
 

 

 
 

 

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" 
PADOMES ZIŅOJUMS  

par 2020. gadu 
 

2020. gads akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” (turpmāk – 
Sabiedrība vai Latvijas Gāze)  koncernam bija izaicinājumiem bagāts. 
COVID-19 pandēmija un siltie laikapstākļi Eiropā radīja ievērojamu 
dabasgāzes pieprasījuma kritumu. Šo notikumu iespaidā vasarā 
dabasgāzes cenas samazinājās līdz vairāku gadu zemākajam līmenim. 
Somijas dabasgāzes tirgus atvēršana no 2020. gada 1. janvāra Latvijas 
Gāzei pavēra iespējas izvērst savu darbību, taču 2020. gada laikā 
Balticconnector cauruļvads nespēja nodrošināt ne tuvu to tehnisko 
jaudu, kāda bija izziņota. Neskatoties uz visiem pārbaudījumiem, 
Latvijas Gāzes koncernam izdevās sasniegt pozitīvus darbības 
rezultātus. Sabiedrības neto peļņa 2020.gadā bija 11,5 miljoni EUR, 
savukārt Latvijas Gāzes koncerna neto peļņa sasniedza 11,2 miljonus 
EUR. Peļņas samazinājums, salīdzinājumā ar 2019. gadu, galvenokārt 
saistāms ar ievērojami zemāku peļņu no pārdošanas un tirdzniecības 
segmenta, ko savukārt ietekmēja siltie laikapstākļi un mazākas 
krātuves jaudas pieejamība.  Saistībā ar mazāku krātuves pieejamību 
2020. gada 4. ceturksnī, tika izmantotas dabasgāzes tiešās piegādes no 
Krievijas, tādējādi krātuvē uzglabājot krājumus ar zemu cenu, 
maksimāli palielinot ilgtermiņa vērtību nākotnes periodiem. 

Pagājušajā gadā Sabiedrībai mainījās Valdes sastāvs. Darbu Valdē 
atstāja Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Valdes loceklis Sebastians 
Grēblinghofs, un tika ievēlēta jauna Valdes locekle Inga Āboliņa. 
Padome izsaka pateicību bijušajam Valdes loceklim par darbu un 
personīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā. 

2020. gadā Padome savās sēdēs izskatīja un apstiprināja Latvijas 
Gāzes korporatīvo stratēģiju, Valdes un Padomes locekļu atalgojuma 
politiku, Valdes sagatavotos ikmēneša ziņojumus Padomei par 
Sabiedrības darbību. Tāpat Padome izskatīja un akceptēja 2019. gada 
pārskatu un 2021. gada budžeta projektus, kas tika izstrādāti gan 
Sabiedrībai, gan arī Sabiedrības meitas kompānijai akciju sabiedrībai 
“Gaso”, kā arī pārvēlēja Revīzijas komiteju tālākai apstiprināšanai 
akcionāru sapulcē un atbalstīja Latvijas Gāzes akcionāru izvirzīto 
kandidātu ievēlēšanu akciju sabiedrības “Gaso” Padomē. 

Padomes sēžu starplaikos aktīvi darbojās Padomes izveidotā 
Konsultatīvā darba grupa Sabiedrības stratēģisko jautājumu 
risināšanai, kas pirms Padomes sēdēm izskatīja visus būtiskos 
jautājumus, tostarp, izvērtēja jaunos starptautiskos biznesa attīstības 
virzienus un projektus kontekstā ar Sabiedrības korporatīvo stratēģiju. 
Padome sniedza Valdei norādījumus un ieteikumus Sabiedrības 
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darbības uzlabošanai. Padome arī akceptēja un rekomendēja 
ievēlēšanai Sabiedrības finanšu pārskatu revidentu. Padome ir 
iepazinusies ar Valdes sagatavoto Korporatīvās pārvaldības ziņojumu 
par pagājušo gadu, kas sagatavots saskaņā ar akciju sabiedrības 
“Nasdaq Riga” izdotajiem “Korporatīvās pārvaldības principiem un 
ieteikumiem to ieviešanā”. Padome uzskata, ka Valde ir paveikusi 
nopietnu darbu, lai Sabiedrība savā darbībā ievērotu rekomendētos 
korporatīvās pārvaldības principus. Arī Padome savā darbībā vadās pēc 
šiem principiem. 

Atskaites periodā Padome regulāri ir saņēmusi Valdes ziņojumus 
par Sabiedrības darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli. Padome ir 
uzraudzījusi Valdes darbību visos galvenajos virzienos un sekojusi, lai 
Sabiedrība strādātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Sabiedrības 
statūtiem un akcionāru pilnsapulces lēmumiem, pārbaudījusi un 
akceptējusi Sabiedrības iesniegto budžetu, kā arī izteikusi 
priekšlikumus Sabiedrības darba uzlabošanai. 

Sabiedrības un Latvijas Gāze koncerna 2020.gada pārskata 
revīziju ir veikusi starptautiska auditorfirma SIA 
“PricewaterhouseCoopers”. Padome ir saņēmusi revidenta ziņojumu, 
kur ir atzīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu 
par Sabiedrību, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas 
plūsmām 2020. gadā saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto 
Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām. Padome ir 
izskatījusi un akceptējusi Valdes ziņojumu par Sabiedrības un Koncerna 
darbību pārskata gadā, kā arī priekšlikumus par 2020.gada peļņas 
sadali. 

Sabiedrības Padome izsaka atzinību Valdei un darbiniekiem par 
viņu sekmīgo darbību un veikumu 2020. gadā un novēl panākumus un 
izaugsmi arī turpmāk.  

 

Padomes priekšsēdētājs     
 K. Seļezņovs 


