


Olafs Zvejnieks (O. Z.): Vispirms fik
sēsim to situāciju, kāda noteikta jaunajos 
ES saistošajos dokumentos. Šķiet, vislabāk 
šos normatīvus varētu raksturot Bistera 
kungs. 

Valdis Bisters (V. B.): Ja runā par elek
troenerģiju, tad līdzās visiem lēmumiem 
atjaunojamo resursu izmantošanā, kas ap
stiprināti nesenajā ES samitā, mūsu valsti 
vistiešāk skar normatīvs, kas apstiprināts 
Elektroenerģijas tirgus likumā - līdz 2010. 
gadam kopējā elektroenerģijas patēriņā 
piegādei no atjaunojamiem resursiem jā
būt 49,3% apjomā. 

Oļegs Linkēvičs (O. L.): Latvijai šis 
mērķis ir saistošs, tas būs viens no augstā
kajiem rādītājiem ES, bet Latvija ir viena 
no ES ekonomiski atpalikušākajām val
stīm. Sakiet, kāpēc mums tas bija jāuzņe
mas? 

V. B: Mērķis nav kaut kas absolūts . Di
rektīvā principā ir paredzēts vērtēt ne ti
kai procentuālā rādītāja sasniegšanu, bet 
arī progresu, kā valstis virzās uz šo mērķi. 
Latvijā joprojām pastāv administratīvās 
barjeras, kas traucē uzņēmēju iesaistīša
nos enerģētisko jaudu ražošanā no atjau
nojamiem resursiem. Mums nav skaidri 
noteiktas iepirkšanas cenas, izņemot bio
masu. Tātad uzņēmējs faktiski nevar īsti 
saprast, ko viņam darīt un kāda ir ilgter
miņa perspektīva, kā plānot investīcijas . 

Romans Vitkovskis (R. V.): Adminis
tratīvie šķēršļi ir milzīgi, un tie bremzē 
konkurenci. Spilgtākais piemērs tam ir 
tikli - vienalga, ko ar tiem saprot - vadus 
vai caurules ... Ja šie tīkli pieder monopo
listam, tas vien jau bremzē konkurenci. Ir 

divas izejas. Vai nu šajos tīklos jādod ie
spēja darboties dažādiem piegādātājiem, 
vai arī jādod iespēja tikt vaļā no saistībām 
izmantot tikai šos tīklus un jāļauj nodro
šināt piegādi pašam. Siltumapgādes jomā 
šāda iespēja Latvijā ir praktiski iznīcināta. 
Cilvēks tīkliem ir piesiets ar likumu. 

0. Z.: Atgriezīsimies tomēr pie elektrī
bas. Cik šie 49,3% ir reāli? 

V. B.: Runājot par procentiem, diezgan 

Kapitāla diskusija 
Vai ar zaļu enerģētiku var nopelnTt baltu naudu? 

daudz, tos skaidrojot, sagrēkojusi prese. 
Patiesībā situācija ir tāda, ka atkarībā no 
ūdeņu bagātības Daugavas kaskādē jau 
šobrīd tiek reāli nodrošināti apmēram 
43-48%. Ja ūdens Daugavā ir vairāk, tad 
tie ir visi 48%, ja gads sausāks, tad drusku 
mazāk. 

Kārlis Miķelsons (K. M.): Man būtu 
jautājums. Kā tie 49,3% radās un kādi ir 
absolūtie skaitļi, kas zem šī rādītāja slēp
jas. Mums, no Latvenergo puses, šķiet, ka ~~ 
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un arī mūsu Enerģētikas attīstības pamat
nostādnes 2006. - 2016. gadam, kas ir 
valsts plānošanas politikas dokuments un 
paredz to pašu. Šobrīd saskaņošanas pro
cesā ir arī otrs Ministru kabineta noteiku
mu projekts par elektroenerģijas ražoša
nas veicināšanu, izmantojot atjaunojamos 
resursus. Tur tiks paredzēts konkrēts šo 
resursu īpatsvars un tiek garantēts arī ie
pirkums. 

