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A/s Latvijas Gāze
2008. gadā

Sabiedrības darbības
pamatvirzieni

2008. 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.

• 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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2008. gads vēsturē
ieies kā pārmaiņu un
izaicinājumu gads

Kirils Seļezņovs

2008. gads pasaules vēsturē ieies kā
būtisku pārmaiņu un izaicinājumu gads.
Tā sākumā gan Latvijā, gan daudzās citās
valstīs turpinājās strauja izaugsme un
naftas produktu cenas sasniedza rekord
augstus līmeņus, bet gada otrajā pusē, kredītkrīzei padziļinoties, ekonomikas attīstība
būtiski palēninājās. Samazinoties pieprasījumam, pazeminājās arī naftas cenas. Gada
beigās Latvijā jau sākās recesija, līdz ar to
strauji saruka ieņēmumi valsts budžetā, un
valdība bija spiesta paaugstināt atsevišķus
nodokļus un griezties pie Starptautiskā
Valūtas fonda, Eiropas Komisijas un citiem
donoriem pēc palīdzības.
Pagājušajā gadā gāzes iepirkšanas cenas
Latvijā turpināja pieaugt, tomēr, attiecīgi
paaugstinoties dabasgāzes tarifiem un
cenām gala patērētājiem, tika radīti priekš
noteikumi Sabiedrības sekmīgai darbībai
sarežģītajos un mainīgajos apstākļos. Sa
biedrības prioritāte šajā laika periodā ne
mainījās un joprojām bija nepārtrauktas un
drošas gāzapgādes nodrošināšana saviem
patērētājiem, jaunu klientu piesaiste, paplašinot esošos dabasgāzes piegādes tīklus, un gāzes uzglabāšanas pakalpojumu
nodrošināšana citu valstu patērētājiem.
2008. gadā a/s Latvijas Gāze pārdeva
1,63 miljardus m3 dabasgāzes, un apgrozījums sasniedza Ls 351 milj. (EUR 499,4 milj.).
Tālākās modernizācijas, jaunu patērētāju
piesaistīšanas un drošības uzlabošanas pasākumiem Sabiedrība iztērēja Ls 22,8 milj.
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(EUR 32,4 milj.). Būtiskākie projekti, kas tika
realizēti, ir gāzes savākšanas punkta, urbumu rekonstrukcija Inčukalna pazemes
gāzes krātuvē un maģistrālo gāzesvadu diagnostikas veikšana. Jaunu klientu piesaistīšanai tika izbūvēti 148,3 kilometru sadales
gāzesvadu.
2008. gadā Padome savās sēdēs uzklausīja un apsprieda ziņojumus, kurus Valde
bija sagatavojusi, lai informētu Padomi par
Sabiedrības darbību mainīgajos tirgus apstākļos. Padome izteica Valdei norādījumus
un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai, atkārtoti izskatīja un apstiprināja
izmaiņas līgumos ar dabasgāzes piegādātājiem AAS Gazprom un SIA ITERA Latvija,
ieskaitot izmaiņas, kas paredz iepriekš
noslēgto gāzes piegādes līgumu darbības
termiņu pagarināšanu līdz 2030. gadam.
Līdz ar to patērētājiem ir garantētas dabasgāzes piegādes ilgstošam laika periodam
un nodrošinātas investīcijas dabasgāzes
sistēmas ilgtspējīgai attīstībai. Padomes locekļi apmeklēja nozīmīgākos Sabiedrības
ekspluatācijas iecirkņus un klātienē iepazinās ar atsevišķu modernizācijas programmu realizācijas gaitu.
Pagājušajā gadā Padomes locekļi
S. Kampūzs un R. Lēmans izbeidza savu
darbību Padomē, viņu vietā tika ievēlēti jauni Padomes locekļi – A. Zauls
un H. Vacka. Padome izsaka pateicību
S. Kampūzam un R. Lēmanam par veikto
darbu un lielo ieguldījumu Sabiedrības

attīstībā un novēl panākumus darbā jaunajiem Padomes locekļiem A. Zaulam un
H. Vackam.
Padome ir iepazinusies ar Valdes sagatavoto Korporatīvās pārvaldības ziņojumu,
kas par pagājušo gadu sagatavots saskaņā ar AS NASDAQ OMX Riga 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 pēc šiem
principiem.
Pārskata periodā Padome regulāri ir saņē
musi Valdes ziņojumus par Sabiedrības
darbību, saimniecisko un finansiālo stāvo
kli. 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 2008. gada pārskata revīziju ir
veikusi starptautiskā auditorfirma PricewaterhouseCoopers SIA. Padome ir saņēmusi
revidentu ziņojumu, kurā atzīts, ka finanšu
pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par a/s Latvijas Gāze finansiālo stāvokli 2008. gada 31. decembrī, kā arī par
tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmām 2008. 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 2008. gada peļņas sadali.
Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei,
darbiniekiem par viņu sekmīgo darbību un
veikumu 2008. gadā un novēl panākumus
un izaugsmi arī turpmāk.

Padomes priekšsēdētājs		
Kirils Seļezņovs
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A/s Latvijas Gāze Padomes sastāvs
2008. gadā bija šāds:
Padomes priekšsēdētājs
Kirils Seļezņovs
Sabiedrībā pārstāv AAS Gazprom
kapitāla daļu
Padomes priekšsēdētāja vietnieki
Juris Savickis
Sabiedrībā pārstāv SIA ITERA Latvija
kapitāla daļu
Stefans Kampūzs
Sabiedrībā pārstāv E.ON Ruhrgas
International AG kapitāla daļu
(līdz 2008. gada 25. jūlijam)
Ahims Zauls
Sabiedrībā pārstāv E.ON Ruhrgas
International AG kapitāla daļu
(no 2008. gada 25. jūlija)

Padomes locekļi
Eike Benke
Sabiedrībā pārstāv E.ON Ruhrgas
International AG kapitāla daļu
Reiners Lēmans
Sabiedrībā pārstāv E.ON Ruhrgas
International AG kapitāla daļu
(līdz 2008. gada 25. jūlijam)
Heincs Vacka
Sabiedrībā pārstāv E.ON Ruhrgas
International AG kapitāla daļu
(no 2008. gada 25. jūlija)
Uve Fips
Sabiedrībā pārstāv E.ON Ruhrgas
International AG kapitāla daļu
Markus Antons Sorihs
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
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Adrians Dāvis

Aleksandrs Mihejevs

Jorgs Tumats

Gints Freibergs

Anda Ulpe

Sabiedrības Valdi uz trim gadiem ievēl
a/s Latvijas Gāze akcionāru sapulcē.

Aleksandrs Mihejevs
Valdes loceklis,
Valdes priekšsēdētāja vietnieks

A/s Latvijas Gāze Valdes sastāvs
2008. gadā bija šāds:
Adrians Dāvis
Valdes priekšsēdētājs

Jorgs Tumats
Valdes loceklis,
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Anda Ulpe
Valdes locekle
Gints Freibergs
Valdes loceklis
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A/s Latvijas Gāze akcionāri
un akcijas
Intensīvais a/s Latvijas Gāze komandas
darbs ir ļāvis Sabiedrībai pārvarēt ar starptautisko ekonomisko krīzi saistītās problēmas, turpinot strādāt ar peļņu, kā arī
veiksmīgi kotējot savas akcijas Rīgas Fondu
biržā (šobrīd NASDAQ OMX Riga) un Baltijas
Fondu biržā.

Akcionāru struktūra
E.ON Ruhrgas International AG (Vācija) –
47,2%; AAS Gazprom (Krievija) – 34%;
SIA ITERA Latvija – 16%; citi (tostarp
a/s Latvijas Gāze darbinieki) – 2,8%.
Vienas balsstiesīgās akcijas nominālā vērtība – Ls 1 (EUR 1,42).
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A/s Latvijas Gāze akcionāru struktūra pārskata periodā nav mainījusies. Kopš 1999. gada
15. februāra Sabiedrības akcijas tiek kotētas
Rīgas Fondu biržā, un tās akciju tirdzniecības
kods no 2004. gada 1. augusta ir GZE1R.
Līdz 2008. gada 31. jūlijam šīs akcijas tika
kotētas Rīgas Fondu biržas Oficiālajā sarakstā un Baltijas Fondu biržas kopējā sarakstā.
Saskaņā ar a/s Rīgas Fondu birža valdes
2008. gada 25. jūnija lēmumu, pamatojoties uz nepietiekamo brīvā publiskā apgrozībā esošo a/s Latvijas Gāze kotējamo akciju
skaitu, ar 2008. gada 1. augustu Sabiedrības
akcijas tika pārceltas uz NASDAQ OMX Riga
un Baltijas Fondu biržas Otro sarakstu.

A/s Latvijas Gāze skaitļos
A/s Latvijas Gāze kapitalizācijas vērtība 2008. gada beigās – Ls 181,5 milj.
(EUR 258,3 milj.).
A/s Latvijas Gāze kapitalizācijas vērtība 2007. gada beigās – Ls 284,1 milj.
(EUR 404,3 milj.).
Jāatzīst, ka a/s Latvijas Gāze kapitalizācijas vērtība pārskata perioda laikā ir samazinājusies par Ls 102,6 milj.
(EUR 146 milj.).
Ievērojamais vērtības samazinājums nav
saistīts ar Sabiedrības darbības pasliktināšanos – to izraisījusi globālā finanšu krīze, kā arī negatīvais noskaņojums
pasaules finanšu tirgos, tostarp Baltijas
finanšu tirgū. Kapitalizācijas vērtības pārskats liecina, ka NASDAQ OMX Riga kotēto vērtspapīru sarakstā a/s Latvijas Gāze
akcijas 2008. gada beigās ierindojās
otrajā vietā (tāpat kā 2007. gadā), bet
Baltijas Fondu biržas kotēto akciju sarakstā – 7. vietā (2007. gadā – 11.).
Vienas a/s Latvijas Gāze akcijas cena
NASDAQ OMX Riga pārskata gadā svārstījās no Ls 3,62 līdz Ls 8,20 (no EUR 5,15
līdz 11,67), bet pārskata gada beigās
sasniedza Ls 4,55 (EUR 6,47), kas, salīdzinot ar 2007. gada beigām, ir par 36,1%
mazāk. Pārskata gada laikā Sabiedrības
akciju apgrozījums NASDAQ OMX Riga
sasniedza 46 565 akcijas, kas, salīdzinot

A/s Latvijas Gāze akcionāru struktūra (%)
31.12.2008.

Peļņas sadale

E.ON Ruhrgas International AG
(Vācija)
47,2%

A/s Latvijas Gāze Valdes sagatavotais
2008. gada peļņas sadales projekts paredz
dividendēs izmaksāt Ls 0,38 (EUR 0,54)
par vienu akciju, kas kopumā veido
Ls 15,16 milj. (EUR 21,57 milj.) jeb 76,1%
no Sabiedrības 2008. gada peļņas. Salīdzinot ar 2007. gadu, dividenžu apjoms, ko
paredzēts izmaksāt par vienu akciju, ir samazinājies par Ls 0,12 jeb 24%.

