferencēto tirdzniecības tarifu un mazuta faktisko kotāciju”,
saskaņā ar kuru ar 2008. gada 1. aprīli tiks atjaunota iepriekšējā
mazuta faktisko kotāciju piemērošanas kārtība, kas ir identiska
dabasgāzes piegādes līgumos noteiktajai.
2008. gada februārī SPRK padome apstiprināja jaunas
dabasgāzes regulējamo pakalpojumu tarifu aprēķina
metodikas. Līdztekus tam notiek gāzapgādes sistēmas
izmaksu attiecināšanas modeļa izstrāde un saskaņošana
ar SPRK, kā arī dabasgāzes tarifu paaugstināšanas projekta
sagatavošana.

5. Valdes ieteiktā 2007. gada peļņas sadale
2007
Ls

2007
EUR

Pārskata gada peļņa

32 818 986

46 697 210

Sadalei nepieejamā peļņas
daļa (saistībā ar pamatlīdzekļu
pārvērtēšanu nerealizētie
atliktā nodokļa ieņēmumi)

(1 741 185)

(2 477 483)

Sadalāmā peļņas daļa

31 077 801

44 219 727

19 950 000

28 386 293

0,50

0,711

11 127 801

15 833 434

Ieteiktā peļņas sadale:
    dividendes dalībniekiem
    (60,8 %)
    dividendes par vienu akciju  
    (Ls/1 akc.)
Statūtos noteiktās rezerves

Atsevišķiem Sabiedrības Padomes un Valdes locekļiem pieder
akcijas un daļas vairākās Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā reģistrētās sabiedrībās, un viņi tajās pilda vadības
funkcijas. Pārskata gada laikā Sabiedrība nav veikusi būtiska
apjoma darījumus (izņemot finanšu pārskatā minētos) ar šīm
sabiedrībām.
Informācija par Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu
īpašumā esošajām Sabiedrības akcijām ir pieejama Sabiedrības
Valdē.

6. Perspektīva
Pamatojoties uz iepriekšējos gados un pārskata gadā
izdarītajiem ieguldījumiem sistēmas ekspluatācijas drošības
paaugstināšanā, gāzesvadu tīkla paplašināšanā, jaunu klientu
piesaistē un debitoru parādu atgūšanā, kā arī ņemot vērā
situāciju kurināmā tirgū Latvijā, Sabiedrības Valde uzskata,
ka Sabiedrība arī 2008. gadā turpinās sekmīgi attīstīties un
ieņems stabilu vietu kurināmā piegādes tirgū.

Valdes priekšsēdētājs   

Valdes sēdes protokols Nr. 18 (2008)
Rīgā, 2008. gada 28. aprīlī

A. Dāvis
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26. lpp.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007. gadu
2007

2006

2007

2006

Ls

Ls

EUR

EUR

239 440 515

182 343 882

340 693 159

259 451 970

(195 532 509)

(152 793 672)

(278 217 695)

(217 405 809)

3. Bruto peļņa

43 908 006

29 550 210

62 475 464

42 046 161

5. Administrācijas izmaksas

(7 238 653)

(5 993 429)

(10 299 675)

(8 527 881)

1. Neto apgrozījums
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi
ieņēmumi
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa
vērtspapīru vērtības norakstīšana
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
13. Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru
parādiem, neto   
14. Uzkrājumi novecojušiem un lēnas apgrozības
krājumiem, neto

2 326 442

945 035

3 310 229

1 344 664

(1 874 195)

(1 433 575)

(2 666 739)

(2 039 793)

1 138 801

2 280 957

1 620 368

3 245 509

384

1 578

546

2 245

(558 067)

(38 126)

(794 058)

(54 249)

172 415

279 089

245 325

397 108

6 042

(41 037)

8 596

(58 390)

16. Peļņa pirms nodokļiem

37 881 175

25 550 702

53 900 056

36 355 374

17. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata
gadu

(5 973 221)

(3 582 831)

(8 499 128)

(5 097 909)

18. Atliktais nodoklis

1 067 765

367 087

1 519 293

522 317

19. Pārējie nodokļi

(156 733)

(1 327 703)

(223 011)

(1 889 151)

32 818 986

21 007 255

46 697 210

29 890 631

Nerealizētie atliktā nodokļa ieņēmumi saistībā
ar pamatlīdzekļu pārvērtēšanu

(1 741 185)

(1 175 456)

(2 477 483)

(1 672 523)

Sadalāmā peļņa

31 077 801

19 831 799

44 219 727

28 218 108

20. Pārskata gada peļņa
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27. lpp.

Bilance 2007. gada 31. decembrī		
31.12.2007.

