
Ināra Avoti-
ņa – juriste:     

– Daudz gan 
nepaļaujos. Jā-
sagaida Saeimas 
vēlēšanas, un 
tad redzēs, kas 

notiks. Nevar lāčādu dalīt, kamēr 
lācis mežā. Manuprāt, vienīgais, uz 
ko cieši var šajos laikos paļauties, 
ir uz sevi un Dievu. Man labi tas, 
ka mājā gan centrālā apkure, 
gan arī krāsns. Tas dod drošības 
sajūtu. 

Rima 
Janēna – strādā 
tirdzniecībā:     

–  Dzirdēju, ka 
valsts gatavojas 
dot pabalstus 
iedzīvotājiem par 

apkures sadārdzināšanos. Manā 
ģimenē visi strādājam un ceram, ka 
varēsim rēķinus samaksāt un malku 
nopirkt. To vēl neesmu izdarījusi. 
Zinu, ka malkai ļoti augusi cena. 
Pērn maksāju 280 eiro, cik būs 
jāatdod tagad, to nezinu.  

Dace 
Varone – 
pašnodarbinātā:     

–  Man šķiet, 
ka par mazām 
summām neko 
nekompensēs. 

Malka šogad bija krietni dārgāka. 
To nepērku daudz. Kurinu 
prātīgi un dzīvoju taupīgi. Ja būs 
jāpiesakās apkures pabalstam, 
es to nedarīšu. Mana doma, ka 
katram pašam tomēr jāmēģina 
tikt galā ar savu dzīvi un rēķiniem. 

Gunita 
Fricsone – 
māmiņa:   

– Dzīvoklī 
ir centrālā 
apkure. Tas bija 
paredzams, ka 

cenas apkurei augs. Es uzticos 
Dievam un lūdzu Jēzu. Viņš arī 
vienmēr palīdz. Kaut ko esmu 
dzirdējusi, ka valsts dos kādu 
pabalstu par apkuri, bet es uz 
to nepaļaujos. Tas nav mans 
drošības spilvens.

Kristaps 
Pomerancis – 
strādā:     

– Man mājās 
ir gāzes katls. 
Sadārdzinājums 
apkurei, protams, 

baida. Par to, ka valsts kaut ko 
varētu kompensēt, es neesmu 
dzirdējis. Ja kaut ko iedos, tas 
būs labi. Kurš gan atteiksies! 
Noderēs jebkura summa.  

4  |  ENERGOKRĪZE 0TRDIENA, 2022. gada 16. augusts
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

l ILZE OZOLIŅA

Saeima pagājušonedēļ pie-
ņēma atbalsta paketi apkures 
izmaksu pieauguma segšanai 
iedzīvotājiem. Atbalsts no ok-
tobra līdz nākamā gada aprīļa 
beigām paredzēts par centrā-
lo apkuri, apkurē izmantoto 
elektrību, dabasgāzi, koksnes 
granulām, briketēm, malku. 

Iedzīvotāji šo palīdzību no 
valsts uztver atšķirīgi – vieni 
vērtē pozitīvi, citi saka, ka 
atbalsts viņu izdevumus bū-
tiski neatvieglos. 

Bez čeka –  
tikai 60 eiro 

Vienreizējs atbalsts 60 eiro 
apmērā paredzēts par malku, kas 
iegādāta jau no maija, bet par 
kuru nav maksājumu apliecino-
ša dokumenta. Savukārt, ja par 
malku, kas iegādāta pavasarī, 
personai ir darījuma čeks, un tās 
iegādes cena pārsniedz 40 eiro 
par berkubikmetru, kompensēs 
50 procentus no izmaksām virs 
šīs cenas, bet ne vairāk kā 15 
eiro par berkubikmetru, informē 
Saeima. 

Lai saņemtu atbalstu par 
elektroenerģijas, granulu, kok-
snes brikešu, malkas iegādes iz-
maksām, iedzīvotājiem būs jāvēr-
šas savā pašvaldībā. Iesniegumu 
varēs iesniegt gan klātienē, gan 
arī elektroniski – aizpildot veid-
lapu pašvaldību e-pakalpojumu 
portālā. Atbalsta periods pare-
dzēts no 1. oktobra līdz nākamā 
gada aprīļa beigām.

Likums noteic, ka pašvaldī-
bām izdevumus par elektroener-
ģijas, granulu, brikešu un mal-
kas izmaksu pieauguma daļēju 
kompensēšanu mājsaimniecī-
bām finansē no valsts budžeta 
līdzekļiem līdz nākamā gada 31. 
jūlijam. Tāpat pašvaldībām pa-
redzēts kompensēt izdevumus 
par atbalsta pasākumu adminis-
trēšanu. 

Pensionāre  Brigita Lūka par 
valsts atbalstu saka: “Redzēs, kā 
tur būs. Ja kaut kādu naudiņu 
iedos, likšu krājkasītē un visu 

ziemu to vēl papildināšu, lai par 
malku būtu ko samaksāt nāko-
šajā pavasarī.” 

