
Kā jūs vērtējat partijas 
KPV LV Saeimā iesniegto li-
kumprojektu obligātās ie-
pirkumu komponentes OIK 
atcelšanai (Grozījumi elek-
troenerģijas tirgus likumā), 
kas paredz saglabāt obligā-
to iepirkumu, bet atcelt pie-
maksas virs tirgus cenas?
Runas par to, ka OIK ir zibe-
nīgi jāatceļ, es uztveru vienī-
gi kā populismu. Likumpro-
jekts paredz piemaksu atcel-
šanu, kas de facto nozīmē 
OIK atcelšanu. Ja likumpro-
jekta būtība ir beigt OIK, 
tam varētu būt nopietnas ju-
ridiskas sekas.

Vai tas varētu nozīmēt arī 
tiesvedības? Proti, vai godī-
gie investori varētu vērsties 
pret Latvijas valsti tiesā?
Es to neizslēdzu. To atklāti ir 
pauduši arī vairāki investori, 
kuri, balstoties uz OIK snieg-
tajām iespējām, ir veikuši 
apjomīgas investīcijas. Val-
stij nav jāgarantē mūžīga lai-
me, bet tā arī nedrīkst pēk-
šņi fundamentāli mainīt 
spēles noteikumus. Svarīgā-
kais ir saprast, kādēļ mēs ru-
nājam par OIK kā atbalstu 
elektroenerģijas ražošanā, 
kāda ir tā jēga. Pat ja lēmumi 
bijuši angažēti, tas nenozī-
mē, ka visi, kuri ir izmanto-
juši likumos iestrādātās tie-
sības, ir bijuši negodīgi.

Vai var piekrist parla-
mentārās izmeklēšanas ko-
misijas ziņojumā teikta-
jam, ka OIK ieviešana bija 
Latvijas nacionālajām inte-
resēm neatbilstoša un neti-
ka ņemta vērā iedzīvotāju 
maksātspēja? Bijušais eko-
nomikas ministrs Ralfs Ne-
miro (KPV LV) pat paziņoja, 
ka no ziņojuma izriet, ka 
OIK ieviests pretlikumīgi, 
līdz ar to tas nerada tiesis-
kas sekas. Vai tiešām par li-
kumu tiesiskumu lemj Sa-
eimas deputāti, nevis tiesa?
Es domāju, ka parlamentā-
rās izmeklēšanas komisijā 
nav notikusi pietiekama ie-
dziļināšanās jautājumā. Ne-
zinu, kā deputāti ir nonāku-
ši pie secinājuma, ka kopš 
1995. gada ieviestā atbalsta 
sistēma atjaunojamās elek-
troenerģijas ražošanai ir bi-
jusi pretlikumīga. Likumde-
vējs ir konsekventi pēdējos 
25 gadus pieņēmis lēmu-
mus, lai atbalstītu elektro-
enerģijas ražošanu no atjau-
nojamiem energoresursiem 
(AER). Lielākā problēma ir 
tā, ka vienlaikus, izmantojot 
OIK, tika atbalstīta arī dabas 
gāzes ražošana koģenerāci-
jas stacijās, kas nebija parei-
zi. Lai arī sabiedrībai ilgstoši 

tika stāstīts, ka OIK ir at-
balsts tikai zaļajai enerģijai, 
tomēr tur bija arī atbalsts 
koģenerācijai. Tika pieņemts 
lēmums, ka valstij piedero-
šajam uzņēmumam Latve-
nergo šāds atbalsts ir nepie-
ciešams. Taču tā nebija un 
nav zaļā enerģija. Pēdējos 
gados situācija ir mainīju-
sies, un mazākā daļa no OIK 
ir dabasgāzes koģenerācijai, 
bet lielākā – AER. OIK jēga 
primāri ir mazināt atkarību 
no fosilajiem energoresur-
siem un atkarību no dabas 
gāzes importa, stiprinot Lat-
vijas enerģētisko neatkarī-
bu. Ja raugāmies uz sagaidā-
mo situāciju nākotnē ar fo-
silajiem resursiem, tad jā-
saprot, ka ir starptautiski 
noteikta cena par CO2 jeb 
tonnu ogļskābās gāzes, kas 
pēdējā pusotra gada laikā ir 
būtiski pieaugusi. Tas atstāj 
ietekmi uz uzņēmumiem, 
kas elektrības ražošanai iz-
manto fosilos energoresur-
sus. Nākotnē cena par CO2 
tikai pieaugs, tādēļ uzņēmē-
jiem jau šobrīd jādomā, kā 
mazināt fosilo resursu iz-
mantošanu. Minētie iemesli 
ir galvenie, kādēļ visas Eiro-
pas Savienības valstis vienā 
vai citā veidā ir atbalstījušas 
vai joprojām atbalsta AER.