Citi
2,8%

SIA ITERA Latvija
16%

AAS Gazprom
(Krievija)
34%

A/s Latvijas Gāze dividendes par akciju (Ls/akcija)
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ar 2007. gadu, ir par 108 260 akcijām
mazāk. A/s Latvijas Gāze pamatkapitāls
pārskata gada beigās nebija mainījies –
Ls 39,9 milj. (EUR 56,8 milj.).
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Energobilance
Enerģijas kopējais patēriņš 2008. gadā
Latvijā bija iepriekšējo gadu līmenī, neskatoties uz augstajām enerģijas cenām un
ekonomisko krīzi. Lai arī valstī turpinājās
energoefektivitātes pasākumi gan centralizētās siltumapgādes ražošanā un pārvadē,
gan individuāli ēkās, kopējais dabasgāzes
patēriņš saglabājās iepriekšējā gada līmenī,
jo a/s Latvijas Gāze turpināja pieaugt klientu skaits. Arī kopējā valsts energobilancē
dabasgāze saglabāja līderpozīcijas ar 30%
no kopējā patēriņa.
Dabasgāzes patēriņa struktūra pa nozarēm
būtiski nav mainījusies. Galvenie dabasgāzes patērētāji ir enerģētikas nozare –
centralizētās siltumapgādes un elektrības
ražošanas uzņēmumi. Mājsaimniecības
individuālā apkurē patērē desmito daļu no
kopējā patēriņa.

cenām, jau 2007. gadā bija salīdzinoši neliela. Būtiskākais iemesls bija naftas cenu
pieaugums divu gadu garumā, jo Latvijā
importētās dabasgāzes cena, līdzīgi kā
visā Eiropā, ir piesaistīta mazuta un dīzeļdegvielas cenām.
Vēl 2007. gada janvārī naftas barela cena
bija ap 50 ASV dolāriem, bet 2008. gada
vasarā tā cena pirmoreiz vēsturē pārsniedza 150 ASV dolārus. Līdzīgi notika ar mazutu, pie kura Latvijā ir piesaistīta dabasgāzes cena. 2007. gada janvāra mazuta
cenas indekss FOB ARA bija 240 dolāru
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maksājumi par dabasgāzi gala patērētājiem 2008. gada laikā pieauga līdz pat
80%. 2008. gada otrajā pusē naftas tirgus
piedzīvoja ievērojamu kritumu, piemēram,
no jūlija līdz decembrim mazuta ikmēneša cena samazinājās 3,5 reizes, un, ņemot
vērā cenu maksimumu un minimumu,
šāds kritiens bija nepieredzēts. Tomēr tas
vēl nedeva iespēju ievērojami samazināt

Energobilance 2008. gadā (%)

Cenu izmaiņas
2008. gada sākumā tika parakstīti jauni
dabasgāzes cenas aprēķina līgumi ar piegādātājiem AAS Gazprom un SIA ITERA
Latvija. Līdz ar šiem līgumiem noslēdzās
posms, kas sākās jau tūkstošgades sākumā – Latvijai piegādātās dabasgāzes cena
sasniedza Eiropas Savienības tirgus cenu.
Tomēr dabasgāzes cenas gala patērētājiem auga daudz straujāk par izlīdzinošo
starpību. Jāuzsver, ka tā pieauguma daļa,
kas attiecas uz atšķirībām starp Latvijas un
Eiropas Savienības valstu bāzes piegādes

par tonnu, bet 2008. gada jūlijā tas sasniedza 760 dolāru par tonnu. Pieaugums bija
trīskāršs un tas sadārdzināja dabasgāzi un
citus energoresursus visā Eiropā. Latvijā

Dabasgāze
29,9%

Citi
2,5%
Citi naftas produkti
7,3%

Naftas produkti
transportam
29,6%

Elektroenerģija
9,9%
Koksne
20,8%

dabasgāzes tarifus 2008. gadā, jo dabasgāzes iepirkuma cenas no Krievijas un dabasgāzes tarifi Latvijā tiek rēķināti atkarībā no
iepriekšējo deviņu mēnešu vidējām naftas
produktu cenām, līdz ar to būtiskais dabasgāzes tarifu samazinājums sagaidāms
2009. gadā. Jāuzsver, ka korelācija starp
naftas, tās produktu un dabasgāzes cenām nav burtiska, dabasgāzes gala cenu
ietekmē arī valūtu attiecības, operatora
izmaksas un citi faktori. 2008. gada beigās dabasgāzes iepirkšanas izmaksas bija
aptuveni 80% no gala cenas patērētājiem
un 20% – operatora izmaksas, kas ir mazāk
mainīga daļa.

Notikumi,
kas ietekmēs nākotni
2008. gadā tika mainīta iepirkuma cenas
un gala tarifu aprēķināšanas sistēma, nomainot mazuta un dīzeļdegvielas kotācijas
periodu no sešiem uz deviņiem mēnešiem.
Šādas izmaiņas turpmāk ļaus palielināt cenas prognozējamību, un straujās izmaiņas
naftas tirgū būs pakāpeniskākas dabasgāzes tirgū. Tas ļaus visiem ķēdes posmiem –
piegādātājiem, a/s Latvijas Gāze un klientiem – precīzāk plānot savas izmaksas un
investīcijas.
2008. gadā a/s Latvijas Gāze uzsāka darbu pie ilgtermiņa dabasgāzes piegādes
līgumu noslēgšanas ar AAS Gazprom un

SIA ITERA Latvija. Līgumi tika noslēgti 2009. gada sākumā, un to termiņš ir
2030. gads. Līgumos ir garantēti Latvijai
nepieciešamie dabasgāzes apjomi un konkurētspējīga dabasgāzes cena ar citiem
būtiskākajiem energoresursiem. Tas dos
papildu stimulu un drošību uzņēmumiem,
kas vēlas ilgtermiņā investēt ražotnēs vai
citos uzņēmējdarbības virzienos, kuros tiek
patērēta dabasgāze.
2008. gads ir raksturojams ar neskaidrību
valsts politikā attiecībā uz enerģijas ražošanas attīstību Latvijā. Līdz ar Lietuvas
Ignalinas AES slēgšanu 2009. gadā tiek
prognozētas Baltijas valstu energoapgādes problēmas jau vidējā termiņā.
2008. gadā tika pieņemts politisks lēmums sagatavot un izsludināt konkursu
par 400 MW ogļu elektrostacijas būvniecību Liepājā, tomēr konkurss vēl nav noritējis. Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju un Poliju jau 2007. gadā sāka darbu pie kopīgas
AES būvniecības projekta Lietuvā, tomēr
arī šeit konkrētas vienošanās nav panāktas. Savukārt 2009. gadā tika pabeigta
Rīgas otrās termoelektrocentrāles rekonstrukcija, uzstādot jaunu 420 MW energo
bloku, kurā par kurināmo tiks izmantota
dabasgāze. Sabiedrībā un ekspertu lokā
vēl joprojām norit aktīvas diskusijas par
turpmāko elektroenerģijas pašnodrošinājuma risinājumu, un kā varianti tiek apskatīti dažādi AES attīstības virzieni, ogļu

stacija Kurzemē, dabasgāzes stacija Rīgā,
sašķidrinātās dabasgāzes terminālis un
stacija Rīgā, atjaunojamo energoresursu
izmantošana.
2009. gadā ekonomiskās krīzes iespaidā
tiek prognozēts energoresursu patēriņa
samazinājums Latvijā, kā arī tiek apšaubīta
kopējā patērētāju maksātspēja par enerģiju turpmākajos gados. Tomēr līdz ar naftas
cenu kritumu 2009.–2010. gada apkures
sezonā dabasgāzes cena patērētājiem
tiek prognozēta līdz pat 30% mazāka, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, kas
uzlabos klientu iespējas norēķināties par
enerģiju gan tiešās dabasgāzes piegādēs, gan pastarpināti caur centralizētiem
siltumapgādes pakalpojumiem. Dabasgāzes konkurētspēja tirgū saglabāsies arī
turpmāk, jo to nodrošina dabasgāzes cenas piesaiste būtiskāko alternatīvo energoresursu cenām Latvijā. Gan sabiedrība,
gan energoapgādes uzņēmumi sagaida lielāku valdības aktivitāti, nodrošinot
līdzfinansējuma mehānismus ēku energoefektivitātes paaugstināšanā. Latvijā
mājsaimniecību siltumenerģijas patēriņa
samazinājuma potenciāls ir novērtēts
40–50% robežās. Energoefektivitātes paaugstināšana ļautu mājsaimniecībām samazināt izmaksas par siltumapgādi, kas ir
būtiskākais energoresursu patēriņa avots
Latvijā, kā arī izvairīties no nelietderīga
energoresursu patēriņa.

Dabasgāzes plūsma 2008. gadā

Padeve no Inčukalna PGK – 1113 milj. m3

Tiešā padeve no Krievijas – 518 milj. m3

Latvijas dabasgāzes patēriņš – 1631 milj. m3

Enerģētika
971 milj. m3 (60%)

Rūpniecība
330 milj. m3 (20%)

Komunālie un komercuzņēmumi
190 milj. m3 (12%)

Mājsaimniecības
140 milj. m3 (9%)
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stacija Stopiņu pagastā. Izbūvētā infrastruktūra būs pietiekama, lai vajadzības
gadījumā varētu darbināt vēl vienu TEC-2
energobloku, kas nākotnē varētu tikt uzbūvēts. Pieslēguma izmaksas ir Ls 5 milj.
(EUR 7,1 milj.).
Savukārt gāzes regulēšanas stacija kalpos
ne tikai TEC-2, bet arī visas Rīgas vajadzībām, 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 piegulošajām teritorijām.

2008. gadā – 2834 jauni
klienti un uzlabojumi Vecrīgā
A/s Latvijas Gāze jau izsenis var lepoties ar
pārdomātu investīciju un attīstības programmu, kuras galvenais mērķis ir veidot
drošu un stabilu dabasgāzes apgādes sistēmu Latvijā. 2008. gads šajā jomā kļuva
nozīmīgs ar trīs vērienīgu projektu realizāciju – gāzesvadu izbūvi zem Dienvidu tilta,
Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK)
kompresoru nomaiņu un TEC-2 jaunā
energobloka gazifikāciju.

Dienvidu tilta gāzesvadi –
unikāls risinājums Eiropā
Daugava Latvijai ir vēsturiska un krāšņa
upe, tomēr tā allaž bijusi nopietna dabasgāzes apgādes sistēmas problēma galvaspilsētā. Rīgā maģistrālais gāzesvads ienāk
Daugavas labajā jeb centra pusē. Līdz šim
uz Pārdaugavu dabasgāze nokļuva pa cauruļvadu, kas atrodas zem Akmens tilta. Bija
nepieciešams alternatīvs gāzes padeves
risinājums Pārdaugavā. Gāzesvada izbūves
projektēšana tika strauji uzsākta paralēli
Dienvidu tilta būvniecībai. Gāzesvada iebūvēšana tiltā kļuva par unikālu inženierzinātnisko risinājumu, ko konkursa kārtībā
projektēja un realizēja ZRF SIA Rumba. Tika
pieņemts lēmums gāzesvadu izvietot divās līnijās – simetriski katrā tilta pusē. Galīgajā lēmumā gāzesvadus ieprojektēja tilta
siju konsolēs pie tilta laiduma malām. Lai
varētu “ievērt“ gāzes cauruļvadus, konsolēs
tika atstāti caurumi. Sarežģītajā montāžas
procesā pa šiem caurumiem nācās bīdīt

cauruļvadus. Paredzot, ka temperatūras un
mehāniskās slodzes iespaidā tilts un līdz ar
to arī gāzesvads „staigās”, kas savukārt var
radīt gāzesvadu bojājumus, bija nepieciešams tiem uzstādīt slīdes balstus, bet
vertikālajiem vada posmiem, kas savienoti
ar gāzesvada pazemes pievadiem krastos,
bija jānodrošina arī gāzesvada kustību
amortizācija.
Šis vērienīgais projekts tika veiksmīgi realizēts, un tas izmaksāja Ls 1,6 milj.
(EUR 2,3 milj.).

Inčukalna PGK modernizācija
un jaunais pieslēgums TEC-2
2008. gada augustā tika pabeigta divu
vērienīgu valsts nozīmes dabasgāzes infrastruktūras objektu būvniecība – uzstādīts
jauns kompresors Inčukalna PGK, kas turpmāk droši, ekonomiski un bez zudumiem
nodrošinās no Krievijas saņemtās dabasgāzes iesūknēšanu krātuvē, un izbūvēts
pieslēgums jaunajam Latvenergo TEC-2
energoblokam, kas darbojas ar dabasgāzi.
Jāatzīmē, ka jaunie pievadi atļauj TEC-2 izmantot dabasgāzi tādā apjomā, kas atbilst
1/3 no visa Latvijas dabasgāzes patēriņa.
Pieslēguma būvniecība sākās 2006. gada
oktobrī. Tika izbūvēts 4 km garš gāzesvads
ar diametru 800 mm, kas šobrīd ir lielākais cauruļvads Latvijā (līdz šim lielākais
maģistrālais gāzesvads Latvijā – 700 mm
diametrā), kā arī jauna gāzes regulēšanas

Pagājušajā gadā, turpinot a/s Latvijas
Gāze klientu piesaistes programmu un
veicot ievērojamas mārketinga aktivitātes,
a/s Latvijas Gāze izdevās piesaistīt 2834
jaunus klientus – 193 rūpnieciskos patērētājus, 366 komercklientus un 2275 individuālos klientus. 2029 klientu piesaistei tika
ieguldītas arī a/s Latvijas Gāze investīcijas
gandrīz Ls 5 milj. (EUR 7,1 milj.) apmērā,
izbūvējot gāzesvadus 126 kilometru garumā.
Pieaugot dabasgāzes pieprasījumam
Vecrīgā, a/s Latvijas Gāze veica sarežģītu
pazemes darbu procesu – izbūvēja zem
zemes Vecrīgai tik ļoti nepieciešamo gāzes regulēšanas punktu. Tas tika izdarīts,
lai dabasgāzes sistēma pilsētas vēsturiskajā daļā būtu gan stabila un droša, gan
nemanāma.