0. Z: Kas tiks saprasts ar vārdu „veici
nāt"? 

N. F: Tas vispirms nozīmē subsīdijas. 
Jā, tā ir dubultā elektroenerģijas iepirku
ma tarifa piemērošana. Tas ir dārgi, bet 
šādi mēs veicinām sava iekšējā potenciāla 
izmantošanu. Nākošais ir struktūrfondi 
laika periodam 2007.-2013. gadam. Ta-

K. M.: Jāsecina, ka tāds nu tas rūpals 
ir. Eiropā un daudzviet jau tiek atzīts, ka 
ar elektrību drīkst tirgoties tāpat kā ar ze
ķubiksēm vai velosipēdiem. Par siltumu, 
paldies dievam, to vēl nav teikuši. Neviens 
nesaka, ka nav jābūt konkurencei, taču 
problēma ir tā, ka Krupņikova kunga pro
jekts acīmredzot nav konkurētspējīgs. 

G. K.: Tas nav konkurētspējīgs tāpēc, ka 
nav iespēju noslēgt ilgtermiņa līgumu par 
siltuma piegādi. 

R. V.: Nevis nav konkurētspējīgs, bet ir 
radīti apstākļi, kur konkurence principā 
nav iespējama. 

<c G. K.: Ja runā par siltumu, tad sākum
punkts, kā var runāt par konkurētspēju, 
faktiski ir siltuma megavatstundas cena 

Ja braucam un skatāmies jaunos Rīgas ciematus - ar ko tie tiek 
apkurināti? Ar gāzi! Nekustamo īpašumu tirgū parādās jaunie dzīvokļi un 

daudzi no tiem - apkurināmi ar elektrību. Atkal neekonomiski. 

jos nauda paredzēta siltumenerģētikai, 

jaunai programmai vēja enerģijas veici
nāšanā, atsevišķa programma paredzēta 
mājokļu siltināšanai. Un vēl paralēli ir 
valsts investīciju programma, tā domāta 
mazākām pašvaldībām, mazākiem pro
jektiem. Varu arī uzreiz atbildēt uz jautā
jumu, vai atjaunojamie resursi cenas ziņā 
ir konkurētspējīgi ar fosilajiem. Atbilde ir 
- pašlaik nē! 

0. L: Citi aizkadrā tikko iebilda Freival
da kungam, ka atjaunojamie resursi jau ir 
konkurētspējīgi. Tad jau laikam nav vaja
dzīgs ne šis atbalsts, ne dubulttarifi?! Bet, 
ja nopietni, tad es domāju, ka elektroener
ģij as tirgū nekādā gadījumā nebūs iespē

jami ilgtermiņa līgumi. Tas ir īstermiņa 
tirgus. Un tieši tāpēc bez subsīdijām tur 
nekas neiznāks . 

R. V.: Protams, ka atbalsts sākumā būs 
nepieciešams. Vienmēr, kādu procesu 
uzsākot, ir jāpārvar inerce - sabiedrības 

inerce u.tml. Citādi viss attīstīties pārāk 
lēni, nespēs uzņemt apgriezienus. 

Ilgtermiņa līgumi -
konkurētspējas pamats 
G. K.: Ja nav ilgtermiņa līguma, tad at
balsts neko reālu nedos. Lai man pirmajā 
gadā izmaksas ir lielākas, lai tas atbalsts ir 
mazāks , bet lai ir skaidrība. Citādi iznāks 
čiks . 

A. Z.: Atbalsts jau nav tikai nauda, at
balsts ir arī iepirkuma garantija. 

42 Kapitāls 04/2007 

vienalga kādā naudas vienībā. Gāzei pēc 
gada cena būs apmēram 30 eiro jeb vai
rāk nekā 20 lati par megavatstundu (gā
zes cena, kā zināms ir saistīta ar mazuta 
cenu). Ja mēs ņemam šķeldu, tad - pal
dies, kompānijai Dalkia Viļņā, kas maksā 
5 lati par beramās šķeldas kubikmetru, 
- iznāk, ka megavatstunda maksā 10 lati, 
tātad divas reizes mazāk, nekā izmaksās 
gāze pēc īsa brīža. Ražojot elektrību tiešā 
veidā, mēs gāzes lietderības koeficientu 
nesasniegsim, bet koģenerācijas režīmā šo 
koeficientu mēs varam sasniegt. Būtībā no 
ministrijas šajā gadījumā var tikai prasīt 
- sakārtojiet noteikumus. Man pat īsti at
balstu nevajag, es investēšu pats. 

K. M.: Es jums piekrītu - ja ir līgums un 
ja runājam par koģenerācijas staciju līdz 
kādiem 4 megavatiem. Bet, līdzko būs pāri 
4 MW un jūs nonāksiet Regulatora rokās, 
parādīsies ne tikai līguma problēma, bet arī 
tarifu problēma. Un tad tarifs būs tāds, kādu 
jūs negribat redzēt, un jūs neinvestēsiet. 

