
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.4  |  NOVADĀ OTRDIENA, 2021. gada 26. oktobris

EG
O

N
A

 Z
ĪV

ER
TA

 F
O

TO

UZZIŅAI
Sabiedrisko pakalpoju-

mu regulēšanas komisija 
(SPRK) apstiprinājusi jaunus 
SIA “Grobiņas namserviss” 
siltumenerģijas tarifus. No 
1. novembra siltumenerģi-
jas tarifs Grobiņā būs par 
0,9% lielāks – 61,04 EUR/
MWh (bez PVN). Tarifs pie-
audzis kurināmā izmaksu 
dēļ, skaidro SPRK. Šeit sil-
tumenerģijas ražošanā iz-
manto dažādu kurināmo – 
gan šķeldu un granulas, gan 
dabasgāzi.

“Grobiņas namserviss” sil-
tumenerģijas ražošanas procesā 
ražo arī elektroenerģiju, ko pār-
dod gan brīvajā elektroenerģijas 
tirgū, gan obligātā iepirkuma 
(OI) ietvaros. Dabasgāzes cenas 
pieauguma dēļ, kā arī elektro-
enerģijas cenai pieaugot tirgū, 
komersantam ir pieauguši ieņē-
mumi par pārdoto elektroener-
ģiju. Pateicoties tiem, “Grobiņas 
namservisam” ir iespēja sama-
zināt kurināmā cenu pieaugu-
ma ietekmi uz siltumenerģijas 
tarifu. Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu aprēķinu un 
pamatojumu “Grobiņas namser-
viss” iesniedza 22. septembrī. 
SPRK secināja, ka piedāvātais 
tarifs ir pamatots un atbilstošs 
metodikai.

Dienvidkurzemes novada 
pašvaldības izpilddirektors Uldis 
Vārna stāsta, ka siltuma izmak-
sas iedzīvotājiem novadā “plus, 
mīnus” visur esot apmēram vie-
nādas, grozoties robežās no 55 
līdz 65 eiro/MWh. “Ņemot vērā 
to, kas šobrīd notiek ar elektrības 
un gāzes cenu, arī koksnes cenu, 
visi šie tarifi ir diezgan apdrau-
dēti. Jo nosauktās komponentes 
vistiešāk ietekmē apkures tarifu,” 
viņš skaidro. Pašlaik neviens no 
esošajiem tarifiem neesot “dienas 
kārtībā uz paaugstināšanu”, bet 
energoresursu cenu kāpums ne-
izbēgami novedīšot pie tā, ka būs 
par to jādomā. 

Arī ūdensapgādē un kana-

l LINDA KILEVICA

No Zaļo un zemnieku 
savienības (ZZS) saraksta 
ievēlētā Inga Ratniece ir de-
putāte jau trešo sasaukumu 
pēc kārtas. Vispirms divreiz 
bijusi domniece Grobiņas no-
vada pašvaldībā un nu – Dien-
vidkurzemes novada domē. 
“Deputāta krēslā iespējas pa-
līdzēt un jautājumus risināt ir 
lielākas, nekā ja es kā parasts 
cilvēks vērstos ar savu ierosi-
nājumu, tas aizņemtu daudz 
ilgāku laiku,” viņa skaidro, 
kāpēc izvēlējusies būt depu-
tāte.

Tās varbūt neesot lielas un 
globālas lietas, ko I. Ratniecei 
izdevies palīdzēt nokārtot, bet 
saistītas ar praktisko dzīvi, so-
ciālo sfēru. “Izdevies palīdzēt ar 
dzīvesvietu, esmu iesaistījusies 
arī dažādos projektos ar savu 
nākotnes redzējumu. Piemēram, 
atbalstīju mazgāšanās telpas un 
veļas mazgātavu Gaviezē,” viņa 
stāsta. Cita lieta, ka tie cilvēki, 
kuriem tiešām vajadzīga palīdzī-
ba, kautrējoties nākt un to lūgt. 

Daži sakot, ka deputātam var 
traucēt pamatdarbs pašvaldībā, 
taču I. Ratniece to uzskata par 
lielu plusu: “Strādājot uz vietas 
pagastā, cilvēku labāk iepazīs-
tam. Tāpat problēmu gadījumos 
iedzīvotājs negaida, kad deputā-
tam reizi mēnesī būs pieņemšana, 
nāk tad, kad vajag.” 

Viņa uzskata, ka jaunajā no-
vadā esot ļoti veiksmīgs deputā-
tu sastāvs, jo pārstāvētas visas 
jomas. Vai jomu speciālistos ie-
klausās? “Komiteju sēdes mums 
ir ļoti ražīgas, diskusijās aiziet 
stundas. Tagad arī novads ir lie-
lāks, katram sava teritorija liekas 
tā sāpīgākā un svarīgākā. Saviem 
vēlētājiem daudz kas ir solīts, un 
gribas tieši to pa priekšu veikt,” 
stāsta deputāte.