Viņa dzīvo divistabu dzīvok-
lī ar malkas apkuri Toma ielā. 
Dzīvoklī ir divas krāsnis, un ik 
gadu pavasarī pensionāre zvana 
malkas piegādātājam, ar kuru 
izveidojusies sadarbība daudzu 
gadu garumā. “Vienmēr pasū-
tu 6 berkubus un pērn par tiem 
samaksāju 150 eiro,” stāsta B. 
Lūka. “Zvanīju arī šopavasar ap-
rīļa sākumā, un par tiem pašiem 
6 berkubiem saimnieks man pa-
prasīja 250 eiro. Teica, ka tas vēl 
lēti. Nekādu norēķina dokumentu 
nekad nav bijis. Ne pārdevējs, ne 
šoferis tos nepiedāvā, un es arī 
neprasu. Atved malku, izber pie 
šķūnīša, un samaksāju skaidrā 
naudā tik, cik prasa.” 

Tagad, domājot par jauno 
apkures sezonu, sieviete apsver 
iespēju vienu istabu, kur bija gu-
ļamtelpa, neizmantot un uz to 
durvis turēt ciet, lai būtu jākurina 
tikai viena krāsns, kas apsilda 
virtuvi un otru istabu. Tas no-
teikti palīdzēšot ietaupīt sagādā-
to malku. Pensionāre arī zināja 
teikt, ka kaimiņiene šopavasar 

martā neapdomīgi atteikusies 
no automašīnas “ZIL” kravas ar 
malku, par kuru prasīti 290 eiro, 
jo šķitis par dārgu, salīdzinot ar 
pērno pavasari. Pēc mēneša par 
to pašu kravu prasīti 390 eiro, 
bet tagad, augusta sākumā, jau 
510 eiro.

Tikmēr kāds cits liepājnieks 
– Andris – feisbukā par atbal-
stu izteicies visai skarbi. “Man 
uz ziemas sezonu nepieciešams 
aptuveni 10 kubikmetru malkas. 
Sadārdzinājums, salīdzinot ar pa-
gājušo gadu, ir 450 eiro. Valsts 
man kompensēs 60 eiro, jo malka 
pirkta bez čeka. Parēķināju – ja 
to iegādātu ar čeku, būtu vēl bē-
dīgāk,” viņš raksta, iesakot val-
stij “iebāzt savus 60 eiro tur, kur 
saules gaisma neiespīd”.                                                                                                                                      

Pierādi,  
ka ir radiatori 

Elektroenerģijas cenas pieau-
guma daļēja kompensēšana no 
oktobra līdz nākamā gada aprīļa 
beigām paredzēta tām mājsaim-
niecībām, kas elektrību izman-
to mājas apkurē. Kompensācija 
tiks piemērota elektroenerģijas 
patēriņam virs 500 kilovatstun-

dām, bet ne vairāk kā 2000 ki-
lovatstundām (kWh). No valsts 
budžeta līdzekļiem kompensēs 
50 procentus no elektroenerģijas 
cenas, kas pārsniedz 0,16 eiro par 
kilovatstundu. 

Jebkurai mājsaimniecībai 
pirmās patērētās 500 kWh būs 
jāapmaksā atbilstoši elektro-
enerģijas tirgotāja noteiktajai 
elektroenerģijas cenai, bet tiks 
kompensēts patēriņš, kas pār-
sniedz šo slieksni. 

Lai saņemtu atbalstu, būs 
jāvēršas pašvaldībā, kas pie-
ņems lēmumu par kompensāci-
jas piešķiršanu. Savukārt valsts 
atmaksās šīs kompensācijas iz-
maksu pašvaldībai. Pašvaldībā 
pieteikumi jāiesniedz no 2022. 
gada 1. novembra līdz 2023. gada 
31. maijam. 

Daudzas mājsaimniecības, 
kas mājokļa apkurē izmanto elek-
troenerģiju, jau paguvušas vai 
drīzumā gatavojas uzstādīt sau-
les paneļus. Ja tie pašpatēriņam 
elektrību saražo pietiekami, tad 
par izmaksu sadārdzinājumu un 
valsts atbalstu galva nav jālauza. 

Par elektrības izmaksu 
samazināšanu parūpējies arī 

Liepājas domes deputāts Jānis 
Vilnītis, kura mājoklim pirms 
deviņiem gadiem uzstādīts sil-
tumsūknis. “Nupat uzstādījām 
saules baterijas, un elektrību tās 
šobrīd ražo ļoti aktīvi,” priecājas 
deputāts. Viņš norāda, ka gada 
šķērsgriezumā par elektrību gan 
būs jāpiemaksā, jo novembris un 
turpmākie ziemas mēneši saules 
paneļos saražotās enerģijas ap-
joma ziņā ir “gandrīz tukšie vai 
pilnīgi tukšie mēneši”. 

Daļa iedzīvotāju gan ir neiz-
pratnē – vai atbalsts pienākas 
tikai tām mājsaimniecībām, kam 
ir siltumsūkņi, bet ne tiem, kas 
mājokli silda, piemēram, ar elek-
triskiem sildītājiem? 

Ekonomikas ministrija 
skaidro, ka elektroenerģijas 
cenas pieauguma daļēja kom-
pensēšana attiecas uz visiem, 
kas apkurē izmanto elektrību. 
Taču jebkurā gadījumā būs jā-
uzrāda kāds apliecinājums, ka 
mājoklī ir uzstādīti elektriskie 
radiatori vai siltumsūknis, kā 
arī elektroenerģijas rēķins, lai 
nodrošinātu, ka atbalsts ir mēr-
ķēts tieši uz izmaksu par apkuri 
samazināšanu. 
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