31.12.2006.

31.12.2007.

31.12.2006.

Ls

Ls

EUR

EUR

78 337

127 301

111 462

181 131

1 620 892
203 595
1 902 824

1 522 251
272 766
1 922 318

2 306 323
289 689
2 707 474

2 165 970
388 111
2 735 212

255 258 865 168 026 445
36 413 047 23 006 758
4 390 522
1 419 585

363 200 644
51 811 101
6 247 149

239 080 092
32 735 669
2 019 887

21 621 346 33 190 656
317 683 780 225 643 444

30 764 404
452 023 298

47 226 049
321 061 697

80
5 292
89 135
94 507

114
8 077
6 308
14 499

114
7 530
126 828
134 472

319 596 793 227 660 269

454 745 271

323 931 381

Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi:
1. Attīstības izmaksas
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Nemateriālie ieguldījumi kopā:
II. Pamatlīdzekļi:
1. Zemes gabali, ēkas, būves, gāzes transportēšanas sistēma
3. Iekārtas un mašīnas
4. Pārējie pamatlīdzekļi
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas
Pamatlīdzekļi kopā:
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
9. Pircēju un pasūtītāju parādi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

80
5 676
4 433
10 189

Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi:

85 359 145
209 239
85 568 384

70 311 771
69 492
70 381 263

121 455 121
297 720
121 752 841

100 044 637
98 878
100 143 515

24 620 661
155 261
920 220
456 930
26 153 072

13 958 668
1 890 221
426 544
16 275 433

35 032 044
220 917
1 309 354
650 152
37 212 467

19 861 395
2 689 542
606 917
23 157 854

17 809
17 809

19 746
7 126 414
7 146 160

25 340
25 340

28 096
10 139 974
10 168 070

44 304 704

11 047 773

63 039 914

15 719 564

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

156 043 969 104 850 629

222 030 562

149 189 003

Aktīvu kopsumma

475 640 762 332 510 898

676 775 833

473 120 384

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
5. Avansa maksājumi par precēm
Krājumi kopā:
III. Debitori:
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
3. Saistīto uzņēmumu parādi
4. Citi debitori
7. Nākamo periodu izmaksas
Debitori kopā:
IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
9. Termiņnoguldījumi
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:
V. Nauda:
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Bilance 2007. gada 31. decembrī
31.12.2007.

31.12.2006.

31.12.2007.

31.12.2006.

Ls

Ls

EUR

EUR

1. Akciju kapitāls (pamatkapitāls)

39 900 000

39 900 000

56 772 585

56 772 585

2. Akciju emisijas uzcenojums

14 320 210

14 320 210

20 375 823

20 375 823

187 441 623

119 122 188

266 705 402

169 495 603

47 582 358

39 720 559

67 703 596

56 517 264

3 437 296

2 261 840

4 890 831

3 218 308

32 818 986

21 007 255

46 697 210

29 890 631

325 500 473

236 332 052

463 145 447

336 270 214

11 429 762

8 424 907

16 263 086

11 987 564

2 500 000

-

3 557 180

-

Pasīvs
Pašu kapitāls:

3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
5. Rezerves:
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves
6. Nesadalītā peļņa
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b) pārskata gada nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā:
Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:
12. Nākamo periodu ieņēmumi
15. Uzkrājumi pēcnodarbinātības  un citām saistībām
       pret darbiniekiem

30 538 257

19 549 651

43 452 024

27 816 647

44 468 019

27 974 558

63 272 290

39 804 211

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm

20 029 914

16 030

28 500 000

22 809

5. No pircējiem saņemtie avansi

5 475 474

4 747 502

7 790 898

6 755 087

62 848 711

44 260 732

89 425 660

62 977 348

53 251

10 706 272

75 769

15 233 653

10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
       obligātas iemaksas

7 589 341

3 284 708

10 798 659

4 673 718

11. Pārējie kreditori

3 449 052

1 993 524

4 907 559

2 836 529

15. Atliktā nodokļa saistības
Ilgtermiņa kreditori kopā:
Īstermiņa kreditori:

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
8. Parādi saistītājām sabiedrībām