G. K.: Latvijā koģenerācijas staciju, kurā 
izmanto šķeldu un kuras jauda ir pāri 4 
megavatiem, gandrīz nekur nevar ierīkot. 
Varbūt Liepājā, Rīgā, Jelgavā, Daugavpi
lī, bet nekur citur. Rēzeknē nevar. Tur ir 
gāze un nākošos 10 gadus būs gāze. Un, 
cik zinu, ja viņi sāks ņemt gāzi mazāk un 
siltinās ēkas, tad, izejot no tā līguma, ko 
Rēzeknes mērs ir parakstījis ar Latvijas 
Gāzi, domei būs jāizmaksā LG nepaņem
tās gāzes cena. Bet koģenerācijas režīmā, 
teiksim, Varakļānos, Ilūkstē, Aizputē utt. 
mierīgi var darboties koģenerācijas stacija 
līdz 4 megavatiem. Atkārtoju - vajag sa-

kārtot dokumentus un viss sāksies. 

0. Z.: Pēdējais jautājums - adresēts vi
siem šīs diskusijas dalībniekiem: vai jūs 
uzskatāt, ka šobrīd mūsu valstī ir biznesa 
iespējas attīstīt enerģijas ražošanu no at
jaunojamiem resursiem? 

K. K.: Viennozīmīgi - iespējas ir, tikai 
vajag sakārtot saimniecību. Es runāju par 
siltumenerģijas ražošanu. 

G. K.: Iespējas ir. Siltumenerģija koģe
nerācijas stacijās . Pie sakārtotas likumdo
šanas. 

V. B.: Līdz ko būs noteikta obligātā ie
pirkuma cena. 

J. B.: Kā es jau teicu - koksnes biomasas 
pietiek gan pie mums, gan visur Eiropā. 
Paliek jautājums, kas notiks, kad Eiropa 
mēģinās sakārtot visās valstīs vienādus 
noteikumus par biomasu, kā noteiks no
dokļus par fosilo resursu izmantošanu 
u.tml. Katrā ziņā biznesa iespējas ir. 

K. M.: Ja ir noskaidroti spēles nosacīju
mi jeb šīs subsīdijas un ja subsidētu bizne
su var uzskatīt par biznesu, tad iespējas ir. 
Ja spēles nosacījumi nebūs skaidri, neviens 
neinvestēs. Es tikai gribu atgādināt 90. gadu 
vidu. Toreiz nodefinēja skaidrus spēles no
teikumus mazajiem HESiem, un šobrīd 
mums ir 150 mazu HESu, bet to lietderī
ba no enerģētiskā viedokļa viennozīmīgi ir 
katastrofāla. Arī vēja parkus neuzbūvēs, ja 
nebūs patīkamas cenas par saražoto. 

0. L.: Biznesa iespējas būs tad, kad pie
ņems dokumentus, kas strikti reglamentēs 
spēles noteikumus. Perspektīvas kopumā 
atjaunojamiem resursiem ir un tās jāattīs
ta, taču saprātīgi . 

N. F.: Jāpiekrīt šeit izskanējušajam vie
doklim, ka pastāv sarežģījumi likumdo
šanā, tie noteikti jānovērš, cita lieta, ka 
mums varbūt nebija viegli identificēt, kurš 
vainīgs . Kas attiecas uz biznesa iespējām, 
jā, tās, protams, ir ar subsīdijām. Taču Lat
vijā un visā ES notiek virzība atjaunojamo 
resursu un lielākas enerģētiskās neatkarī
bas virzienā, tāpēc ir noteikts šis atbalsts. 
Cerams, ka tiks apstiprināti noteikumi, 
kurus iepriekš minēju, un, domāju, inte
rese būs, jo iepirkuma cena ir izdevīga . 

R. V.: Bizness jau šobrīd ir iespējams 
kurināmā jomā - ar biomasu, un tas jau 
tagad spēj konkurēt Eiropā. Jautājums 

- kad šis bizness kļūs izdevīgs Latvijā? 
Acīmredzot šo iespēju mums nodrošinās 
Krievijas gāze ar savām cenām un fosilo 
resursu cenas, kas kāps, tā ka - viss ir tikai 
laika jautājums . 00 