Klientu apkalpošanas centri
Lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu un
efektīvu servisa līmeni, a/s Latvijas Gāze
jau pirms vairākiem gadiem ir izveidojusi
Klientu apkalpošanas centrus Rīgā, Jūrmalā un Daugavpilī. 2008. gadā ievērojami
pieauga klientu centru apmeklētāju skaits.
Ar visdažādākajiem servisa, finansiāliem,
modernizācijas un drošības jautājumiem
Klientu apkalpošanas centros 2008. gadā
vērsās 50086 klienti vai potenciālie klienti.
Savukārt a/s Latvijas Gāze Kontaktu centra
speciālisti telefoniski sniedza atbildes aptuveni 175,6 tūkst. klientu uz viņu interesējošiem jautājumiem.

15

16

Jaunie pievadi ļauj
TEC–2 izmantot
trešdaļu no visa Latvijas
dabasgāzes patēriņa
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Inčukalna pazemes gāzes krātuve (Inčukalna PGK) ir stratēģisks gāzes apgādes
sistēmas posms gan Baltijas, gan arī Krievijas Ziemeļrietumu reģionam. Apkures
sezonā dabasgāze no krātuves tiek piegādāta ne tikai patērētājiem Latvijā, bet arī
kaimiņvalstīs 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 pieauguma
tendenci pasaulē, arī Eiropā, gāzes krātuvju esamība un to potenciāla izmantošana
kļūst aizvien nozīmīgāka. Inčukalna PGK ir
viena no lielākajām pazemes gāzes krātuvēm Eiropā, līdz ar to – ievērojama Latvijas
kā Eiropas Savienības valsts bagātība.

Inčukalna PGK skaitļos
2008. gadā Inčukalna PGK iesūknētās dabasgāzes apjoms – 1,92 miljardi m3.
Kopējais dabasgāzes apjoms krātuvē pārskata gada laikā – 4,47 miljardi m3.
2008. gadā gāzapgādes sistēmas modernizācijā un jaunu pamatlīdzekļu izveidošanā a/s Latvijas Gāze investēja Ls 22,8 milj.
(EUR 32,4 milj.). No kopējām investīcijām
10% tika izlietoti Inčukalna PGK ekspluatācijas drošības paaugstināšanai un iekārtu
modernizācijai.
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Modernizācija
Inčukalna PGK modernizācijas galvenais
mērķis bija paaugstināt virszemes un pazemes aprīkojuma ekspluatācijas drošību,
kā arī nodrošināt gāzes krātuves darbības
nepārtrauktību saskaņā ar plānotajām
jaudām. Investīcijas tehnoloģiju pilnveidošanā deva ne tikai ekonomisku efektu,
bet arī padarīja dabasgāzes uzglabāšanas
procesu drošāku un videi draudzīgāku.
Pārskata periodā netika konstatēta neviena gāzes avārija vai cauruļvadu dehermetizācija.
2008. gadā Inčukalna PGK tika pabeigta
gāzes savākšanas punkta GSP-1 modernizācija. Šī projekta realizācija, ieskaitot
projektēšanu, ilga 4 gadus, un kopējās izmaksas tā īstenošanā sasniedza
Ls 11,4 milj. (EUR 16,2 milj.). 2008. gada
30. jūnijā ar valsts pieņemšanas aktu
GSP-1 tika nodots ekspluatācijā.
Turpinājās iepriekšējā gadā uzsāktie pazemes urbumu rekonstrukcijas darbi
gāzi nesošajā zonā. Pārskata gadā veikta
urbumu kolongalvu un fontānarmatūras
iegāde un to montāža četros urbumos,
kā arī sūkņu kompresoru cauruļu nolaišana vienā urbumā. Urbumu pazemes
daļas aprīkojumu plānots uzstādīt līdz
2009. gada beigām.
Sadarbībā
ar
Krievijas
kompāniju
Gazpromenergodiagnostika veikta 23 urbumu tehniskā stāvokļa ekspertīze. Diagnostikas rezultātā noskaidrots, ka 6 urbumiem
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Uzsākti gāzes sausināšanas mezgla KC-1
rekonstrukcijas darbi. Izstrādāti tehniskie
noteikumi un organizēts konkurss par tehniskā projekta izstrādi. Izstrādāts iekārtas
skiču projekts un iekārtu izgatavošanas
tehniskās specifikācijas, kā arī izsludināts
konkurss par šo iekārtu piegādi. Kopējās
projekta izmaksas plānotas Ls 9,5 milj. (EUR
13,5 milj.) apmērā, to paredzēts pabeigt
līdz 2011. gada beigām.

Dabasgāzes piegāde no Inčukalna PGK (milj. m3)

2004

tuvākajā laikā jāveic kapitālais remonts. Diagnostikas rezultāti tiks ņemti vērā, veicot
urbumu rekonstrukcijas programmas koriģēšanu. Sadarbībā ar šo kompāniju pārskata gadā tika uzsākts arī jauns projekts
par tehnoloģisko komunikāciju tehniskā
stāvokļa diagnostikas metodikas izstrādi.

Inčukalna PGK 40. gadskārta
2008. gada 9. augustā apritēja 40 gadi,
kopš Inčukalna PGK tika veikta pirmā dabasgāzes iesūknēšana. Par godu šai jubilejai tika organizēts pasākums, kurā piedalījās Inčukalna PGK veterāni un darbinieki.
Tā ietvaros notika zinātniski tehniskā sēde,
kurā dalībnieki dalījās savā uzkrātajā darba
pieredzē, kā arī apsprieda krātuves tālā-

kās attīstības jautājumus. Sēdē piedalījās
arī uzaicinātie viesi – Krievijas kompānijas
Gazprom, VŅIIGAZ un Giprospecgaz institūtu pārstāvji. Jubilejas gada pasākuma
ietvaros tika sagatavots un izdots speciāls
informatīvi vēsturisks materiāls “Inčukalna
pazemes gāzes krātuves izveidošanas un
ekspluatācijas vēsture (1968 – 2008)”.
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Dabasgāzes pārvades sistēmas operatora
funkcijas veic a/s Latvijas Gāze struktūrvienība – ekspluatācijas iecirknis Gāzes transports.
Tā uzdevums ir nodrošināt sistēmas darbību,
kā arī tehnisko ekspluatāciju un attīstību.
Dabasgāzes pārvades sistēmu veido maģistrālie gāzesvadi (turpmāk tekstā – MGV),
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 drošības saglabāšanu un paaugstināšanu, kas ietver dabasgāzes piegādes nepārtrauktību un sistēmas darbību
bez avāriju gadījumiem.

Gāzes regulēšanas staciju
rekonstrukcija

20

GRS modernizācijas un rekonstrukcijas
programmas ietvaros pārskata gadā tika
realizēts kārtējais posms – pabeigta GRS
Koknese un Vecbebri rekonstrukcija un
tehnoloģisko iekārtu montāža GRS Ziemeļi, izlietojot Ls 1,72 milj. (EUR 2,45 milj.). Šī
programma tika uzsākta 1998. gadā, un
pašlaik no 45 esošajām GRS 95% atbilst
mūsdienu tehniskajām un ekoloģiskajām
prasībām. GRS automatizācijas līmenis nodrošina pilnu iekārtu darbības kontroli no
a/s Latvijas Gāze Dispečeru daļas centrālās
pults ar SCADA sistēmas ierīču palīdzī-

bu. Pēc rekonstrukcijas GRS Ziemeļi jauda
palielinājusies gandrīz divas reizes – līdz
150 000 m3 stundā. Pārskata gada sākumā
tika pabeigta arī GRS Rudbārži un Dzirkstele
rekonstrukcija. 2009. gadā ir plānots pilnībā pabeigt GRS rekonstrukcijas programmu (GRS Lutriņi un Zirņi).

Gāzesvada Rīga-Daugavpils
reducēšanas mezgla montāža
un Rīga-Paņeveža papildu
līnijas krāna iegriešana
Lai nodrošinātu dabasgāzes pārvades
sistēmas drošību, ekspluatācijas iecirknis
Gāzes transports veic MGV tīkla pilnveidošanu, īstenojot dažādus pasākumus, tajā
skaitā MGV Rīga-Paņeveža jauna līnijas krāna mezgla izbūvi.
Saskaņā ar MGV Rīga-Paņeveža izbūves
tehnisko projektu 11,8 km garajā gāzesvada posmā netika paredzēts līnijas krāna mezgls. Ņemot vērā, ka šajā posmā ir
pievienots MGV Rīga-Daugavpils sākums,
remontdarbu veikšanas laikā ar gāzes izlaišanu atmosfērā un iespējamos avāriju
gadījumos nepieciešams atslēgt visu gāzesvadu Rīga-Daugavpils. Iekšējās diagnostikas rezultātā gāzesvadā Rīga-Daugavpils
tika atrasti bīstami defekti, kuri norobežo
visa gāzesvada maksimāli pieļaujamo spiedienu. Lai paaugstinātu MGV ekspluatācijas drošības līmeni, pārskata periodā tika
veikta gāzesvada Rīga-Daugavpils reducēšanas mezgla montāža kopā ar gāzesvada
Rīga-Paņeveža papildu līnijas krāna iegrie-

šanu. Projekta izmaksas bija Ls 0,317 milj.
(EUR 0,452 milj.).
Gāzesvada Rīga-Daugavpils reducēšanas
mezgla galvenais uzdevums – automātiskā
režīmā pazemināt darba spiedienu gāzesvadā līdz maksimāli pieļaujamam līmenim.

Pasākumi MGV iekšējās
diagnostikas sagatavošanai
Lai nodrošinātu iekšējās diagnostikas
veikšanu, ekspluatācijas iecirknim Gāzes
transports jāizbūvē attīrošo un intelektuālo
virzuļu palaišanas vai pieņemšanas kameru mezgli, novecojušie MGV līniju krāni
jānomaina ar krāniem, kuru iekšējā caurlaidība ļauj nodrošināt virzuļu kustību pa
gāzesvadiem.
Pārskata gadā MGV iekšējās diagnostikas sagatavošanas darbu ietvaros gāzesvadam Iecava-Liepāja tika pabeigta apvienotā virzuļu
pieņemšanas-palaišanas kameru mezgla izbūve, izbūvēts virzuļu pieņemšanas kameras
mezgls, nomainīti divi līnijas krānu mezgli,
un tas tika nodrošināts bez gāzes transportēšanas pārtraukšanas, izmantojot iekārtu,
kas ļauj veikt iegriešanu zem spiediena. Tika
iepirktas gāzes iekārtas un materiāli, izsludināts konkurss. Ar konkursa uzvarētāju noslēgts līgums par palaišanas kameras mezgla
izbūvi 2009. gadā. Kopā šiem mērķiem izlietoti Ls 1,37 milj. (EUR 1,95 milj.).
Savukārt MGV Rīga-Inčukalna PGK I līnijā pabeigti virzuļu palaišanas kameras

mezgla montāžas darbi, kā arī nomainīti
divi līnijas krānu mezgli. II līnijā pabeigta
virzuļu palaišanas kameras mezgla izbūve un nomainīts līnijas krānu mezgls.
Uzsākti apvienotās virzuļu pieņemšanas
kameru mezgla montāžas darbi I un II līnijā un nomainīti pieci līnijas krānu mezgli.
Tā realizēšanai kopā izlietoti Ls 1,62 milj.
(EUR 2,3 milj.). MGV Rīga-Paņeveža iepirktas gāzes iekārtas un materiāli. Izsludināts
konkurss, ar konkursa uzvarētāju noslēgts
līgums par MGV Rīga-Paņeveža pieņemšanas kameras mezgla izbūvi 2009. gadā.