Tātad parlamentārās iz-
meklēšanas komisijas ziņo-
jumā secinātais, ka OIK ie-
viešana bija neatbilstoša 
Latvijas nacionālajām inte-
resēm un netika izvērtēta 
iedzīvotāju maksātspēja, 
neiztur kritiku?
Man ir cits jautājums – vai 
iedzīvotāju maksātspēja ir 
pietiekama, lai nopirktu pie-
nu un maizi un ielietu deg-
vielu? Kurš uz šo jautājumu 
var atbildēt? Līdzīgi ir ar 
OIK. Vienmēr būs daļa sa-
biedrības, kurai būs grūtības 
samaksāt par kādu kritiski 
svarīgu preci. Attiecībā uz 
elektroenerģiju tiesību aktos 
ir jēdziens «pamatota cena». 
Es to esmu arī skaidrojis sa-
vā viedoklī Satversmes tie-
sai. Pamatota cena ir stiep-
jams jēdziens, ja nepieturas 
pie konkrētiem kritērijiem. 
Elektrības kā produkta cenu 
pašos pamatos nosaka tir-
gus. Ja skatāmies rēķinā par 
elektrību, tad apmēram treš-
daļu veido tieši elektrības 
cena. OIK par AER ir ap 7%, 
koģenerācijai – 3%. Līdzte-
kus elektroenerģijas tirgus 
cenai rēķinā lielākās pozīci-
jas ir par sadali un pārvadi, 
un PVN.

Tātad tas, kas ir šad tad 
izskanējis, ka, atceļot OIK, 
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elektrības rēķini būtiski sa-
mazināsies, neatbilst patie-
sībai?
OIK AER un koģenerācijai 
elektrības rēķinā veido ap 
desmit procentiem. Tā ka 
spekulācijas par rēķina sa-
rukšanu par trešdaļu, atce-
ļot OIK, ir pilnīgas blēņas.

Vai OIK ieviešana bija vai 
nebija atbilstoša nacionā-
lajām interesēm?
Noteikti bija atbilstoša. Tā-
dējādi elektroenerģijas ražo-
šanā tika ieviestas inovāci-
jas, samazināta atkarība no 
importa un stiprināta ener-
ģētiskā neatkarība. Šādā 
kontekstā ir vismaz dīvaini 
dzirdēt, ka OIK ieviešana bi-
ja neatbilstoša nacionālajām 
interesēm. AER ir atbalstīju-
šas vai turpina atbalstīt lie-
lākā daļa valstu gan Eiropā, 
gan citur pasaulē.

Tomēr OIK izmantošanā 
bija krāpniecība, pirmie 

par to trauksmi cēla mediji, 
un tā rezultātā daudziem 
komersantiem ir atņemtas 
licences. Vai ir pamats ru-
nāt par to, ka OIK bija mil-
zīga afēra, kā uzsver vairāki 
politiķi? Vai varam teikt, ka 
Ekonomikas ministrija 
(EM) neīstenoja pietieka-
mu uzraudzību pār komer-
santiem, kuriem tika iz-
sniegtas licences?

Afēra ir skaļš vārds, ko cil-
vēki uztver emocionāli. To ir 
izdevīgi ieviest publiskajā 
retorikā, jo tas skan pietie-
kami nešpetni un ļauni. Tajā 
pašā laikā es gribu uzsvērt: 
ja ir bijuši angažēti lēmumi 
un likumpārkāpumi, tie nav 
jāaizmirst vai jānoraksta, bet 
gan jāsoda vainīgie, kā par 
jebkuru likumpārkāpumu. 
Ja kāds komersants ir rīko-
jies neatbilstoši tiesību ak-
tiem, tad darbs ir tiesībsar-
gājošajām institūcijām.

