Projekts
Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Statūtu grozījumi
1. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:
„3.2. Sabiedrības darbības pamatvirzieni saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko
klasifikāciju NACE 2.red. ir šādi:
1)
gāzes ražošana (35.21), gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22), gāzes
realizācija pa cauruļvadiem (35.23) tajā skaitā dabasgāzes iegāde, visa veida
transportēšana, sadale un realizācija (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība);
2)
citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78), pārējā mazumtirdzniecība
ārpus veikaliem (47.99), tajā skaitā sašķidrinātās gāzes pārdošana ar piegādi;
3)
degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās (47.30), tajā skaitā dabasgāzes
kā autodegvielas mazumtirdzniecība;
4)
degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
(46.71), tajā skaitā dabasgāzes vairumtirdzniecība un dabasgāzes kā autodegvielas
vairumtirdzniecība;
5)
cauruļvadu transports (49.50), tajā skaitā dabasgāzes transports pa pārvades gāzes
vadiem, dabasgāzes imports, eksports un tranzīts;
6)
uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10), tajā skaitā dabasgāzes uzglabāšana;
7)
inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12), tajā skaitā visu ārējo
un iekšējo gāzes vadu un pārvades un sadales sistēmu projektēšana, būvniecības
uzraudzība un vadīšana;
8)
būvniecības projektu izstrādāšana (41.1), dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
(41.2) un inženierbūvniecība (42.), tajā skaitā gāzes vadu sistēmu un gāzes transporta
sistēmu būvmontāžas darbi;
9)
cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22), kā arī citur
neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99);
10) citu inženiersistēmu montāža (43.29);
11) elektroenerģijas ražošana (35.11), elektroenerģijas apgāde (35.12) un elektroenerģijas
sadale (35.13) un elektroenerģijas tirdzniecība (35.14);
12) pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
13) kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
14) citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39).
15) tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
16) citur neklasificēta izglītība (85.59).”
2. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:
„4.1. Sabiedrības pamatkapitāls: EUR 55 860 000 (piecdesmit pieci miljoni astoņi simti
sešdesmit tūkstoši euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39 900 000 (trīsdesmit deviņiem
miljoniem deviņiem simtiem tūkstošu) akciju. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40
(viens euro 40 centi).”
3. Izteikt 7.26.punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzēta:
5.1. nekustama īpašuma objekta par cenu virs EUR 100 000 (simts tūkstoši euro) pirkšana;
5.2. jebkura nekustama īpašuma objekta pirkšana, ja Sabiedrības attiecīgā gada budžetā
neparedzētu nekustamu īpašumu pirkšanas gada summa pārsniedz EUR 400 000 (četri
simti tūkstoši euro);
5.3. nekustama īpašuma objekta par cenu virs EUR 200 000 (divi simts tūkstoši euro)
pārdošana;
5.4. nekustamas mantas iznomāšana par nomas maksu, kas gadā kopā ir lielāka par EUR 100
000 (simts tūkstoši euro);
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5.5. nekustamas mantas apgrūtināšana;”.
4. Izteikt 7.26.punkta 8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz
EUR 300 000 (trīs simts tūkstoši euro) vai termiņš ir ilgāks par 1 (vienu) gadu;”.
5. Izteikt 7.26.punkta 11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„11) Sabiedrības attiecīgā gada budžetā neparedzētu kredītu piešķiršana un kredītu ņemšana;”.
6. Noteikt, ka grozījumi Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Statūtos stājas spēkā ar reģistrācijas
brīdi Komercreģistra iestādē – LR Uzņēmumu reģistrā.