MGV diagnostika
Lai nodrošinātu sistēmas netraucētu funkcionēšanu, prioritāra loma veltīta MGV
cauruļu iekšējai diagnostikai un tās rezultātā atklāto defektu savlaicīgai novēršanai.
Cauruļu iekšējā diagnostika tiek veikta ar
mērķi noteikt maksimāli pieļaujamos darba
spiedienus MGV, lai perspektīvā, pieaugot
transportējamās gāzes apjomam, varētu
uzturēt augstāku spiedienu. Neskatoties
uz ievērojamām izmaksām, līdz šim veiktās
diagnostikas apliecina šo darbu veikšanas
nepieciešamību un lietderību. Līdz pārskata
perioda beigām a/s Latvijas Gāze veica iekšējo diagnostiku gāzesvadiem, kuru garums
sasniedz 51% no kopējā MGV garuma.

MGV apsekošana un remonts
Ņemot vērā iekšējās diagnostikas rezultātu pārskatu, atbilstoši atrasto defektu

bīstamībai tiek norobežots konkrētā gāzesvada maksimāli pieļaujamais spiediens.
Pēc atrasto defektu apsekošanas un to
bīstamības analīzes ekspluatācijas iecirknis
Gāzes transports kopā ar piesaistītām valsts
kontroles institūcijām izstrādā bojāto gāzesvadu apsekošanas un remontdarbu
programmu. Tās ietvaros tiek atjaunots gāzesvada maksimāli pieļaujamais spiediens,
ko valsts kontroles institūcijas pārstāvji atzīmē gāzesvada ekspluatācijas pasēs. Pēc
minēto darbu pabeigšanas neatkarīgā inspekcija SIA Inspecta iesniedza a/s Latvijas
Gāze slēdzienu par maksimāli pieļaujamo
darba spiedienu.
Pārskata periodā gāzesvadu posmos tika
nomainīta ārējā izolācija 2685 m garumā.
Izremontēts 180 m garš gāzesvada posms,
kam veikta cauruļu nomaiņa. Izgriezts
171,39 km gara atzara krāna mezgls, kas
samontēts ar metināto šuvju bojājumiem
un likvidēts bez gāzes transportēšanas
pārtraukšanas. Nomainīts 72 m garš cauruļvada posms, kam tika konstatēti defekti,
kā arī nomainīta 381 m gara cauruļvada
ārējā izolācija. Kopā šiem mērķiem izlietoti
Ls 0,574 milj. (EUR 0,817 milj.).
Tika turpināti arī citi iepriekšējos gados uz
sāktie modernizācijas darbi, tai skaitā astoņu katodaizsardzības staciju rekonstrukcija
un izstrādāti projekti vēl deviņu staciju rekonstrukcijai. Vēl 2008. gadā tika ierīkotas
elektroapgādes līnijas un elektropievadi
uz MGV līniju krāniem, kā arī veikta veco
pievadu modernizācija, apmainot tos pret
jauniem, kas ražoti Eiropas Savienībā.

21

A/s Latvijas Gāze personāls

Darbinieku struktūra

Atņemiet man manas rūpnīcas, bet atstājiet man manus cilvēkus, un es uzcelšu
rūpnīcas no jauna – tā savulaik teicis autobūves leģenda Henrijs Fords, un viņam
nenoliedzami bija taisnība. Ikviena uzņēmuma darbības rezultāti ir tieši atkarīgi
no strādājošajiem, to prasmēm, spējām
un atbildības sajūtas. Lai gan 2008. gadā
a/s Latvijas Gāze organizatoriskā struktūra
nemainījās, štatu sarakstā regulāri tika veiktas izmaiņas, kas saistītas ar ražošanas nepieciešamību – darba apjoma izmaiņām,
jaunu prioritāšu noteikšanu un nepieciešamību uzlabot darba organizāciju.

1398 darbinieki strādāja a/s Latvijas Gāze,
noslēdzoties pārskata periodam.

Lai uzlabotu a/s Latvijas Gāze darbinieku
spējas komunicēt ar starptautiskajiem sadarbības partneriem, 2008. gada otrajā
pusgadā Sabiedrībā tika noorganizēti angļu valodas kursi. Četrās dažādās zināšanu
līmeņu grupās angļu valodu apguva vairāk
nekā 40 a/s Latvijas Gāze vadošie darbinieki
un speciālisti. Angļu valodas apmācība tiek
turpināta arī 2009. gadā.
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157 darbinieki pieņemti darbā no
2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
115 darbinieki beiguši darba gaitas
a/s Latvijas Gāze no 2008. gada 1. janvāra līdz
31. decembrim.
Personāla kopējais rotācijas koeficients pēdējo gadu laikā rādījis negatīvu tendenci, ar
katru gadu tas tikai pieauga. Bet 2008. gadā
sarežģītā ekonomiskā situācija valstī ietekmēja arī darbaspēka tirgu, tādēļ darbinieku rotācija Sabiedrībā būtiski samazinājās,
kas rāda pozitīvu tendenci. Arī personāla
stabilitātes koeficients 2008. gadā liecināja
par stabilu darba vidi. Negatīvā tendence – jauno darbinieku rotācija joprojām
pārsniedza 10% normas koeficientu.
Katru gadu a/s Latvijas Gāze piedalās
SIA Fontes atalgojumu pētījumā, lai gūtu
informāciju par darbinieku atalgojuma
līmeni Latvijā un a/s Latvijas Gāze atalgojuma konkurētspēju.
Sabiedrības vadība un akcionāri pievērsuši
lielu uzmanību personāla attīstībai. Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana
tika nodrošināta, veicinot akadēmiskās
izglītības ieguvi, kā arī ar dažādu programmu palīdzību, starptautiskās pieredzes
iegūšanu, piedalīšanos dažādās konferencēs, kursos un semināros. Akadēmiskās
izglītības iegūšanai Latvijas augstskolās,

par prioritāti nosakot studijas gāzes tehnoloģiju specialitātē, a/s Latvijas Gāze ir piešķīrusi materiālo pabalstu mācību maksai
par 2008./2009. studiju gadu. 2008. gadā
I. M. Gubkina vārdā nosauktās Naftas un gāzes Krievijas Valsts universitātē mācījās divi
a/s Latvijas Gāze stipendiāti, šīs pašas universitātes aspirantūrā mācības turpināja vēl trīs Sabiedrības darbinieki. Pašlaik
a/s Latvijas Gāze strādā 11 minētās augstskolas absolventi, no kuriem 9 ir tās stipendiāti.
Savukārt a/s Latvijas Gāze Mācību centra
ietvaros dažādās programmās tika apmācītas 2639 personas, no kurām 943 bija
Sabiedrības darbinieki, bet 1696 – citu
organizāciju darbinieki. Pēdējo 7 gadu laikā novērota tendence – klausītāju skaita
samazināšanās, kas skaidrojama ar to, ka
katlu mājām tiek ieviesta automātiskā vadība, tāpēc operatoru apmācība vairs nav
nepieciešama.
Jāatzīst, ka puse a/s Latvijas Gāze darbinieku ir vecāki par 50 gadiem, kas liecina
par personāla novecošanos. Šī tendence
skaidrojama arī ar kopējo Latvijas iedzīvotāju ikgadējo novecošanos un jauno cilvēku darbaspēka aizplūšanu uz citām Eiropas Savienības valstīm. 2008. gada beigās
a/s Latvijas Gāze strādāja 198 (2007. gadā –
172) darbinieki pensijas vecumā, t. i., 14.2%
(2007. gadā – 12.7%) no visa strādājošo
skaita. Lai aktīvāk stimulētu paaudžu maiņu, a/s Latvijas Gāze saskaņā ar Darba koplīgumu saviem darbiniekiem, kuri pensionējas, izmaksā vienreizēju pabalstu vienas
līdz četru vidējo algu apmērā atkarībā no
darba stāža gāzes saimniecībā.

Darbinieku izglītības līmeņa struktūra

Vidējā speciālā
izglītība
35%

Vidējā izglītība
25%

Pamatizglītība
6%

Augstākā izglītība
34%

Darbinieku vecuma struktūra

No 31 līdz
Līdz
40 gadiem
30 gadiem
15%
12%
No 41 līdz
50 gadiem
24%

Virs 60 gadu
vecuma
17%
No 51 līdz
60 gadiem
32%
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jas dienesta darbību, gāzes pieslēgumu veidošanu un izmantoto pieurbšanās tehniku
u.c. Apskatīja arī gāzes mērīšanas un regulēšanas staciju un iepazinās ar jaunākajām
tehniskajām iekārtām, kuras E.ON Hanse izmanto gāzesvadu celtniecībā un remontā.

Dalība sabiedriskajās
organizācijās
A/s Latvijas Gāze 2008. gadā turpināja
optimizēt līdzdalību sabiedriskajās organizācijās un piedalījās Starptautiskajā gāzes savienības (International Gas Union),
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.
A/s Latvijas Gāze ir izvērsusi aktīvu darbību ne tikai iekšējā tirgū, bet veicina savu
atpazīstamību arī aiz valsts robežām.
2008. gadā Sabiedrība ir piedalījusies gan
starptautiska līmeņa pasākumos, gan arī
organizējusi savu darbību, piesaistot ārvalstu uzņēmumus. A/s Latvijas Gāze pārstāvji ir piedalījušies Baltijas jūras valstu
biznesa foruma darbā, starptautiskā seminārā par dabasgāzes sistēmas vadību un
tehniskajiem jautājumiem, optimizējusi
savu līdzdalību sabiedriskajās organizācijās, uzstājusies vairāk ās nozīmīgās konferencēs utt.

Baltijas jūras valstu padome
2008. gada jūnija sākumā Rīgā notika
Baltijas jūras valstu biznesa forums, kas
norisinājās vienlaicīgi ar Baltijas jūras valstu Padomes sēdi. Šajā forumā piedalījās
a/s Latvijas Gāze vadošie darbinieki.
Jāpiebilst, ka šis ir vadošais attiecīgā reģiona forums – tā norises gaitā uzstājās
septiņu valdību vadītāji, Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs,
AAS Gazprom Valdes priekšsēdētāja vietnieks V. Golubevs u. c.
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Enerģētikas jautājumiem tika veltīta šī
foruma pirmā diena. Galvenie apspriestie
temati bija droša energoapgāde un jaunu
savienojumu veidošana, energoresursu
cenu attīstība un fosilā kurināmā aizstāšanas iespējas ar alternatīvajiem energoresursiem.

Sadarbība
2008. gadā visciešākā sadarbība turpinājās
ar a/s Latvijas Gāze akcionāru – uzņēmumu
AAS Gazprom un E.ON Ruhrgas speciālistiem. Ar AAS Gazprom un tā apakšstruktūru pārstāvjiem galvenie sadarbības virzieni
bija Inčukalna PGK tālākā modernizācija,
darbības drošības paaugstināšana un paplašināšana, gāzes dinamiskā trīsdimensiju
modeļa izveide Inčukalna PGK, gāzesvadu
pārbaude ar intelektuālo virzuli u.c.

Mācības
• Sadarbības līguma ietvaros a/s Latvijas
Gāze darbinieki tikās un arī apmeklēja Vācijas kolēģus, galvenokārt no E.ON
Ruhrgas AG un citām E.ON struktūrvienībām. Tika risināti jautājumi, kas saistīti ar
avārijas dienestu darbību, dabasgāzes uzpildes stacijām, dabasgāzes mārketingu,
pārdošanas, norēķinu un kontaktu centra
darbību, gāzes uzskaites stacijas mērījumu
problēmām, cauruļvadu būvniecību ar
beztranšeju metodēm, spiediena regulatoru, drošības vārstu un krānu apkopi un
remontu u.c.
• 22 a/s Latvijas Gāze iecirkņa Gāzes
Transports darbinieki pieredzes apmaiņas
braucienā apmeklēja Vāciju. Šī brauciena
laikā viņi sīkāk iepazinās ar E.ON Hanse uzņēmumu, noklausījās lekcijas par Vācijas gāzes
nozares struktūru un gāzesvadu sistēmu,
E.ON Hanse tehniskā departamenta uzbūvi
un veicamajiem pienākumiem, gāzes avāri-

A/s Latvijas Gāze vadošie darbinieki un
speciālisti uzstājās arī vairākās konferencēs, informējot dalībniekus par Sabiedrības
nozīmīgākajām aktivitātēm, projektiem un
citiem svarīgiem jautājumiem.