Tas ir tāpat kā ar PVN at-
maksu. Nevar paziņot, ka tā 
ir neatbilstoša, jo atsevišķi 
uzņēmēji to izmanto PVN 
karuseļu shēmu īstenoša-
nai.
Tieši tā. Runājot par EM at-
bildību, jāteic, ka par krāp-
niecības apkarošanu primā-
ri ir atbildīgas tiesībsargājo-
šās iestādes, krāpnieku iz-
ķeršana nav civildienesta 
uzdevums.

Tomēr EM pienākums ir 
šo procesu uzraudzīt. Vai 
tas ir ticis īstenots pietieka-
mā kvalitātē?
Ar šodienas acīm raugoties, 

noteikti var teikt, ka uzrau-
dzību varēja īstenot labāk. 
Taču nevajag pārspīlēt EM 
ierēdņu lomu šajā jezgā. Ie-
rēdnis nav policists vai pat 
Valsts ieņēmumu dienesta 
darbinieks. Cita lieta, ka 
valsts nebija sistēmiski izdo-
mājusi, kā šis process tiks 
uzraudzīts un kā tas jānod-
rošina. Tajā pašā laikā, ievie-
šot OIK, kurš varēja pare-
dzēt, ka būs tik daudz tā ne-
godīgu izmantotāju? Jebku-
ru atbalstu var mēģināt iz-
krāpt, bet tādēļ nevar teikt, 
ka atbalsts ir nepareizs un 
visi atbalsta saņēmēji ir blē-
ži un krāpnieki. 

Tomēr es gribētu iemest 
akmeni ne tikai uzņēmēju, 
bet arī lēmumu pieņēmēju 
dārziņā. Piemēram, parasti 
OIK atļaujas neizsniedz 
ekonomikas ministrs, tā 
nav viņa funkcija. Taču eko-
nomikas ministrs Artis 
Kampars, kurš tolaik pār-
stāvēja Jauno laiku, savas 
darbības laikā (no 2009. ga-
da līdz 2011. gadam) pats 
personīgi izsniedza 147 OIK 
atļaujas. Piedodiet, bet tas 
neizskatās labi un liek do-
māt par zināmu angažētī-
bu.
Ja mēs raugāmies, kādi ir 
hronoloģiski bijuši ekono-
mikas ministri, valsts sekre-
tāri un vietnieki, tad tur ir 
diezgan raiba aina. Kopš 
1990. gada Latvijā par ener-
ģijas nozari bijuši atbildīgi 
vairāk nekā 35 ekonomikas 
ministri. Ja mēs raugāmies, 

kas ir bijuši valdības vadītāji 
laikā, kad tika pieņemti kādi 
grozījumi Ministru kabineta 
noteikumos saistībā ar OIK, 
tad tur arī parādās intere-
santa aina. Tas, ka ministrs 
pats personīgi paraksta at-
ļaujas, protams, ir netipiski, 
un tā nav laba pārvaldības 
prakse. Tajā pašā laikā, ja 
nav pārkāpts konkrēts li-
kums, tad šos politiķus tīri 
juridiski saukt pie atbildības 
būtu ļoti sarežģīti.

Lūgšu jūs mazliet paspe-
kulēt. Vai var pieņemt, ka ir 
bijuši gadījumi, kad OIK at-
ļaujas izsniegtas, lai gan to 
izsniedzēji jau sākotnēji zi-
nājuši, ka to nevajadzētu 
darīt?
To nevar izslēgt. Pareizāks 
formulējums jautājumam 
būtu – kāds bijis daudzo pie-
teikumu OIK atļaujas sa-
ņemšanai rakstītāju patie-
sais nodoms? Vai nodoms 
bija tiešām ražot AER, vai 
vienkārši izkrāpt naudu? Ja 
runā par politiķu iesaisti ša-
jā krāpšanā, tad nevienam 
nav noslēpums, ka ir bijuši 
pat atsevišķi premjeri, kuru 
radinieki vai citas pietuvinā-
tas personas ir dāsni ieguvu-
šas šajā procesā. Tieši šādi 
gadījumi ir veidojuši sliktu 
priekšstatu par nozari un 
OIK un dramatiski mazinā-
juši uzticēšanos valsts pār-
valdei, dažādu līmeņu lēmu-
mu pieņēmējiem.

Kā jūs vērtējat valdības 
vadītāja Krišjāņa Kariņa 
(JV) teikto, ka OIK maksā-
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