432 942

315 606

616 021

449 067

5 793 585

2 879 914

8 243 530

4 097 748

105 672 270

68 204 288

150 358 096

97 045 959

Kreditori kopā:

150 140 289

96 178 846

213 630 386

136 850 170

Pasīvu kopsumma

475 640 762

332 510 898

676 775 833

473 120 384

12. Nākamo periodu ieņēmumi
15. Uzkrātās saistības
Īstermiņa kreditori kopā:
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29. lpp.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2007. gadu

Atlikums
2005. gada
31. decembrī

Akciju
kapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Ilgtermiņa
ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerve

Ls

Ls

39 900 000

Pārējās
rezerves*

Sabiedrības
statūtos
noteiktās
rezerves

Nesadalītā
peļņa

Kopā

Ls

Ls

Ls

Ls

Ls

14 320 210 119 007 653

2 091 647

29 135 700

24 720 052 229 175 262

Dividendes

-

-

-

-

Pārnests uz
rezervēm

-

-

-

(2 091 647)

10 584 859

(8 493 212)

-

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšana

-

-

390 988

-

-

-

390 988

Atliktā nodokļa
saistības no
pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas  

-

-

(58 648)

-

-

-

(58 648)

Izslēgti pārvērtētie
pamatlīdzekļi

-

-

(256 241)

-

-

-

(256 241)

Atliktais nodoklis
no izslēgtajiem
pārvērtētajiem
pamatlīdzekļiem

-

-

38 436

-

-

-

38 436

Pārskata gada peļņa

-

-

-

-

-

21 007 255

21 007 255

14 320 210 119 122 188

-

39 720 559

Atlikums
2006. gada
31. decembrī

39 900 000

- (13 965 000) (13 965 000)

23 269 095 236 332 052

Dividendes

-

-

-

-

Pārnests uz
rezervēm

-

-

-

-

7 861 799

(7 861 799)

-

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšana

-

-

81 019 796

-

-

-

81 019 796

Atliktā nodokļa
saistības no
pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas  

-

- (12 152 969)

-

-

- (12 152 969)

Izslēgti pārvērtētie
pamatlīdzekļi

-

-

(643 990)

-

-

-

(643 990)

Atliktais nodoklis
no izslēgtajiem
pārvērtētajiem
pamatlīdzekļiem

-

-

96 598

-

-

-

96 598

Pārskata gada peļņa

-

-

-

-

-

32 818 986

32 818 986

14 320 210 187 441 623

-

47 582 358

Atlikums
2007. gada
31. decembrī

39 900 000

- (11 970 000) (11 970 000)

36 256 282 325 500 473
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30. lpp.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2007. gadu (turpinājums)

Atlikums
2005. gada
31. decembrī

Akciju
kapitāls

Akciju
emisijas
uzcenojums

Ilgtermiņa
ieguldījumu
pārvērtēšanas
rezervce

EUR

EUR

56 772 585

Pārējās
rezerves*

Sabiedrības
statūtos
noteiktās
rezerves

Nesadalītā
peļņa

Kopā

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20 375 823 169 332 635

2 976 146

41 456 366

35 173 465 326 087 020

Dividendes

-

-

-

-

Pārnests uz
rezervēm

-

-

-

(2 976 146)

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšana

-

-

556 326

-

-

-

556 326

Atliktā nodokļa
saistības no
pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas  

-

-

(83 449)

-

-

-

(83 449)

Izslēgti pārvērtētie
pamatlīdzekļi

-

-

(364 599)

-

-

-

(364 599)

Atliktais nodoklis
no izslēgtajiem
pārvērtētajiem
pamatlīdzekļiem

-

-

54 690

-

-

-

54 690

Pārskata gada peļņa

-

-

-

-

-

29 890 631

29 890 631

20 375 823 169 495 603

-

56 517 264

Atlikums
2006. gada
31. decembrī

56 772 585

- (19 870 405) (19 870 405)
15 060 898 (12 084 752)

-

33 108 939 336 270 214

Dividendes

-

-

-

-

Pārnests uz
rezervēm

-

-

-

-

Pamatlīdzekļu
pārvērtēšana

-

- 115 280 784

-

-

- 115 280 784

Atliktā nodokļa
saistības no
pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas  

-

- (17 292 117)

-

-

- (17 292 117)

Izslēgti pārvērtētie
pamatlīdzekļi

-

-

(916 315)

-

-

-

(916 315)