Divas trešdaļas no domes dar-
ba kārtības aizņemot nekustamo 
īpašumu jautājumi, jo tirgus esot 
ļoti intensīvs. Zemi pārdod, sada-
la, lai dāvinātu bērniem. “Par to 

Dzīves pabērni jāatbalsta lietderīgi

domājam, nākotnē vienai daļai 
šo jautājumu varētu iztikt bez 
domes lēmumiem. Ja noteikumi 
to prasa, no šiem lēmumiem ne-
izbēgsim,” skaidro deputāte. “Cil-
vēki neiedomājas – dalot zemi 
pārdošanai, nogriež to līdz ar lo-
giem. Pēc tam raksta sūdzības, ka 
lielsaimnieks miglo un indē viņu 
nost. Otra problēma ir piekļuve. 
Pārdod visu zemi, neatstājot sev 
ceļam vietu. Deputāti tad laikus 
pievērš uzmanību – vai esi labi 
padomājis?”

Sociālo lietu risināšanā I. Rat-
niece iesaistījusies jau no pirmā 
brīža. “Man liekas, ka dzīves pa-
bērni ir ļoti atbalstāmi. Diemžēl 
mūs regulē likumi. Bieži vien tie 
manā skatījumā ir diezgan apla-
mi. Daudzos gadījumos iedodam 
to zivi, nevis makšķeri, un cilvēki 
ir pieraduši, ka viņiem nav jāpie-
pūlas,” viņa secinājusi. Regulāro 
“zivs lūdzēju” pulks gan retino-
ties, jo cilvēki aiziet mūžībā, taču 
pārējie nākot uz pašvaldību pēc 
atbalsta kā uz darbu. Diemžēl šai 
kategorijai piepulcējas arī gados 
jauni cilvēki. “Skatoties piešķir-
tos statusus, es ieraugu dzim-
šanas gadu. Trīsdesmitgadīgs 
darbspējīgs vīrietis nav slims un 
invalīds, bet nez kāpēc trūcīgs. 
Tā tam nebūtu jābūt. Jauniešiem 
trūkst izglītības, labākajā gadīju-
mā ir pabeigta pamatskola, nav 
prasmju. Tas arī ir valstisks jau-
tājums. Domāju, ka par maz ir 
vidējā līmeņa mācību iestāžu, 
kas sagatavo strādniekus,” spriež 
I. Ratniece. Sociālie darbinieki 

veicot pārrunas, piedāvājot celt 
kvalifikāciju, bet cilvēks ne vien-
mēr to vēlas, jo prasības dzīvē ir 
pārāk mazas.

Zeme ir resurss, kura vairāk 
nekļūst, tāpēc, visdrīzāk, nākotnē 
saimniecības vecāki nodos bēr-
niem. “Uzsākt uzņēmējdarbību 
laukos ir sasodīti grūti. Jaunam 
ir grūti konkurēt par zemi ar lie-
lām saimniecībām, kuras piedāvā 
daudz lielāku cenu,” zina I. Ratnie-
ce. Tomēr paaudžu maiņa laukos 
notiekot, jaunie atgriežas. 

ZZS nostāja esot – lauku 
konsultantiem ir jābūt. Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs to skaitu samazināja. “Mēs 
iesim uz to, lai pakalpojums būtu 
pieejams katrā bijušajā novadi-
ņā. Palīdzība nepieciešama tieši 
mazajiem zemniekiem un uzņē-
mējiem, jo lielajiem ir savi juristi 
un grāmatveži. Mēs redzam, ka 
deklarāciju iesniegšanai un tieš-
maksājumu pieteikšanai veidojas 
rindas,” stāsta deputāte.

Lauksaimnieku vajadzības I. 
Ratniece labi izprotot, jo pašas 
ģimenei Bārtā ir piensaimniecī-
ba ar 18 govīm. Tas esot optimāls 
daudzums, lai uzturētu sevi un 
izskolotu bērnu. Stājoties paš-
valdības darbā, savulaik teikusi, 
ka saimniecību samazinās, bet 
sirds neļāvusi – pārāk daudz 
ieguldīts. “Saimnieks dzīvs vai 
miris, bet pulksten divos gotiņas 
nāk mājās. Ja neesi, pats vai-
nīgs. Bez mājinieku palīdzības 
noteikti neizdotos apvienot savu 
darbu ar saimniecību, jāsaka lie-
lu paldies otrai pusītei. Es tāds 
svētdienas strādnieks esmu,” 
viņa pastāsta.w

Tarifus apdraud 
energoresursu cenu kāpums

lizācijā viena no lielākajām iz-
maksu sadaļām ir elektrība, jo 
jādarbina sūkņi un attīrīšanas 
iekārtas. “Līkne iet strauji aug-
šā, elektrības cena kļūst divreiz 
augstāka. Protams, nekad nav tā, 
ka tarifi ļoti ātri noreaģē uz šīm 
izmaiņām, bet pieļauju, ka to kā-
pums pie šādām resursu cenām 
ir neizbēgams. Tarifu veido arī 
cilvēku algas, degvielas izmaksas. 
Ja viss sadārdzinās, tarifam nav 
variantu nesadārdzināties,” saka 
izpilddirektors.