Seminārs Bīriņos
Lai celtu a/s Latvijas Gāze darbinieku kvalifikāciju, nodrošinot iespēju strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, vairāk nekā 40 kompānijas pārstāvji 2008. gada septembrī Bīriņos
piedalījās seminārā par dabasgāzes sistēmas vadības un tehniskajiem jautājumiem,
ko organizēja E.ON Ruhrgas International
AG. Šajā seminārā darbiniekus izglītoja astoņi augsti kvalificēti speciālisti no Vācijas.
Semināra dalībnieki noklausījās referātus
par DVGW normatīvajiem dokumentiem,
kvalitātes nodrošināšanu, celtniecības izmaksu samazināšanu un projektu vadību
Ungārijā, gāzesvadu izolācijas materiāliem,
energokompāniju regulēšanu Vācijā, kā arī
uzzināja vairāk par Vācijas gāzesapgādes
sistēmu un energoresursu taupīšanas modernajām tehnoloģijām. Mācību procesa
ietvaros dalībnieki guva atbildes uz daudziem līdz šim neskaidriem jautājumiem.

IMATRA

GATČINA
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KARKSI

VÄRSKA

IZBORSK

10

KORNETI

9
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KIEMĖNAI

Baltijas gāzesapgādes shēma
Esošie maģistrālie
gāzesvadi
Būvējamie un perspektīvie
maģistrālie gāzesvadi

ŠAKIAI
KOTLOVKA

Starpvalstu gāzes
mērīšanas stacijas
Esošās pazemes
gāzes krātuves
Perspektīvās pazemes
gāzes krātuves

VORANAVA
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A/s Latvijas Gāze, neraugoties uz dažādām
izmaiņām pasaules, Latvijas, kā arī paša uzņēmuma ekonomiskajā dzīvē, jau ilgstoši
rod iespēju finansiāli atbalstīt dažādus labdarības projektus, tādējādi ļaujot īstenoties pasākumiem, kas bez papildu finanšu
investīcijām nebūtu iespējami. Protams,
mūsu prioritāte ir aktivitātes, kas vērstas uz
izglītības un zinātnes attīstību, tādējādi rūpējoties par jaunu ideju rašanos energoapgādes jomā. Tajā pašā laikā joprojām plašs
atbalsts tiek sniegts arī dažādiem kultūras,
sporta, vēstures, vides aizsardzības un labdarības pasākumiem, līdz ar to mērķtiecīgi
turpinot savu vairāku gadu laikā attīstīto
sociāli atbildīgo politiku.

Kultūra
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A/s Latvijas Gāze ir tas gods jau ilgstoši
būt par vienu no valsts kultūras dzīves
nozīmīgāko pasākumu galvenajiem atbalstītājiem. Tā ir bijis arī 2008. gadā. Kā
nozīmīgākais un arī simboliskākais ir jāmin
Sabiedrības atbalsts Latvijas Republikas
90. dzimšanas dienā veltītajam koncertam
Mana dziesma Latvijai, kuru rīkoja Latvijas
Radio, Latvijas Televīzija un Latvijas Nacionālais teātris un kurā piedalījās mūsu valsts
vadošie estrādes un klasiskās mūzikas izpildītāji. Tāpat nu jau tradicionāli Sabiedrība
atbalsta Latvijas Nacionālo operu, kā arī
dod savu artavu klasiskās mūzikas pasākumu norisē. Pie būtiskākajiem notikumiem
šajā jomā noteikti jāmin IX Starptautiskais

Baha kamermūzikas festivāls, 9. ikgadējais
ziemas mūzikas festivāls, Skolēnu svētku
koncerts Tu esi Latvija Latvijas Nacionālajā
operā, kā arī atbalsts nacionālā kultūras
mantojuma saglabāšanai operas un baleta
žanrā, latviešu nacionālās operas, operetes,
baleta un mūzikas kultūras attīstīšanai un
popularizēšanai Latvijā un ārvalstīs, pasaules operas, baleta un mūzikas kultūras
sasniegumu pieejamības nodrošināšanai
Latvijā.
Taču mūzika un balets nav vienīgās kultūras jomas, kurā notiekošie pasākumi ir nonākuši a/s Latvijas Gāze paspārnē. Noteikti
jāmin arī atbalsts 2008. gada Latvijas čempionātam Latīņamerikas dejas, dokumentālās filmas Brāļi Kokari izveidei, Dailes teātra
vasaras festivālam, Vācijas kultūras mēnesim O!Vācija u.c.

Sports
Veselā miesā vesels gars — tā varētu raksturot a/s Latvijas Gāze attieksmi pret tiem
sporta veidiem, kas attīstās mūsu valstī,
un sportistiem, kuri cenšas gūt panākumus. Ar mūsu atbalstu var rēķināties gan
bobslejisti, volejbolisti, basketbolisti, hokejisti, tenisisti, motosportisti, svarcēlāji
un spēkavīri. Jau tradicionāli Sabiedrība ir
viens no būtiskākajiem Latvijas Olimpiskās
komitejas atbalstītājiem, tādējādi nodrošinot mūsu sportistu dalību starptautiska
līmeņa sacensībās, no kurām īpaši uzsveramas ir pērn notikušās vasaras Olimpiskās

spēles Pekinā. Izprotot nepieciešamību
nodrošināt mūsu valsts sportiskos sasniegumus ilgtermiņā, a/s Latvijas Gāze
atbalsta ne tikai tos sportistus, kuru vārdi
komentārus neprasa, un kas nes Latvijas
vārdu pasaulē, bet arī jaunos censoņus,
kuri šobrīd strādā, lai attīstītu sevi un gūtu
panākumus nākotnē. Šādu mērķu vārdā
atbalsts sniegts gan hokeja kluba Pērkons
komandu treniņprocesiem, gan Rīgas
49. vidusskolas zēnu un meiteņu basketbola komandas dalībai Pasaules skolu basketbola čempionātā Turcijā u.c.

Vides aizsardzība
Sabiedrība par savu pienākumu ir uzskatījusi arī rūpēties par jautājumiem, kas saistīti
ar vides aizsardzību, ne tikai ik gadu investējot lielas naudas summas gāzesvadu drošībā, bet arī atbalstot šajā jomā notiekošās
aktivitātes. Pērn a/s Latvijas Gāze finansiālais atbalsts tika sniegts nodibinājumam
Engures ezera dabas parka fonds vides izglītības, tūrisma infrastruktūras attīstībai
un dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanai Engures ezera dabas parkā.
Atbalstu saņēmusi arī biedrība Daugavas
Savienība atpūtas vietu izveidošanai mūsu
likteņupes Daugavas krastos.

Izglītība un zinātne
Izprotot nepieciešamību atbalstīt centienus, kas vērsti uz šīs valsts tautsaimniecī-

bas attīstību nākotnē, laikā, kad valdība
nerod iespēju piešķirt līdzekļus zinātnei un
tās attīstībai, a/s Latvijas Gāze finansē tos
projektus, kas varētu dot ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Īpaši atbalstīti tiek izglītības un zinātnes projekti, kas tiek realizēti
eksaktajās nozarēs, sevišķi fizikā un ķīmijā.
Šajā sakarā ilgstoši veiksmīga sadarbība ir
izveidojusies ar Rīgas Tehnisko universitāti.
Lai veicinātu perspektīvu projektu izstrādi
un attīstību, Sabiedrība finansiāli atbalsta
šīs augstskolas Attīstības fonda stipendiju
izmaksu gāzes tehnoloģijas specialitātē
studējošajiem, kā arī ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un topošajiem zinātniekiem. Šajā kontekstā jāmin, ka jau 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. Tādējādi Sabiedrība
veic savu ieguldījumu, lai nākotnē Latvijā
nebūtu jāieved augsta ranga speciālisti –
gāzes tehnologi, inženieri, ārsti u. c. no
ārvalstīm.

finansēta mācību līdzekļu iegāde maznodrošinātajiem skolēniem, uzsākot skolas
gaitas pirmajā klasē. Taču tas nebūt nav
vienīgais veids, kā Sabiedrība sniedz savu
atbalstu bērniem un viņu nākotnei. Piemēram, noteikta naudas summa novirzīta
organizācijas Glābiet bērnus Neatkarīgā
bērnu ombuda statūtos noteikto mērķu īstenošanai un ziņojuma sagatavošanai ANO
par bērnu stāvokli valstī. Savukārt biedrībai
Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem
novirzīti līdzekļi projektam Vasaras rehabilitācijas un atpūtas seminārs 2009.
Dažādu
sociālo
projektu
ietvaros
a/s Latvijas Gāze atbalsta arī ar mākslu
un reliģiskajiem procesiem saistītos
pasākumus. Kā ievērojamākie jāmin
Valmieras Sirdsskaidrā Svētā Sergija
pareizticīgo draudzes baznīcas siltummezgla rekonstrukcijas pabeigšana, kā
arī mākslinieka Māra Abiļeva bronzas
skulpturālā veidojuma Bērni un mūsu
nākotne izveide.

Labdarība
Ik gadu a/s Latvijas Gāze noteiktu līdzekļu
apjomu novirza dažādiem labdarības jeb
sociālajiem projektiem. Arī šajā jomā uzmanības centrā uz nākotni vērsti izglītības
projekti. Piemēram, fonda Ziedot ietvaros ir
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Rezultāti
2008. g. nogalē ar Vides ministrijas Lēmumu Nr. 3 a/s Latvijas Gāze Inčukalna PGK
dabasgāzes sadedzināšanas iekārtām no
2008. līdz 2012. gadam tika piešķirtas 239
735 SEG emisijas kvotas.

Ārējās komunikācijas
Lai nodrošinātu pozitīvu risinājumu ar SEG
kvotu saistītajām problēmām, veikti dažādi papildu pasākumi ārējo komunikāciju
jomā.
• Sagatavoti dabasgāzes zudumu samazināšanas un apkārtējās vides aizsardzības
nodrošināšanas pasākumu plāni 2009. gadam par dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas un sadales jautājumiem.
2008. gads gan a/s Latvijas Gāze, gan valstī kopumā iezīmējās ar pietiekami lielu
nenoteiktību Eiropas Savienības piešķirto
siltumnīcefekta gāzu (SEG) kvotu jomā.
Laika periodam no 2008. līdz 2012. gadam
joprojām trūkst 20% no tautsaimniecības
vajadzībām nepieciešamā kopējā SEG emisijas kvotu daudzuma. Uzņēmumiem, kuri
iesaistīti SEG emisijas kvotu tirdzniecības
sistēmā, šīs kvotas jāiepērk starptautiskajā
tirgū, tādējādi mazinot savu konkurētspēju
kā iekšējā, tā ārējā tirgū.
SEG kvotu trūkuma rezultātā 2008. gada
sākumā saasinājās šādi jautājumi:
• par LR Vides ministrijai pieprasīto SEG
kvotu apjoma pamatotību, kas nepieciešama uzņēmumu ražošanas vajadzībām;
• par valsts attīstības prioritātēm nozaru
līmenī.

Risinājuma meklējumi
Problēmas risinājuma meklējumu procesā
pieauga vides politikas nozīmīgums, kā arī
ārējās komunikācijas jomā veicamo darbu
apjoms, kas 2008. gadā izpaudās dažādos
veidos.
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• Veikts Inčukalna PGK neatkarīgs energoaudits. Šāds solis tika sperts, lai ar ekspertīzes slēdzienu LR Vides ministrijas Klimata
un atjaunojamo energoresursu departamentam apliecinātu a/s Latvijas Gāze ekspluatācijas iecirkņa Inčukalna PGK 2008.
līdz 2012. gada ražošanas vajadzībām

pieprasītā SEG emisijas kvotu daudzuma
pamatotību.