Atliktais nodoklis
no izslēgtajiem
pārvērtētajiem
pamatlīdzekļiem

-

-

137 447

-

-

-

137 447

Pārskata gada peļņa

-

-

-

-

-

46 697 210

46 697 210

20 375 823 266 705 402

-

67 703 596

Atlikums
2007. gada
31. decembrī

56 772 585

- (17 031 776) (17 031 776)
11 186 332 (11 186 332)

-

51 588 041 463 145 447

* Šeit uzrādītas pirms Sabiedrības pārreģistrācijas Komercreģistrā izveidotās rezerves, kas bija jāveido 5% apmērā no ikgadējās peļņas. Tā kā Komerclikums vairs
neparedz šādas obligātās rezerves veidošanu, un tā nav paredzēta arī Sabiedrības statūtos, Sabiedrības dalībnieki nolēma šīs rezerves ieskaitīt Statūtos noteiktajās
rezervēs.
Izmaiņas statūtos noteiktajās rezervēs var tikt veiktas tikai ar akcionāru lēmumu. Pārvērtēšanas rezerve un akciju emisijas uzcenojums nevar tikt sadalīti  dividendēs.
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31. lpp.

Naudas plūsmas pārskats par 2007. gadu
2007

2006

2007

2006

Ls

Ls

EUR

EUR

37 881 175

25 550 702

53 900 056

36 355 374

18 488 470

13 061 414

26 306 722

18 584 717

(6 042)

41 037

(8 597)

58 390

(384)

(1 578)

(546)

(2 245)

3 017 300

13 300

4 293 233

18 923

I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa pirms nodokļiem
Korekcijas:
- Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījumi
- uzkrājumu krājumiem izmaiņas
- uzkrājumu ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem izmaiņas
- uzkrāto saistību piemaksai par pārskata gada rezultātiem
izmaiņas

145 060

210 846

206 401

300 007

- citu uzkrājumu izmaiņas

(248 689)

248 689

(353 852)

353 852

- uzkrājumu pēcnodarbinātības un citām saistībām pret
darbiniekiem izmaiņas

2 500 000

-

3 557 180

-

(1 138 801)

(2 280 957)

(1 620 368)

(3 245 509)

558 067

38 126

794 058

54 249

44 773

(56 281)

63 706

(80 081)

- uzkrāto saistību atvaļinājumiem izmaiņas

- pārējie procentu un tml. ieņēmumi
- procentu un tml. izmaksas
- zaudējumiem / (peļņai) no pamatlīdzekļu pārdošanas
Korekcijas:
Pircēju un pasūtītāju parādu pieaugums

(10 732 552)

(804 357) (15 271 046)

(1 144 497)

Krājumu atlikumu pieaugums

(15 000 845) (26 686 765) (21 344 279)

(37 971 846)

Parādu piegādātājiem palielinājums
Citu debitoru samazinājums / (pieaugums)

7 933 090

22 615 685

11 287 770

32 179 221

974 686

(310 276)

1 386 853

(441 482)

5 706 865

3 546 692

8 120 137

5 046 488

50 122 173

35 186 277

71 317 428

50 065 561

Procentu un tml. maksājumi

(475 694)

(75 969)

(676 852)

(108 094)

Procentu un tml. ieņēmumi

879 318

2 274 112

1 251 157

3 235 770

Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi

(3 445 795)

(4 030 034)

(4 902 925)

(5 734 222)

6. Pamatdarbības neto naudas plūsma

47 080 002

33 354 386

66 988 808

47 459 015

(29 053 278) (25 077 950) (41 339 090)

(35 682 708)

Citu kreditoru pieaugums
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Termiņnoguldījumu ar sākotnējo termiņu virs 90 dienām
(palielinājums) / samazinājums, neto
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

59 670

27 544

84 903

39 192

7 126 414

(7 126 414)

10 139 974

(10 139 974)

(21 867 194) (32 176 820) (31 114 213)

(45 783 490)

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Saņemti aizņēmumi
Izmaksātās dividendes
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(15 791)

(32 449)

(22 469)

(46 171)

20 029 914

-

28 500 000

-

(11 970 000) (13 965 000) (17 031 776)

(19 870 405)

8 044 123 (13 997 449)

11 445 755

(19 916 576)

Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums /
(samazinājums) pārskata gadā

33 256 931 (12 819 883)

47 320 350

(18 241 051)

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

11 047 773

23 867 656

15 719 564

33 960 615

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

44 304 704

11 047 773

63 039 914

15 719 564
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32. lpp.