Runājot par to, vai visā no-
vadā plānoti vienādi tarifi,  
U. Vārna atzīmē, ka vispirms no-
tiks līdzšinējo pašvaldību komu-
nālo uzņēmumu reorganizācija un 
apvienošana. “Tarifu metodika 
atļauj dažādus variantus. Katrai 
apdzīvotai vietai var būt atsevišķs 
tarifs, un var būt uzņēmumam 
viens tarifs attiecībā uz visu te-
ritoriju. Līdzšinējā pieredze bijusi 
abējāda. Ja tarifu izlīdzina, tas ir 
koks ar diviem galiem. Piemēram, 
ūdens kvalitāte dažādās vietās ir 
atšķirīga, kaut kur tas ir mazāk 
attīrīts,” viņš stāsta. Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komi-
sija var piekrist, ka ir viens ta-
rifs uz uzņēmumu vai arī tarifs 
katrai atsevišķai vietai. Pašlaik 
gandrīz visur Dienvidkurzemes 
novadā apkure esot pieslēgta. “Ir 
atsevišķas mājas bijušajā MRS 
rajonā, kuras neapkalpo “Grobiņas 
namserviss”, tur paši apsaimnie-
koja, bija privāts kurinātājs, kas 
pavasarī pateica, ka šogad vairs 
neturpinās. Tur viss ir procesā, 
izskatās, ka līdz mēneša beigām 
atrisināsies,” norāda U. Vārna.w

INGA RATNIECE
l Dzimusi 1970. gada 

12. decembrī.

l Dzimusi, augusi un  
joprojām dzīvo Bārtā.

l Beigusi LLU Lauksaim-
niecības fakultāti.

l Izveidojusi savu  
piena lopkopības 
saimniecību.

l Agrākā Grobiņas 
novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu 
speciāliste un  
lauksaimniecības  
konsultante. 

l Darbojas Sociālo un 
veselības jautājumu 
un Vides jautājumu 
komitejā.

l Divi bērni, dēls strādā 
Liepājā, meita uzsāku-
si studijas LiepU. 

VIZĪTKARTE 

TRĪS JAUTĀJUMI
 –Tā kā darbojaties apstādījumu komisijā, 
kuri ir jūsu mīļākie augi Grobiņas dobēs? 
– Manu uzmanību ļoti piesaistījuši rododendru stādījumi, tie man 
šķiet visskaistākie.

– Vai zemkopības nākotne Latvijā balstīsies uz bioloģisko 
lauksaimniecību?
– Tā viņi saka... Arvien lielāka uzmanība tai pievērsta, bet vai 
izdosies? Mēs jau sākotnēji esam bioloģisko saimniekošanu ļoti 
nobremzējuši. Lai pēkšņi to attīstītu, ir jābūt daudz lielākam valsts 
atbalstam, jo bioloģiskie nekad neiegūs tādas ražas un ienākumus kā 
intensīvie saimniekotāji. 

– Vai jāapvieno Liepāja ar Dienvidkurzemes novadu?
– Nē, nē! Liepājai ir pavisam citas prioritātes. Nekad tās nebūs 
vienādas ar laukiem. Lielākais deputātu skaits tiktu ievēlēts no 
pilsētas, novada deputāti nespēs neko palīdzēt lauku jautājumos. 

APKURES TARIFI 
(EIRO/MWH)
l Grobiņa 60,50, no 1.11. –
  61,04
l Aizpute  53,49
l Liepāja  54,95

AVOTS: SPRK

BRĪVDIENĀS SVILST SODRĒJI,  
MANTAS, ATKRITUMI

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji steigušies uz 
diviem izsaukumiem, kur dzīvojamo māju dūmvados deguši 
sodrēji – sestdien Lažas pagastā un piektdien Brīvības ielā Vaiņodē, 
informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve 
Anete Strazdiņa. Abos gadījumos degšana likvidēta, izmantojot 
tehnisko sāli. VUGD atgādina: netīrīts skurstenis ir ugunsbīstams! 
Ir jāparūpējas, lai no ēkas dūmvada tiktu iztīrīti sodrēji. Sadegot 
sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā 
var bojāt dūmvada konstrukciju.

Ugunsdzēsēji saņēmuši izsaukumu arī uz Aizputes ielu Priekulē, 
kur dega atkritumi, kā arī uz Krūmu ielu Liepājā, kur atklātā 
teritorijā dega sadzīves mantas. 

Aizvadītajās trīs diennaktīs nedēļas nogalē VUGD Kurzemes 
reģiona brigāde pavisam saņēma 23 izsaukumus – sešus uz 
ugunsgrēku dzēšanu, 12 uz glābšanas darbiem, bet pieci no 
izsaukumiem bija maldinājumi.

LIKSTAS

DOMNIEKA KRĒSLĀ