• Sadarbībā ar SIA Zaļā Josta turpināta iepakojuma materiālu apsaimniekošana.

• Sagatavota un LR Vides ministrijai iesniegta detalizēta informācija par ekspluatācijā
esošajām iekārtām un to darbības galvenajiem rādītājiem (par laika periodu no
2000. gada).

• Uzturēta un īstenota cieša sadarbība ar
Vides ministriju un ANO attīstības programmas biroju Latvijā polihlorēto bifenilu
(PHB) saturošu iekārtu apsaimniekošanā.
Vairāku gadu sadarbības rezultātā, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus,
2008. gadā a/s Latvijas Gāze veikta visu PHB
saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā.

• Sagatavota un LR Vides ministrijai sniegta papildu informācija par siltumnīcefektu
izraisošu gāzu emisiju kvotu saņemšanas nepieciešamību 2008. līdz 2012. gadam. Šajā informācijā ietvertas ziņas par
a/s Latvijas Gāze 2007. gadā izlietoto SEG
emisijas kvotu iekšējo sadalījumu starp
ekspluatācijā esošajām iekārtām.
• Veikta Inčukalna PGK radīto SEG verifikācijas 2. stadija. Verifikācija veikta sadarbībā ar neatkarīgu sertifikācijas institūciju
SIA BUREAU VERITAS LATVIA. Rezultāts apliecināja a/s Latvijas Gāze darbības atbilstību
starptautiski noteiktajām prasībām, kuras
obligāti jāpilda visiem uzņēmumiem, kuri
iesaistīti SEG emisijas kvotu tirdzniecības
sistēmā.
• Sagatavota informācija Vides ministrijai, kurā detalizēti skaidrots Inčukalna
PGK rūpnieciskajām vajadzībām nepieciešamais SEG emisijas kvotu daudzums
laika periodam no 2008. līdz 2012. gadam, īpaši aktualizējot jautājumus, kas
saistīti ar 2008. gada ražošanas procesā
iesaistīto jauno tehnoloģisko aprīkojumu – turbīnas motorkompresoru SOLAR
MARSS 100S.

• Sagatavots un Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā iesniegts
a/s Latvijas Gāze iesniegums personas konta atvēršanai Starptautiskajā SEG emisijas
vienību reģistrā.

Iekšējās komunikācijas
2008. gadā veikti arī vairāki iekšējās komunikācijas pasākumi.
• Veikta pastāvīga uzraudzība par dabasgāzes un tās sadegšanas produktu emisiju
lielumu vidē no kopējās dabasgāzes apgādes sistēmas.
• Izstrādāti vidi piesārņojošo darbību veikšanas pieteikumi un saņemti jauni nepieciešamie apliecinājumi (galvenokārt saistībā ar dabasgāzes pārvades sistēmas gāzes
regulēšanas staciju rekonstrukciju).
• Saistībā ar Inčukalna PGK rekonstrukciju
grozīti B kategorijas piesārņojošās darbības
apliecinājuma nosacījumi.

Saīsinātais
Sabiedrības
gada
pārskats
Valdes ziņojums

1. Sabiedrības darbība
pārskata gadā
Akciju sabiedrība Latvijas Gāze (turpmāk – Sabiedrība) ir energoapgādes uzņēmums, kas
nodarbojas ar dabasgāzes pārvadi, uzglabāšanu, sadali un tirdzniecību. 1997. gadā Latvijas Republikas Energoapgādes regulēšanas
padome izsniedza Sabiedrībai ekskluzīvas
licences regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai līdz 2017. gada 10. februārim.
2007. gada 31. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK)
Padome izsniedza Sabiedrībai 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 lietotājiem.
Pārskata gadā lietotājiem tika piegādāts
1631 milj. m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar
2007. gadu dabasgāzes realizācija m3 ir samazinājusies par 2,5%. Dabasgāzes patēriņa samazināšanās ir saistīta ar samērā augsto gaisa
temperatūru 2008. gada 1. un 4. ceturksnī,
un ar rekordaugsto naftas produktu kotāciju
biržās, kuras rezultātā Latvijā būtiski paaugstinājās dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi. Tas
veicināja taupīgāku resursu izmantošanu un
pieprasījuma samazināšanos, ko vēl vairāk pastiprināja 2008. gada otrajā pusgadā sākusies
globālā finanšu krīze un straujā ekonomikas
lejupslīde.
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Pēdējo gadu situācija pasaules naftas produktu tirgū, kā arī dabasgāzes piegādātāju vēlme pakāpeniski tuvināt dabasgāzes
piegādes cenas Latvijas Republikai Eiropas
valstu līmenim, izraisīja strauju dabasgāzes
cenu pieaugumu. Ar 2005. gada 1. janvā-

ri 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 par vairāk nekā 50% pie mazuta kotācijas 300 USD/t. Pēdējais cenu paaugstinājuma
posms tika realizēts 2008. gadā, kad dabasgāzes cena tika piesaistīta mazuta un gazolīna
kotācijai un dabasgāzes iepirkuma cenas
sasniedza Eiropas valstu līmeni. 2008. gada
laikā dabasgāzes iepirkuma cena salīdzinājumā ar 2007. gadu pieauga vairāk nekā divas
reizes. Cenu formulas izmaiņas 2008. gadā
paaugstināja dabasgāzes iepirkuma cenu par
aptuveni 16%, bet pārējais pieaugums saistīts
ar naftas cenu kāpumu. Turpmāk dabasgāzes
iepirkuma cenas izmaiņas būs atkarīgas no
naftas produktu svārstībām biržā un izlietotās
gāzes piegādes veida (tieši pa vadiem vai no
Inčukalna PGK).
Vidējais dabasgāzes tirdzniecības tarifs 2008.
gada laikā pieauga par 52,1%, bet pārdotās
gāzes iepirkuma izmaksas – par 82,9%. 2008.
gada sākumā lietotājiem tika padota gāze,
kas 2008. gada vajadzībām bija nopirkta
2007. gadā par 2007. gada cenu. Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu paaugstināšanos
2008. gada laikā veicināja dabasgāzes iepirkuma cenu izlīdzināšana ar Eiropas Savienības valstīm un rekordaugstās naftas produktu cenas 2008. gada vasarā un rudenī. Līdz
2008. gada 1. oktobrim dabasgāze lietotājiem tika pārdota par SPRK Padomes 2007.
gada 28. marta lēmumā Nr. 83 “Par akciju sabiedrības Latvijas Gāze dabasgāzes apgādes
tarifiem” noteiktajiem dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem, atbilstoši SPRK Padomes
2007. gada 23. novembra lēmuma Nr. 555
“Par dabasgāzes diferencēto tirdzniecības

tarifu un mazuta faktisko kotāciju” nosacījumiem.
Pamatojoties uz dabasgāzes iepirkuma cenu
izmaiņām, Sabiedrība 2008. gada aprīlī iesniedza SPRK tarifu projektu, kas paredzēja ar
2008. gada 1. jūliju paaugstināt dabasgāzes
pārvades, uzglabāšanas, sadales un realizācijas pakalpojumu tarifus, kā arī diferencētos
dabasgāzes tirdzniecības gala tarifus. Tarifi
bija aprēķināti saskaņā ar SPRK Padomes
2008. gada februārī apstiprinātajām sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķinu metodikām.
Izvērtējot iesniegto projektu, SPRK ņēma vērā
Sabiedrības 2007. gadā gūto peļņu un atlika
jauno tarifu ieviešanu uz diviem mēnešiem.
2008. gada 24. jūlijā SPRK pieņēma lēmumu
par dabasgāzes tarifu paaugstināšanu. Saskaņā ar SPRK Padomes lēmumu Nr.247 “Par
akciju sabiedrības Latvijas Gāze dabasgāzes
apgādes tarifiem” ar 2008. gada 1. oktobri
stājās spēkā jaunie dabasgāzes diferencētie
tirdzniecības gala tarifi, kas sastāv no divām
daļām: fiksētajiem regulēto pakalpojumu
tarifiem un dabasgāzes tirdzniecības cenas,
kas mainās ar 5 Ls/tūkst. m3 soli atkarībā no
faktiskajām dabasgāzes iepirkuma izmaksām. Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu virs
25 tūkst. m3 gadā tarifi mainās katru mēnesi,
bet lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu līdz
25 tūkst. m3 gadā, kas norēķinās saskaņā ar
izlīdzināto patēriņu, – reizi sešos mēnešos.
Kopējie ieņēmumi no dabasgāzes realizācijas un citiem pamatdarbības pakalpojumiem 2008. gadā sasniedza Ls 351 milj.
(EUR 499,4 milj.), izdevumi (bez administratīvajām izmaksām) – Ls 320 milj.
(EUR 455,4 milj.) un bruto peļņa – Ls 31 milj.
(EUR 44,1 milj.). Salīdzinājumā ar 2007. gadu
Sabiedrības neto peļņa samazinājās par
39,3% jeb Ls 12,9 milj. (EUR 18,3 milj.) un bija
Ls 19,9 milj. (EUR 28,4 milj.). Pamatdarbības
neto rentabilitāte 2008. gadā bija 5,7%, bet
2007. gadā – 13,7%.
2008. gada sezonā Inčukalna PGK iesūknēja
1,92 mljrd. m3 dabasgāzes un kopējais gāzes
apjoms krātuvē sasniedza 4,47 mljrd. m3.
2008. gadā Sabiedrība investēja gāzapgādes sistēmas modernizācijā un jaunu
pamatlīdzekļu izveidošanā Ls 22,8 milj.
(EUR 32,4 milj.). No kopējām investīcijām
40% tika izlietoti maģistrālo gāzesvadu sistēmas modernizācijai, 10% – Inčukalna PGK
ekspluatācijas drošības paaugstināšanai un
iekārtu modernizācijai, bet 36% – sadales tīklu
paplašināšanai un pamatlīdzekļu atjaunošanai. Gāzapgādes sistēmai tika pievienoti 2,9
tūkst. jaunu lietotāju. Kopējais gazificēto objektu skaits gada beigās sasniedza 441,6 tūkst.

Pārskata periodā Inčukalna PGK ir pabeigta
gāzes savākšanas punkta GSP-1 modernizācija. Objekta kopējās izmaksas – Ls 11,4 milj.
(EUR 16,2 milj.). Turpinās darbs pie pazemes
urbumu rekonstrukcijas gāzi nesošajā zonā.
Urbumu pazemes daļas aprīkojumu plānots
uzstādīt pašu spēkiem 2009. gadā. Sadarbībā
ar SIA Gazpromenergodiagnostika veikta 23
urbumu tehniskā stāvokļa ekspertīze. Uzsākts
darbs pie gāzes sausināšanas mezgla KC-1
rekonstrukcijas. Kopējās projekta izmaksas
plānotas Ls 9,5 milj. (EUR 13,5 milj.) apmērā,
projektu paredzēts pabeigt līdz 2011. gada
beigām. Pabeigta gāzes regulēšanas staciju
(GRS) Koknese un Vecbebri rekonstrukcija un
tehnoloģisko iekārtu montāža GRS Ziemeļi.
Turpinās darbs pie maģistrālo gāzesvadu diagnostikā konstatēto bojājumu novēršanas,
kā arī pie diagnostikas virzuļa palaišanas un
pieņemšanas kameru izbūves gāzesvadiem
Rīga – Inčukalna PGK, Iecava – Liepāja, Rīga –
Paņeveža. Sadales gāzesvadu būvniecībai
2008. gadā izlietoti Ls 5,1 milj. (EUR 7,3 milj.).
Lielākie projekti – gāzesvada izbūve pāri Daugavai zem Dienvidu tilta Rīgā un gar Rīgas
apvedceļu. 2008. gadā ekspluatācijā nodoti
148,3 km sadales gāzesvadu. 2008. gadā SCADA sistēmai, kas kontrolē gāzes regulēšanas
punktu (GRP) darbību, pieslēgti 28 GRP (2007.
gadā – 45 GRP). Sākts darbs pie automatizētas
komercuzskaites telemetrijas sistēmas (ARM)
ieviešanas. Jaunā sistēma ļaus uzlabot un
modernizēt dabasgāzes uzskaites kontroles
sistēmu.