Pielikums
Grāmatvedības politika
(a) Informācija par Sabiedrību

(c) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” juridiskā adrese ir Aristīda
Briāna iela 6, Rīga. Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā
ar vienoto reģistrācijas numuru 40003000642. Sabiedrības
lielākie dalībnieki ir E.ON Ruhrgas International AG, kam pieder
47,23%, Gazprom AAS, kam pieder 34,0%, un ITERA Latvija SIA,
kam pieder 16,0% no Sabiedrības pamatkapitāla. Sabiedrības
valdes locekļi ir Adrians Dāvis (valdes priekšsēdētājs),
Aleksandrs Mihejevs (valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja
vietnieks), Jorgs Tumats (valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja
vietnieks), Anda Ulpe (valdes locekle) un Gints Freibergs
(valdes loceklis). Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu
komercsabiedrība SIA “PricewaterhouseCoopers” un atbildīgā
zvērinātā revidente Olga Bukovska.

Ienākumi tiek atzīti brīdī, kad ir notikusi gāzes piegāde vai
kad ir sniegti pakalpojumi. Neto apgrozījums tiek samazināts
par pievienotās vērtības nodokļa summu un tirdzniecības
atlaidēm. Procentu ienākumi un ienākumi no soda naudām
tiek atzīti saskaņā ar uzkrājumu principu. Procentu ienākumu
un ienākumu no soda naudām uzkrāšana tiek pārtraukta, ja to
saņemšana ir apšaubāma.

(b) Finanšu pārskatu sagatavošanas
pamatnostādnes
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas
likumiem “Par grāmatvedību” un “Gada pārskatu likumu” un
atbilstoši Latvijas grāmatvedības standartiem. Šī finanšu
pārskata sastādīšanā piemēroti šādi Latvijas grāmatvedības
standarti (LGS): 1. LGS “Finanšu pārskatu sagatavošanas
pamatnostādnes”, 2. LGS “Naudas plūsmas pārskats”, 3. LGS
“Notikumi pēc bilances datuma”, 4. LGS “Grāmatvedības
politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo
periodu kļūdas”, 5. LGS “Ilgtermiņa līgumi”, 6. LGS “Ieņēmumi”,
7. LGS “Pamatlīdzekļi” un 8. LGS “Uzkrājumi, iespējamās
saistības un iespējamie aktīvi”.
6. LGS, 7. LGS un 8. LGS ir spēkā, sākot ar pārskata periodiem,
kas sākās 2007. gadā. Šo standartu stāšanās spēkā neietekmēja
Sabiedrības uzskaites politiku.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma
izmaksu metodei.
Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās
uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas, izņemot
grāmatvedības politikas (f ) punktā aprakstītās pamatlīdzekļu
kapitalizācijas minimālās vērtības izmaiņu. Sabiedrības vadība
uzskata, ka šīs politikas izmaiņa nav būtiski ietekmējusi
Sabiebrības finansiālo stāvokli.

Ieņēmumi no iedzīvotāju un sabiedrību līdzdalības daļas
gāzesvadu celtniecībā tiek atspoguļoti kā nākamo periodu
ieņēmumi, kas tiek pakāpeniski ietverti peļņas vai zaudējumu
aprēķinā izveidoto pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas
perioda, vidēji 30 līdz 40 gados, laikā.

(d) Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos
Sabiedrībā uzskaite tiek veikta Latvijas latos. Visi darījumi
ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā
valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Monetārie
aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas latos
pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā
dienā. Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem
un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību
vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas
peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai
zaudējumu aprēķinā.

31.12.2007.

31.12.2006.

Ls

Ls

1 USD

0,484

0,536

1 EUR

0,702804

0,702804

Eiro finanšu pārskats ir sagatavots izmantojot kontu
apgrozījumu atlikumus latos gada pēdējā dienā, pārvērtējot
pēc oficiālā Latvijas Bankas noteiktā kursa 1 EUR = Ls
0,702804.

