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0 Jābeidz nodarboties ar melošanu un demagoģiju, ka OIK atcelšana būtiski samazinās rēķinus. Rēķinus samazinās mūsu  
izpratne par enerģiju un mūsu enerģijas lietošanas paradumi. Proti, rēķinus patiešām samazina energoefektivitāte un enerģijas  
pirkšana brīvajā tirgū, uzsver enerģētikas eksperts Reinis Āboltiņš.  F O T O – K R I S TA P S K A L N S , D I E NA S M E D I J I
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5 RTU pētnieks, RTU 
inženierzinātņu doktorants
5 Kopš 2006. gada ar 
enerģijas nozares tematiku 
strādājis sabiedriskajās 
attiecībās un interešu 
pārstāvniecībā uzņēmumā 
Baltic Communication 
Partners
5 Bijis pētnieks domnīcā 
PROVIDUS, konsultants 
Saeimas Eiropas lietu 
komisijā, enerģijas tirgus 
eksperts uzņēmumā Lattele-
com
5 Kā pieaicināts eksperts 
konsultējis Ārvalstu investo-
ru padomi Latvijā, bijis Valsts 
prezidenta izveidotās 
Enerģētiskas drošības 
komisijas dalībnieks. Padziļi-
nāti pētījis gāzes un elektro-
enerģijas tirgus atvēršanu, 
energoefektivitātes un 
atjaunīgās enerģijas regulēju-
mu un politiku

«Ja likumprojekta būtība ir beigt OIK, tam varētu būt 

nopietnas juridiskas sekas.»
Reinis Āboltiņš

Vai redzat iespēju neieraut valsti 
tiesas procesos, atceļot OiK?

JāNis ViteNbergs
SaeimaS TauTSaimniecībaS, 
agrārāS, videS un reģionā-
lāS poliTikaS komiSijaS 
priekšSēdēTājS (kpv lv)
pašlaik runas par iespējamām 
tiesvedībām un zaudētu 
miljardu eiro ir tikai spekulāci-

jas. es gribētu sagaidīt Tieslietu ministrijas izvērtējumu un tās 
skatījumu. manuprāt, priekšlikums atcelt obligāto iepirkumu, bet, 
pērkot atjaunojamo enerģiju brīvajā tirgū, saglabāt valsts subsīdi-
jas virs tirgus cenas tiesvedību risku nemazina, jo vienmēr var būt 
kādi investori, kuru saražotā enerģija brīvajā tirgū netiek nopirkta, 
kuri būs neapmierināti un vērsīsies tiesā. ja runā par atbalstu 
atjaunojamiem energoresursiem, tad, manuprāt, vispareizāk būtu 
saglabāt obligāto iepirkumu bez valsts subsīdijām. lielie vēja parki 
noteikti bez tām var izdzīvot un iztikt ar tirgus cenām obligātā 
iepirkuma ietvaros. mums nevajag atbalstīt visus atjaunojamos 
energoresursus, iepirksim tos, kuri izmaksā vislētāk.
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jumu atcelšana varētu radīt 
grūtības uzņēmumam Lat-
venergo un pat apdraudēt 
tā maksātspēju?
Es varu atsaukties uz Latve-
nergo valdes locekļa Ulda 
Barisa teikto, ka primāri tas 
ietekmētu uzņēmuma ie-
spējas veikt maksājumus 
valsts budžetā dividenžu 
veidā. Līdz šim politiķi Lat-
venergo peļņu vienmēr ir uz-
skatījuši par ieskaitāmu 
valsts budžetā. Latvenergo ir 
vērtīgākais Latvijas uzņē-
mums, un tā peļņa ir ievēro-
jama. Tā ka OIK maksājumu 
atcelšana primāri skars divi-
denžu ieskaitīšanu valsts 
budžetā. Uzņēmums pēdē-
jos desmit, padsmit gados ir 
veicis vērienīgus ieguldīju-
mus infrastruktūrā, uzņe-
moties ilgtermiņa saistības 
daudzu simtu miljonu eiro 
apmērā. Tas arī ir viens no 
premjera bažu iemesliem. 
Taču Latvenergo finanšu rā-
dītāji ir labi, un es domāju, 
ka vārdu «bankrots» OIK 
maksājumu atcelšanas gadī-
jumā nevajadzētu lietot, jo 
tam nav pamata.