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 Engineering GmbH,
Untergrundspeicher 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.
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.
2008. gadā Sabiedrība pasūtīja AAS Gipro
specgaz Latvijas maģistrālo gāzesvadu sistēmas attīstības novērtējumu un tehniski ekonomisko pamatojumu. Neatkarīgi eksperti
izvērtēja iespēju līdz 2020. gadam transportēt pa esošajiem gāzesvadiem 2,6 mljrd. m3
gāzes perspektīvajiem patērētājiem Mažeiķu
un Daugavpils virzienā, kā arī iespēju sacilpot
maģistrālos gāzesvadus Izborska – Inčukalna
PGK un Rīga – Daugavpils ar jauno gāzesvadu
Alūksne – Gulbene – Rēzekne.

3. Finanšu risku vadība
Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku un 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 naftas produktu kotācijas nosedz SPRK apstiprinātie dabasgāzes
tirdzniecības tarifi, kas līdz noteiktam līmenim
nosedz gan Ls/EUR, gan 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.
Kredītriskam pakļautos finanšu aktīvus galvenokārt veido pircēju un pasūtītāju parādi
un naudas līdzekļi. Sabiedrība ir pakļauta
ievērojamai kredītriska koncentrācijas pakāpei, jo būtiska neto apgrozījuma daļa attiecas uz ierobežotu klientu skaitu. Četri no
Sabiedrības klientiem veido līdz pat 48,6%
(2007. g. – 47%) no realizācijas, viens no šo
debitoru parādiem 2008. gada 31. decembrī
bija 17,2 % (2007. g. – 20,7%), otrs un trešais
lielākais debitoru parāds veidoja 7,2% un
6,3% katrs (2007. g. – 8,7% un 6,8%) no kopējā
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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.
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 atbilstošu kredītresursu
pieejamību saistību nokārtošanai noteiktajos
termiņos.

4. Apstākļi un notikumi
pēc pārskata gada beigām
Nozīmīgākais notikums pēc pārskata gada
beigām ir dabasgāzes piegādes līguma
grozījumu parakstīšana ar AAS Gazprom un
SIA ITERA Latvija par dabasgāzes piegādi Latvijas Republikai līdz 2030. gadam. Līdz šim
spēkā esošā līgumu redakcija noteica gāzes
piegādes apjomus līdz 2015. gadam.
Lai aizsargātu lietotāju intereses un noteiktu
fiksētus dabasgāzes diferencētos gala tarifus
2008./2009. gada apkures sezonā, SPRK Padome 2009. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu
Nr. 24 “Par lēmuma Nr. 247 piemērošanas
kārtību”. Saskaņā ar šo lēmumu Sabiedrībai
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uzdots 2009. gada februārī, martā un aprīlī
lietotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs
25 tūkst. m3 piemērot dabasgāzes tirdzniecības cenu 210 Ls/tūkst. m3, kā arī iekļaut katra
mēneša piemērotās un faktiskās dabasgāzes
tirdzniecības cenu atšķirību rezultātā radušos
kopējo izmaksu novirzi dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķinā 2009. gada 4. ceturksnī,
sadalot to vienmērīgi pa ceturkšņa mēnešiem.

5. Valdes ieteiktā
2008. gada peļņas sadale
Pārskata gada peļņa:
Ls 19 928 226

EUR 28 355 311

Sadalei nepieejamā peļņas daļa (saistībā ar
pamatlīdzekļu pārvērtēšanu nerealizētie atliktā nodokļa ieņēmumi)
Ls (1 770 008)
EUR (2 518 494)
Sadalāmā peļņas daļa
Ls 18 158 218

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 veiktajiem ieguldījumiem sistēmas ekspluatācijas drošības paaugstināšanā,
gāzesvadu tīkla paplašināšanā un jaunu klientu piesaistē, kā arī ņemot vērā situāciju kurināmā tirgū Latvijā, Sabiedrības Valde uzskata,
ka Sabiedrība arī 2009. gadā turpinās sekmīgi
attīstīties un ieņems stabilu vietu kurināmā
piegādes tirgū.

EUR 25 836 817

Ieteiktā peļņas sadale:
• dividendes dalībniekiem (76,1%)
Ls 15 162 000
EUR 21 573 582
• dividendes par vienu akciju (Ls/1 akc.)
Ls 0,38
EUR 0,541
Statūtos noteiktās rezerves
Ls 2 996 218
EUR 4 263 235

Valdes priekšsēdētājs
A. Dāvis
Valdes sēdes protokols Nr. 17 (2009)
Rīgā, 2009. gada 29. aprīlī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2008. gadu
2008
Ls

1

Neto apgrozījums

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

3

Bruto peļņa

5

Administrācijas izmaksas

2007
Ls

2008
EUR

2007
EUR

351 004 620

239 440 515

499 434 579

340 693 159

(320 027 733)

(195 532 509)

(455 358 440)

(278 217 695)

30 976 887

43 908 006

44 076 139

62 475 464

(7 517 856)

(7 238 653)

(10 696 945)

(10 299 675)

6

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

2 339 440

2 326 442

3 328 723

3 310 229

7

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(1 525 871)

(1 874 195)

(2 171 119)

(2 666 739)

10

Pārējie procentu ieņēmumi
un tamlīdzīgi ieņēmumi

1 861 260

1 138 801

2 648 334

1 620 368

11

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu
un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

12

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

13
14
16

261

384

371

546

(435 982)

(558 067)

(620 347)

(794 058)

Uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem,
neto

(2 106 835)

172 415

(2 997 756)

245 324

Uzkrājumi novecojušiem un lēnas apgrozības krājumiem,
neto

(93 025)

6 042

(132 362)

8 597

23 498 279

37 881 175

33 435 038

53 900 056

(4 177 756)

(5 973 221)

(5 944 411)

(8 499 128)

757 706

1 067 765

1 078 119

1 519 293

(150 003)

(156 733)

(213 435)

(223 011)

19 928 226

32 818 986

28 355 311

46 697 210

(1 770 008)

(1 741 185)

(2 518 494)

(2 477 483)

18 158 218

31 077 801

25 836 817

44 219 727

Peļņa pirms nodokļiem

17

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

18

Atliktais nodoklis

19

Pārējie nodokļi

20

Pārskata gada peļņa

Nerealizētie atliktā nodokļa ieņēmumi
saistībā ar pamatlīdzekļu pārvērtēšanu
Sadalāmā peļņa
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Bilance 2008. gada 31. decembrī
31.12.2008.
Ls

31.12.2007.
Ls

31.12.2008.
EUR

31.12.2007.
EUR

32 452

78 337

46 174

111 462

2 188 698

1 620 892

3 114 238

2 306 323

81 569

203 595

116 062

289 689

2 302 719

1 902 824

3 276 474

2 707 474

264 981 500

255 258 865

377 034 707

363 200 644

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

44 408 779

36 413 047

63 188 002

51 811 101

4. Pārējie pamatlīdzekļi

4 658 746

4 390 522

6 628 796

6 247 149

5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

5 970 558

21 621 346

8 495 339

30 764 404

320 019 583

317 683 780

455 346 844

452 023 298

Pamatlīdzekļi kopā:
V. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:

80

80

114

114

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā

5 937

5 676

8 447

8 077

9. Pircēju un pasūtītāju parādi

5 090

4 433

7 242

6 308

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:

11 107

10 189

15 803

14 499

322 333 409

319 596 793

458 639 121

454 745 271

115 680 757

85 359 145

164 598 887

121 455 121

2 476

209 239

3 523

297 720

115 683 233

85 568 384

164 602 410

121 752 841

39 298 457

24 620 661

55 916 667

35 032 044

243 826

155 261

346 933

220 917

4 445 007

920 220

6 324 677

1 309 354

Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi:
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

382 433

456 930

544 154

650 152

44 369 723

26 153 072

63 132 431

37 212 467

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

15 281

17 809

21 743

25 340

Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:

15 281

17 809

21 743

25 340

6 446 083

44 304 704

9 171 950

63 039 914

Apgrozāmie līdzekļi kopā:

166 514 320

156 043 969

236 928 534

222 030 562

Aktīvu kopsumma

488 847 729

475 640 762

695 567 655

676 775 833

Debitori kopā:
IV. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:

V. Nauda:
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Bilance 2008. gada 31. decembrī
31.12.2008.
Ls

31.12.2007.
Ls

31.12.2008.
EUR

31.12.2007.
EUR

39 900 000

39 900 000

56 772 585

56 772 585

PASĪVS
Pašu kapitāls:
1. Akciju kapitāls (pamatkapitāls)
2. Akciju emisijas uzcenojums
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

14 320 210

14 320 210

20 375 823

20 375 823

186 917 922

187 441 623

265 960 242

266 705 402

58 710 159

47 582 358

83 537 030

67 703 596

5 178 481

3 437 296

7 368 314

4 890 831

5. Rezerves:
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves
6. Nesadalītā peļņa
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
b) pārskata gada nesadalītā peļņa
Pašu kapitāls kopā:

19 928 226

32 818 986

28 355 311

46 697 210

324 954 998

325 500 473

462 369 305

463 145 447

13 459 780

11 429 762

19 151 542

16 263 086

Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:
12. Nākamo periodu ieņēmumi
15. Uzkrājumi pēcnodarbinātības
un citām saistībām pret darbiniekiem

4 672 646

2 500 000

6 648 577

3 557 180

15. Atliktā nodokļa saistības

29 915 358

30 538 257

42 565 719

43 452 024

Ilgtermiņa kreditori kopā:

48 047 784

44 468 019

68 365 838

63 272 290

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm

1 787 886

20 029 914

2 543 933

28 500 000

5. No pircējiem saņemtie avansi

5 376 924

5 475 474

7 650 674

7 790 898

78 315 274

62 848 711

111 432 596

89 425 660

7 744 443

53 251

11 019 350

75 769

Īstermiņa kreditori:

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
8. Parādi saistītājām sabiedrībām
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas

8 572 974

7 589 341

12 198 242

10 798 659

11. Pārējie kreditori

4 348 923

3 449 052

6 187 959

4 907 559

12. Nākamo periodu ieņēmumi

3 673 803

432 942

5 227 351

616 021

6 024 720

5 793 585

8 572 407

8 243 530

Īstermiņa kreditori kopā:

15. Uzkrātās saistības

115 844 947

105 672 270

164 832 512

150 358 096

Kreditori kopā:

163 892 731

150 140 289

233 198 350

213 630 386

Pasīvu kopsumma

488 847 729

475 640 762

695 567 655

676 775 833
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2008. gadu

Atlikums 2006. gada 31. decembrī

Ilgtermiņa
ieguldījumu
pārvērtēšanas
rezerve
Ls

Sabiedrības
statūtos
noteiktās
rezerves
Ls

Nesadalītā
peļņa
Ls

Kopā
Ls

39 900 000

14 320 210

119 122 188

39 720 559

23 269 095

236 332 052
(11 970 000)

Dividendes

-

-

-

-

(11 970 000)

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
Atlikums 2007. gada 31. decembrī

-

-

-

-

32 818 986

32 818 986

39 900 000

14 320 210

187 441 623

47 582 358

36 256 282

325 500 473

Dividendes

-

-

-

-

(19 950 000)

(19 950 000)

Pārnests uz rezervēm

-

-

-

11 127 801

(11 127 801)

-

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana

-

-

1 501 617

-

-

1 501 617

Atliktā nodokļa saistības no
pamatlīdzekļu pārvērtēšanas

-

-

(225 243)

-

-

(225 243)

Izslēgti pārvērtētie pamatlīdzekļi

-

-

(1 890 511)

-

-

(1 890 511)

Atliktais nodoklis no izslēgtajiem
pārvērtētajiem pamatlīdzekļiem

-

-

90 436

-

-

90 436

Pārskata gada peļņa

-

-

-

-

19 928 226

19 928 226

Atlikums 2008. gada 31. decembrī

39 900 000

14 320 210

186 917 922

58 710 159 25 106 707*

324 954 998

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Atlikums 2006. gada 31. decembrī

56 772 585

20 375 823

169 495 603

56 517 264

33 108 939

336 270 214

-

-

-

-

(17 031 776)

(17 031 776)

Dividendes
Pārnests uz rezervēm

-

-

-

11 186 332

(11 186 332)

-

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

Atlikums 2007. gada 31. decembrī

56 772 585

20 375 823

266 705 402

67 703 596

51 588 041

463 145 447

Dividendes

-

-

-

-

(28 386 293)

(28 386 293)

Pārnests uz rezervēm

-

-

-

15 833 434

(15 833 434)

-

Pamatlīdzekļu pārvērtēšana

-

-

2 136 608

-

-

2 136 608

Atliktā nodokļa saistības no
pamatlīdzekļu pārvērtēšanas

-

-

(320 492)

-

-

(320 492)

Izslēgti pārvērtētie pamatlīdzekļi

-

-

(2 689 955)

-

-

(2 689 955)

Atliktais nodoklis no izslēgtajiem
pārvērtētajiem pamatlīdzekļiem

-

-

128 679

-

-

128 679

-

28 355 311

28 355 311

83 537 030 35 723 625*

462 369 305

Pārskata gada peļņa
Atlikums 2008. gada 31. decembrī
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Akciju
kapitāls
Ls

Akciju
emisijas
uzcenojums
Ls

-

-

-

56 772 585

20 375 823

265 960 242

* Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ietver ieņēmumus no pārvērtēšanas rezerves par izslēgtajiem pamatlīdzekļiem Ls 62 325 (EUR 88 680) apmērā.
Izmaiņas statūtos noteiktajās rezervēs var tikt veiktas tikai ar akcionāru lēmumu. Pārvērtēšanas rezerve un akciju emisijas uzcenojums nevar tikt sadalīti
dividendēs.