(e) Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot
uzkrāto amortizāciju. Amortizāciju aprēķina pēc lineārās
metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu lietderīgās
izmantošanas perioda garumā, lai norakstītu nemateriālā
ieguldījuma vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai
lietderīgās izmantošanas perioda beigās. Pamatā nemateriālie
ieguldījumi tiek amortizēti 5 gadu laikā.
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33. lpp.
(f) Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā,
atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības samazinājuma
norakstīšanu.
Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek
uzrādīts pašu kapitāla postenī “Ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerve”, bet vērtības samazinājums tiek
norakstīts no iepriekšējos gados minētajā rezervē ieskaitītā
attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu
iekļaujot pārskata gada peļņas vai zaudējuma aprēķinā.
Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo
pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, lai
norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai
vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot
šādas vadības noteiktas likmes:

% gadā
Ēkas (atkarībā no konstrukcijas)

1–3

Gāzes transportēšanas sistēma

2 – 2,5

Iekārtas un tehniskais aprīkojums

5 – 20

Mēbeles un biroja iekārtas
Datori un aprīkojums

10 – 20
30

Nolietojumu nerēķina zemei un bufergāzei gāzes krātuvē,
avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksām.
Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz
Ls 150 (EUR 213) un derīgās lietošanas laiks pārsniedz vienu
gadu (2006. gadā – Ls 50 (EUR 71)).
Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek
palielināta perioda laikā par tiešajām izmaksām, kas saistītas
ar attiecīgo objektu, līdz jaunizveidotais objekts ir gatavs tā
paredzētajai izmantošanai.
Gadījumos, kad kāda pamatlīdzekļa bilances vērtība ir
augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā pamatlīdzekļa
vērtība tiek norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai un attiecīgais
vērtības norakstījums ietverts izmaksās vai attiecināts pret
ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas   rezervi, ja attiecīgais
pamatlīdzeklis iepriekš ticis pārvērtēts. Atgūstamā vērtība
ir augstākā no attiecīgā pamatlīdzekļa patiesās vērtības,
atskaitot pārdošanas izmaksas vai lietošanas vērtības.
Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai
atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, kad pastāv liela varbūtība, ka
ar šo posteni saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdīs
Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas
izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā
lietderīgās lietošanas periodā. Kapitalizējot uzstādītās

rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek
norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek
iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās
ir radušās.
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek
aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību,
pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un ieņēmumiem
no attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerves
norakstīšanas, un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, kurā tie radušies.

(g) Krājumi
Dabasgāzes krājumi Inčukalna PGK un maģistrālo gāzesvadu
sistēmā tiek novērtēti atsevišķi pēc FIFO metodes (pirmais
iekšā, pirmais ārā), pamatojoties uz kopējo dabasgāzes
kustības bilanci. Materiāli, rezerves daļas, skaitītāji un
pārējie krājumi tiek novērtēti pēc vidējās svērtās metodes.
Dabasgāzes izmaksas veido gāzes iepirkšanas izmaksas. Uz
ražošanas izmaksām attiecināmās tiešās darbaspēka izmaksas
un pārējās tiešās izmaksas tiek attiecinātas uz ražošanas
izmaksām saskaņā ar uzkrājumu principu periodā, kurā tās
radušās.
Krājumi bilancē norādīti zemākajā no iegādes vai neto
pārdošanas vērtībām. Neto pārdošanas vērtību veido normālas
Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas
cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas.
Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai
bojāto krājumu vērtībai ir izveidoti uzkrājumi.

(h) Debitoru parādi
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti amortizētajā iegādes
vērtībā, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem
debitoru parādiem. Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem
debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pastāv
objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt
debitoru parādus pilnā vērtībā  atbilstoši sākotnēji noteiktiem
atmaksas termiņiem. Uzkrājumu šaubīgiem un bezcerīgiem
debitoru parādiem apjoms ir starpība starp debitoru parādu
amortizēto iegādes vērtību un atgūstamo vērtību.