Kā jūs redzat, vai pašrei-
zējā OIK sistēma būtu sa-
glabājama tāda, kāda tā ir, 
vai tajā nepieciešamas kā-
das būtiskas izmaiņas? Vai 
atbalsts AER būtu pārska-
tāms?
Nevaimanāsim par tām lie-
tām, kas izdarītas nepareizi 
pagātnē. Taču tas nenozīmē, 
ka visiem jāatlaiž grēki. Li-
kumpārkāpumi ir jāizmeklē 

un jāsoda. Punkts. OIK at-
balsts bija konceptuāli pa-
reizs politisks lēmums, to-
mēr vienlaikus daudz kas ta-
jā nebija pārdomāts, tas jā-
atzīst. Pašlaik svarīgi būtu 
saprast, vai un kādas AER 
tehnoloģijas mēs valstiski at-
balstām, cik lielā mērā vēla-
mies samazināt fosilo resur-
su īpatsvaru. Tas, kas līdz šim 
ir iztrūcis, ir sistēmiska pie-
eja enerģētikas attīstībai. 
Piemēram, ir jāsaprot, vai 
mēs vēlamies atbalstīt kādas 
konkrētas tehnoloģijas, vai 
atbalstam ir jābūt tehnolo-
ģiski neitrālam. Šāda kon-
ceptuāla redzējuma līdz šim 
un joprojām trūkst. Es minē-
šu piemēru. Jums piedāvā 
iegādāties jaunu, videi drau-
dzīgu, tehnoloģiski advancē-
tu mašīnu. Jūs piekrītat, bet 
konteinerā jums atgādā zob-
ratus, uzgriežņus, vadus, stū-
ri, riepas, plastikāta detaļas 
un saka: lūdzu, brauciet! 
Man šķiet, ka tāda ir Latvijas 
enerģētikas sektora attīstība 
– konteiners, kurā iekšā ir sa-
mests viss kaut kas. Detaļām 
pašām par sevi varbūt nav 
nekādas vainas, taču brau-
camas automašīnas tur nav.

Ko tālāk darīt politiķiem 
ar OIK?
Pats galvenais – politiķiem ir 
sabiedrībai atkārtoti jāatgā-
dina, ka aktīvi jāizmanto brī-
va elektrības tirgus dotās ie-
spējas un priekšrocības, ne-
vis jāpārmaksā par elektrību 
universālā pakalpojuma ie-
tvaros. Ir jāaicina cilvēkus 
ieskatīties rēķinos un sa-
prast, ka elektrības tirgus ce-
nas svārstībām ir būtiski lie-
lāka ietekme uz gala maksu, 
uz rēķinu nekā OIK. Jābeidz 
nodarboties ar melošanu un 
demagoģiju, ka OIK atcelša-
na būtiski samazinās rēķi-
nus. Rēķinus samazinās mū-
su izpratne par enerģiju un 
mūsu enerģijas lietošanas 
paradumi. Proti, rēķinus pa-
tiešām samazina energo-
efektivitāte un enerģijas 

pirkšana brīvajā tirgū.
Un tomēr – kā būtu jā-

pilnveido vai jāreformē 
OIK?
Noteikti ir jāpilnveido ko-
mersantu uzraudzības sistē-
ma un jāizķer visi krāpnie-
ciskie gadījumi. To ir iespē-
jams izdarīt. Jāstiprina kon-
troles mehānisms. Ja runā-
jam par OIK atcelšanu, tad 
tai ir jābūt pakāpeniskai. 
KPV LV piedāvā šaut ar liel-
gabalu zvirbuļu barā, kur ir 
pāris inficēto, nogalinot vi-
sus. Atcelšanai jābūt pakā-
peniskai. Ja runājam par at-
balstu AER nākotnē, tad tam 
ir jābūt balstītam tirgus 
principos. Tas nebūtu obli-
gātais iepirkums, AER sara-
žotā elektroenerģija tiktu 
laista brīvajā tirgū, maksājot 
piemaksu virs tirgus cenas. 
Šādam variantam ir atbalsts 
daudzu enerģētikas eksper-
tu vidū. Turklāt, manuprāt, 
šim atbalstam nevajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrālam, 
būtu tomēr jānosaka, kādu 
tehnoloģiju uzrāviens vals-
tiski tiek atbalstīts.