Naudas plūsmas pārskats par 2008. gadu

I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa pirms nodokļiem

2008
Ls

2007
Ls

2008
EUR

2007
EUR

23 498 279

37 881 175

33 435 038

53 900 056

19 311 381

18 488 470

27 477 619

26 306 722

2 657 242
93 025

(373 163)
(6 042)

3 780 915
132 362

(530 963)
(8 597)

(261)

(384)

(371)

(546)

(96 000)
206 196
120 939

3 017 300
145 060
(248 689)

(136 594)
293 390
172 081

4 293 233
206 401
(353 852)

Korekcijas:
- Pamatlīdzekļu nolietojums
un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi
- Faktisko un prognozēto d/g iepirkuma izmaksu
novirze un ienākumi no līdzdalības maksas
- uzkrājumu krājumiem izmaiņas
- uzkrājumu ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem izmaiņas
- uzkrāto saistību piemaksai par pārskata gada
rezultātiem izmaiņas
- uzkrāto saistību atvaļinājumiem izmaiņas
- citu uzkrāto saistību izmaiņas
- uzkrājumu pēcnodarbinātības un citām saistībām
pret darbiniekiem izmaiņas
- pārējie procentu un tml. ieņēmumi
- procentu un tml. izmaksas
- (peļņai) / zaudējumiem no pamatlīdzekļu pārdošanas
Korekcijas:
Pircēju un pasūtītāju parādu pieaugums
Krājumu atlikumu pieaugums
Parādu piegādātājiem palielinājums

2 172 646
(1 861 260)
435 982
(538 426)

2 500 000
(1 138 801)
558 067
44 773

3 091 397
(2 648 334)
620 347
(766 111)

3 557 180
(1 620 368)
794 058
63 706

(14 767 019)
(29 332 051)
23 157 755

(10 732 552)
(15 000 845)
7 933 090

(21 011 576)
(41 735 749)
32 950 517

(15 271 046)
(21 344 279)
11 287 770

Citu debitoru (pieaugums) / samazinājums
Citu kreditoru pieaugums
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma
Procentu un tml. maksājumi
Procentu un tml. ieņēmumi
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma

(2 329 777)
7 485 744
30 214 395
(150 569)
2 366 000
(9 443 867)
22 985 959

974 686
6 080 028
50 122 173
(475 694)
879 318
(3 445 795)
47 080 002

(3 314 974)
10 651 254
42 991 211
(214 240)
3 366 515
(13 437 412)
32 706 074

1 386 853
8 651 100
71 317 428
(676 852)
1 251 157
(4 902 925)
66 988 808

(22 772 950)
120 398

(29 053 278)
59 670

(32 402 989)
171 311

(41 339 090)
84 903

(22 652 552)

7 126 414
(21 867 194)

(32 231 678)

10 139 974
(31 114 213)

(20 029 914)

(15 791)

(28 500 000)

(22 469)

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Termiņnoguldījumu ar sākotnējo termiņu virs 90 dienām
samazinājums, neto
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai
Saņemti aizņēmumi

1 787 886

20 029 914

2 543 933

28 500 000

(19 950 000)

(11 970 000)

(28 386 293)

(17 031 776)

7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

(38 192 028)

8 044 123

(54 342 360)

11 445 755

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

(37 858 621)

33 256 931

(53 867 964)

47 320 350

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

44 304 704

11 047 773

63 039 914

15 719 564

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada
beigās

6 446 083

44 304 704

9 171 950

63 039 914

Izmaksātās dividendes
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Pielikums
Grāmatvedības politika

(a) Informācija par Sabiedrību
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.

(b) Finanšu pārskatu
sagatavošanas
pamatnostādnes
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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”, 8. LGS “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” un 9. LGS
“Ieguldījuma īpašumi”. 9. LGS ir spēkā, sākot

ar pārskata periodiem, kas sākās 2008. gadā.
Šī standarta 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 (c) punktā aprakstītās līgumsodu
un nokavējumu naudas atzīšanu ieņēmumos.
Sabiedrības vadība uzskata, ka šīs politikas
izmaiņa nav būtiski ietekmējusi Sabiebrības
finansiālo stāvokli.
Nesenais svārstīgums pasaules un Latvijas
finanšu tirgos un ekonomikā
Pašlaik pastāvošā globālā likviditātes krīze, kas
sākās 2007. gada vidū, cita starpā, ir izraisījusi
zemāku kapitāla tirgus finansēšanas līmeni,
zemāku banku sektora likviditātes līmeni, lielākas starpbanku kredītu procentu likmes un
ļoti lielu svārstīgumu fondu biržās. Nenoteiktība globālajos finanšu tirgos izraisījusi banku
bankrotus un rosinājusi plānus banku glābšanai ASV, Rietumeiropā, Krievijā un citur, tai
skaitā Latvijā. Pašreiz notiekošās finanšu krīzes
ietekmi nav iespējams pilnībā noteikt, tāpat
nav iespējams no tās pilnībā pasargāties.
Vadība nevar ticami noteikt ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli, ko izraisītu
turpmāka likviditātes pasliktināšanās finanšu
tirgos, svārstīguma palielinājums valūtu un
ieguldījumu tirgos, kā arī Latvijas ekonomikas
lejupslīde. Vadība ir pārliecināta, ka pašreizējos apstākļos tā izmanto visus rīcībā esošus
līdzekļus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu Sabiedrības uzņēmējdarbības attīstību.

Ietekme uz likviditāti:
Pēdējā laikā ir būtiski samazinājies starpbanku finansēšanas apjoms. Šādi nosacījumi var
būtiski ietekmēt Sabiedrības spēju saņemt
jaunus aizdevumus un refinansēt esošās
saistības uz tādiem pašiem noteikumiem un
nosacījumiem kā iepriekš. Informācija par Sabiedrības aizņēmumu atmaksu ir norādīta 20.
pielikumā.
Ietekme uz aktīvu vērtību:
Sabiedrības debitoru maksātspēju var ietekmēt to likviditātes samazināšanās. Klientu
saimnieciskās darbības apstākļu pasliktināšanās var ietekmēt vadības noteiktās nākotnes naudas plūsmu prognozes un finanšu
un nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās
aplēses. Vadība ir balstījusi savus spriedumus
par aktīvu atgūstamo vērtību uz tai pieejamo
informāciju, tomēr ekonomikas lejupslīdes ietekmi nav iespējams pilnībā ticami noteikt.

(c) Ieņēmumu atzīšana
un neto apgrozījums
Ienākumi tiek atzīti brīdī, kad ir notikusi gāzes
piegāde vai kad ir sniegti pakalpojumi. Neto
apgrozījums tiek samazināts par pievienotās
vērtības nodokļa summu, tirdzniecības atlaidēm un prognozēto un faktisko dabasgāzes
iepirkuma izmaksu starpību, kas tiek ņemta vērā nosakot piemērojamo dabasgāzes
tirdzniecības cenu nākamajam mēnesim.
Piemērojamo dabasgāzes tirdzniecības cenu
aprēķina pamatojoties uz pēdējiem zināmajiem datiem. Aprēķinos izmanto ECB noteikto
EUR/USD kursu iepriekšējā mēneša pēdējā
darba dienā, pēdējā mēneša faktisko dabasgāzes siltumspēju un plānoto saņemtās un
padotās gāzes plūsmu. Faktiskās dabasgāzes
iepirkuma izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā
ar SPRK padomes apstiprināto metodiku, ņemot vērā EUR/USD kursu gāzes piegādes mēneša pēdējā darba dienā, kā arī faktisko gāzes
siltumspēju un faktisko lietotājiem padotās
gāzes piegādes plūsmu.

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.

1 USD
1 EUR

31.12.2008.
Ls

31.12.2007.
Ls

0,495
0,702804

0,484
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 lietderīgas
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.

(f ) Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu
un vērtības samazinājuma norakstīšanu.

Procentu ienākumu uzkrāšana tiek pārtraukta, ja to saņemšana ir apšaubāma. Ievērojot
piesardzības principu, līgumsodus, t.sk. nokavējuma naudu par kavētiem norēķiniem par
piegādāto dabasgāzi, ieņēmumos atzīst tikai
pēc to saņemšanas. (2007: Ienākumi no soda
naudām tiek atzīti saskaņā ar uzkrājumu principu, ja vien to saņemšana nav apšaubāma).

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.

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

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)
Gāzes transportēšanas sistēma
Iekārtas un tehniskais aprīkojums
Mēbeles un biroja iekārtas
Datori un aprīkojums

1–3
2 – 2,5
5 – 20
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.
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 gāzes vadu sistēmā tiek novērtēti atsevišķi pēc FIFO metodes (pirmais iekšā, pirmais
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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.

(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
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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, gan aktuāra noteikti, gan 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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Neatkarīgu revidentu ziņojums

A/s Latvijas Gāze akcionāriem
Ziņojums par saīsināto finanšu pārskatu
Klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz a/s Latvijas Gāze (Sabiedrība) 2008. gada finanšu pārskatu, 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 2008. gada finanšu pārskata revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2009. gada 29. aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma 2008. 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
Valdes loceklis

Olga Bukovska
Atbildīgā zvērinātā revidente
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Rīga, Latvija
2009. gada 15. jūnijā
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Izdevumu sagatavoja a/s Latvijas Gāze
Sabiedrisko attiecību daļa

42

Dizains un poligrāfija: SIA Artekoms
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A/s Latvijas Gāze akcionāru struktūra (%)
31.12.2008.

E.ON Ruhrgas International AG
(Vācija)
47,2%
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34%

A/s Latvijas Gāze dividendes par akciju (Ls/akcija)
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A/s Latvijas Gāze akciju tirdzniecības statistika
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Pašu kapitāls (milj. Ls)
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Galvenie finanšu rādītāji (%)

20
17,7

18
16
14

15,6
13,7

14,6

12
10

12,7

10,0

14,5
13,2

11,5
11,0

8,4

8

8,1
6,7

6

5,7

4

4,1

Neto rentabilitāte

Aktīvu atdeve

2008

2007

2006

2005

0

2004

2

Atdeve uz pašu kapitālu
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Modernizētās gāzes regulēšanas stacijas (skaits)
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Naftas produkti transportam
Dabasgāze

* Operatīvā informācija
Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde, A/s Latvijas Gāze

Citi

Pārdotās dabasgāzes apjoms (milj. m3)
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Klientu skaits (tūkst.)
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Inčukalna PGK tehniskie rādītāji (milj. m3)
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Maģistrālie un sadales gāzesvadi uzņēmuma īpašumā (km)
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