(i) Citi ilgtermiņa ieguldījumi
Citi ilgtermiņa ieguldījumi tiek atspoguļoti iegādes
izmaksās, atskaitot uzkrājumus, kas izveidoti, lai atspoguļotu
ieguldījumu vērtības samazināšanos nepārejošu apstākļu
ietekmē. Ieguldījumu novērtēšana tiek veikta, pamatojoties
uz pēdējiem pieejamajiem finanšu rādītājiem.
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34. lpp.
(j) Aizņēmumi
Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu
apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas.
Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā
iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot aizņēmuma
efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas
līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās
izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski
ietverta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(k) Nodokļi
Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir
iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā
ar Latvijas Republikas nodokļu likumdošanu veiktajiem
aprēķiniem.
Atliktais nodoklis tiek aprēķināts saskaņā ar saistību metodi,
attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību
vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu
mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu
likme, kas sagaidāma periodos, kad paredzēts realizēt attiecīgo
atliktā nodokļa aktīvu vai nokārtot atliktā nodokļa saistību.
Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas
pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu
amortizācijas likmes, kā arī no uzkrātām izmaksām piemaksai
par pārskata gada rezultātiem,  neizmantotiem atvaļinājumiem
un uzkrājumiem pēcnodarbinātības un citām saistībām pret
darbiniekiem un uzkrājumiem šaubīgiem un bezcerīgiem
debitoru parādiem, kam, pēc vadības novērtējuma, iestāsies
likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9. pantā minētie
kritēriji. Atliktā nodokļa aktīvu atzīst, ja pastāv liela varbūtība,
ka tiks gūta ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt
atskaitāmo pagaidu atšķirību.
Atliktā nodokļa saistību pieaugums, kas radies pamatlīdzekļu
pārvērtēšanas rezultātā, tiek iegrāmatots kā atskaitījums
no attiecīgā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas
rezerves pieauguma pašu kapitālā. Atliktā nodokļa saistību
samazinājums, kas rodas pārvērtēto pamatlīdzekļu
nolietojuma rezultātā, tiek ietverts peļņas vai zaudējumu
aprēķinā, un attiecīgā nerealizēto nodokļu ieņēmumu summa
uzrādīta gada pārskata pielikumā.

(l) Uzkrājumi saistībām un uzkrātās
neizmantoto atvaļinājumu izmaksas
Uzkrājumi saistībām tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir juridiskas vai
prakses radītas saistības, kas radušās pagātnes notikumu
rezultātā un pastāv iespēja, ka būs nepieciešami papildus
līdzekļi saistību izpildei, un saistības var tikt ticami aplēstas un
novērtētas.

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek
noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu
pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās
uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu.
Sabiedrība darbiniekiem, kuru nodarbinātības nosacījumi
atbilst noteiktiem kritērijiem, saskaņā ar Koplīgumu nodrošina
noteiktus labumus darba attiecību izbeigšanas gadījumā
un pārējā dzīves laikā. Pabalstu saistības tiek aprēķinātas,
ņemot vērā esošo algas līmeni un darbinieku skaitu, kuriem
ir vai nākotnē radīsies tiesības saņemt šos maksājumus, kā
arī aktuāra pieņēmumus. Reizi gadā neatkarīgs, kvalificēts
aktuārs novērtē šīs saistības. Pabalstu sagaidāmās izmaksas
tiek uzkrātas darba attiecību periodā.
Bilancē atzītās saistības attiecībā uz darba attiecību
pārtraukšanas pabalstiem tiek atspoguļotas to pašreizējā
vērtībā pārskata gada pēdējā dienā. Darba attiecību
pārtraukšanas pabalstu saistības aprēķina par katru pārskata
gadu, izmantojot projected unit credit metodi. Aprēķinos tiek
izmantoti publiski pieejami pieņēmumi par mainīgajiem
demogrāfiskajiem un finanšu faktoriem.

(m) Nauda un naudas ekvivalenti
Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo
bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem, kas
nepieciešamības gadījumā ir viegli pārvēršami naudā un nav
pakļauti būtiskam vērtību izmaiņu riskam.

(n) Saistītās puses
Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti lielākie Sabiedrības
akcionāri, kuriem ir būtiska ietekme, un Sabiedrības Padomes
un Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības,
kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

(o) Sadalāmā peļņa
Veicot pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, rodas papildus pagaidu
atšķirība starp pamatlīdzekļu vērtību finanšu pārskatos un to
vērtību nodokļa aprēķina mērķiem. Saskaņā ar grāmatvedības
politikas (k) punktā aprakstīto, attiecīgais atliktā nodokļa
saistību pieaugums tiek attiecināts uz ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezervi. Savukārt, atliktā nodokļa saistību
samazinājums, kas rodas pārvērtēto pamatlīdzekļu
nolietojuma rezultātā, tiek ietverts peļņas vai zaudējumu
aprēķinā kā nodokļu ieņēmumi.
Lai ievērotu Latvijas Republikas “Gada pārskatu likuma” 29.
panta (4) daļas prasības, minētie nodokļu ieņēmumi nevar
tikt sadalīti. Šī iemesla dēļ sadalāmā peļņa aprēķināta kā neto
peļņas un pamatlīdzekļu pārvērtēšanas radīto nerealizēto
nodokļu ieņēmumu starpība un atsevišķi parādīta peļņas vai
zaudējumu aprēķinā.
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PricewaterhouseCoopers
Neatkarīgu revidentu ziņojums
PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010
Latvija
Telephone +371 709 4400
Facsimile +371 783 0055
pwc.riga@lv.pwc.com