Kā vērtējat dažu politiķu 
izteikumus, ka AER var pa-
stāvēt arī bez valsts atbalsta 
un subsīdijām?
Ja mēs uz enerģētikas sistē-
mu raugāmies tāpat kā uz ci-
tu plaša patēriņa preču tirgu, 
tad tā var teikt. Bet, ja mēs 
uz enerģētiku raugāmies kā 
uz tautsaimniecībai stratē-
ģiski svarīgu sektoru, tad šā-
da pieeja ir stipri vienkāršo-
ta. Mums jāsaprot, kādu 
enerģētikas sistēmu vēla-
mies redzēt 2050. gadā, kā-
dam jābūt AER īpatsvaram 
kopējā energoresursu patē-
riņā. Desmit gadi enerģētikā 
nav nekas, divdesmit gadi 
jau ir termiņš, kad var sākt 
runāt par ieguldījumu at-
maksāšanos. Ja mēs nākotnē 
gribam būt minimāli atkarī-
gi no importa, tad par to jau 
jāsāk domāt šobrīd. Vēja 
enerģijas (uz sauszemes) ga-
dījumā komersants patie-
šām ieguldījumus var atpel-
nīt, tikai balstoties uz tirgus 
principiem. Tur valsts at-

balsts nav nepieciešams. Ja 
nu vienīgi īstermiņā kādiem 
kapitālieguldījumiem, lai da-
būtu uzrāvienu. Taču citām 
tehnoloģijām, piemēram, 
saules enerģijai, šāds valsts 
atbalsts tomēr ir nepiecie-
šams. Citādi iedzīvotājiem 
nebūs stimula, piemēram, 
daudzdzīvokļu mājās uzstā-
dīt saules paneļus, jo atmak-

sāšanās termiņš būs pārāk 
ilgs. Pareizi būtu iestrādāt 
maksu par CO2 visā taut-
saimniecībā pēc principa: 
piesārņotājs maksā. Ir jāpār-
trauc atbalsts fosilajiem re-
sursiem. Ja dabasgāzes ce-
nas krīt, lai šā resursa pievil-
cību mazinātu, ir jāceļ akcī-
ze, ja vēlaties – dabasgāzes 
nodoklis, lai patērētājiem šis 
fosilais resurss nešķistu pā-
rāk pievilcīgs. Nedrīkst fosi-
lās atkarības adatu durt vēl 
dziļāk vēnā. Citādi vēlāk, kad 
OPEC kādā brīdī noraus sto-
pkrānu fosilo resursu iegu-
vei, būs milzīgs šoks.

Kā jūs raugāties uz Skul-
tes sašķidrinātās dabasgā-
zes (LNG) termināļa celt-
niecību, un vai ir attaisno-
jami paredzēt, ka tajā sara-
žoto 25 gadus obligātā kār-
tā būs jāiepērk Latvenergo?
Jāatzīst, ka mans viedoklis 
šajā ziņā ir evolucionējis. 
Kad tikko parādījās šī ideja, 
dabas gāzes tirgus Latvijā 
vēl nebija atvērts un valdīja 
Gazprom monopols, par da-
bas gāzi Latvija maksāja tik, 
cik prasīja piegādātājs – mo-
nopolists. Tajā situācijā 
mans viedoklis bija neitrāli 
pozitīvs. Jāatgādina, ka to-
laik Eiropas Komisija arī uz-
svēra, cik svarīga ir piegāžu 
diversificēšana, lai neizvei-
dotos atkarība no viena pie-

gādātāja. Tāpēc arī tika ap-
svērta doma par LNG termi-
nāļa celtniecību Skultē. Pēc 
tirgus atvēršanas situācija ir 
mainījusies. Līdz 2030. ga-
dam Latvijā dabas gāzes pa-
tēriņš varētu samazināties 
uz pusi. Tas skaidrojams ar 
to, ka aizvien vairāk patērē-
tāju pāriet uz AER un kļūst 
energoefektīvāki. Līdz ar to, 
cik nopietns šajos apstākļos 
varētu būt pamats domāt 
par LNG termināli Skultē? 
Šobrīd es neredzu, ka šim 
projektam būtu komerciāls 
izdevīgums. Kad es dzirdēju, 
ka kāds vēlas garantētu gā-
zes iepirkumu līdz 2045. ga-
dam, kad mēs vēlamies būt 
klimata neitrāli... Piedodiet, 
to ir ļoti grūti atbalstīt. Es 
neredzu, kādēļ valstij šāds 
projekts būtu jāatbalsta. Si-
tuācija kopš idejas rašanās 
par sašķidrinātās dabasgā-
zes termināli Skultē ir būtis-
ki mainījusies. Vispirms jau 
tādēļ, ka, kā jau minēju, tu-
vākajā nākotnē dabasgāzes 
patēriņš samazināsies. Tur-
klāt Baltijā jau ir Klaipēdas 
terminālis. Ja Skultes termi-
nālis darbojas uz komerciā-
liem pamatiem un ietekmes 
uz vidi novērtējums ļauj pro-
jektu īstenot, man nekas nav 
iebilstams, bet valsts at-
balsts tur nav nepiecie-
šams.5
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