A/s “Latvijas Gāze” akcionāriem

Ziņojums par saīsināto finanšu pārskatu
Klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz a/s “Latvijas Gāze” (Sabiedrība) finanšu pārskatu
par 2007. gadu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šī
saīsinātā finanšu pārskata sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šis saīsinātais finanšu pārskats
visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu
pārskats.
Mēs veicām Sabiedrības finanšu pārskata par 2007. gadu revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Mūsu 2008. gada 28. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2007. gada finanšu pārskatu, uz
kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam,
uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.
Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu
veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir
sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu.
PricewaterhouseCoopers SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 5

Juris Lapše

Olga Bukovska

Valdes loceklis

Atbildīgā zvērināta revidente
Sertifikāts Nr. 170

Rīga, Latvija
2008. gada 13. jūnijā

“Taupiet gāzi. Lietojiet mazo liesmu!”. Otrā pasaules kara laika beigās
aktuāla kļuva gāzes taupības propaganda. 1943. gada plakāts.
Domājot  par dabas resursu racionālu izmantošanu – energoefektivitātes nodrošināšana ir aktuāla arī mūsdienās.
Dabasgāze – sākums labai enerģijai!

Skaitļi un fakti
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A/s “Latvijas Gāze”akciju tirdzniecības statistika
Cena Ls
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

3.65

6.65

5.45

5.51

6.2

9.95

10.35

11.35

6.8

6.25

6.6

9.9

11.13

11.25
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5.4
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5.5

6.5

9.61

10.32
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82.19

-17.44

0.18

18.18

47.85

7.39

-31.01

Apgrozījums
(akcijas)

8,363,161

3,982,263

4,962,617

181,611

63,360

128,844

154,825

Apgrozījums
(Ls milj.)

51.48

21.31

27.34

1.06

0.49

1.32

1.60

265.33
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219.45

259.35
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411.77

284.09
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Pēdējā darījuma
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* A/s “Latvijas Gāze” koncerns
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Darbinieku izglītības raksturojums (%)
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Gāzes
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Maksas
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Pašu kapitāls (milj. Ls)
* A/s “Latvijas Gāze” koncerns

** Pašu kapitāls pēc pamatlīdzekļu pārvērtēšanas
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Jaunu gāzesvadu būvniecība
un sadales gāzesvadu sistēmas attīstība
Investīcijas (milj. Ls)

* A/s “Latvijas Gāze” koncerns

Gāzesvadu garums (km)
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Modernizētās gāzes regulēšanas stacijas (skaits)
Kopā
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Latvijas primāro energoresursu bilance (%)
Naftas produkti

Kurināmā koksne

Dabasgāze

Elektroenerģija

Pārējie

30,3

10,0

2,5
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9,2

2,1

31,8
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31,8

9,7

1,8
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35,0
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22,2
24,1

100 %
* Operatīvā informācija. Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde, VAS “Latvenergo” un a/s “Latvijas Gāze”.

9. lpp.

Pārdotās dabasgāzes apjoms (milj. m3)
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Dabasgāzes realizācija Latvijā pa nozarēm (%)
Mājsaimniecība

Enerģētika

Rūpniecība

Komunālie un komerciālie uzņēmumi

2007

8,1 58,8
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Klientu skaits (tūkst.)
Kopā

Mājsaimniecība (gāzes plītis)

Mājsaimniecība (apkure)
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Dabasgāzes piegāde no Inčukalna PGK (milj. m3)
Kopā
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Krievija

Igaunija
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Inčukalna PGK tehniskie rādītāji (milj. m3)
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2145

2002

4333

2188

2001

4253

2108

2000

4048

1903
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Dizains un poligrāfija: SIA “Artekoms”
Foto: Oļegs Zernovs, LG fotoarhīvs, Latvijas valsts vēstures muzeja arhīvs.
Iekšlapas iespiestas uz videi draudzīga papīra.

