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EKSPERTS DIENAS 
TĒMA

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

l ILZE OZOLIŅA 

Augustā Latvijas uzņēmē-
ju noskaņojums bijis nega-
tīvs visās uzņēmējdarbības 
jomās, liecina Centrālās sta-
tistikas pārvaldes apkopotā 
informācija. Pamatīgu sprie-
dzi biznesā rada energore-
sursu krīze. Kādu “glābšanas 
riņķi” uzņēmējiem sola daļa 
no politiskajām partijām, kas 
startē Saeimas vēlēšanās? 
To šoreiz nejautājām pašiem 
kandidātiem, bet gan ieklau-
sījāmies atbildēs, ko viņi 
sniedza Latvijas Tirdzniecī-
bas un rūpniecības kameras 
(LTRK) rīkotajā priekšvēlēša-
nu diskusijā Liepājā. 

To var tikai  
Sniega karaliene 

Diskusijā piedalījās desmit 
politisko spēku pārstāvji: Kār-
lis Strautiņš (“Jaunā vienotī-
ba”), Artūrs Butāns (“Nacionā-
lā apvienība”), Valērijs Agešins 
(“Saskaņa”), Māris Kučinskis 
(“Apvienotais saraksts”), Gatis 
Rozenfelds (“Latvija pirmajā 
vietā”), Agris Freifalts (“Katram 
un katrai”), Krišjānis Feldmans 
(“Konservatīvie”), Juris Gold-
manis (ZZS), Reinis Strolis (“At-
tīstībai/Par!”) un Liene Gātere 
(“Progresīvie”). 

LTRK kopā ar Latvijas Darba 
devēju konfederāciju sagatavo-
jusi rekomendācijas priekšvē-
lēšanu programmu ekonomis-
kajām sadaļām. Tās paredz 26 
uzdevumus septiņos uzņēmēj-
darbībai un ekonomikas iz-
augsmei nozīmīgos virzienos: 
iesaiste, enerģētika, nodokļi, 
inovācijas, cilvēkkapitāls, ēnu 
ekonomika, pārvalde.  

Šobrīd gan iedzīvotājiem, 
gan uzņēmējiem karstākā 
tēma ir: kā pārziemot ar esoša-
jām energoresursu cenām un 
pieejamību. Ko jūs darīsiet, lai 
šajā apkures sezonā un turpmāk 
gan elektrības, gan gāzes cenas 
būtu konkurētspējīgas un paši 
resursi vispār būtu pieejami? – 
diskusijas dalībniekiem jautāja 
LTRK valdes priekšsēdētājs Jā-
nis Endziņš.

G. Rozenfelds uzskata, ka 
vispirms jāiesaldē energoresur-
su cenas – lai tās būtu kaut maz-
liet zemākas nekā citās Baltijas 
valstīs, Polijā un Vācijā. Tāpat, 
viņaprāt, energoresursiem jāsa-
mazina PVN un iedzīvotājiem 
nepieciešams vairāk skaidrot, 
kā var ietaupīt. 

V. Agešins piekrīt tam, ka 
energoresursu cenas nepiecie-

šams iesaldēt līdz 2023. gada 
1. jūnijam, un, viņaprāt, tas ir 
izdarāms, jo šobrīd ir “force ma-
jeure” jeb nepārvaramas varas 
apstākļi. Tāpat V. Agešins norā-
da, ka “mēs pārdodam šķeldu 
skandināviem par miera laika 
cenu, bet resursus iegādājamies 
par kara laika cenu”, līdz ar to 
valstij jāiejaucas, šis jautājums 
jāpārrunā ar skandināvu part-
neriem un jāpārtrauc līgumu 
pildīšana, jo šķelda nepiecie-
šama mums pašiem.

M. Kučinskis spriež, ka brīvā 
tirgus apstākļos visu iesaldēt dro-
ši vien var tikai Sniega karaliene. 
Viņaprāt, energoresursu cenas 
var samazināt tikai caur valsts 
uzņēmumiem, īpaši “Latvenergo”, 
kas tagad gūst milzu peļņu. M. 
Kučinskis arī uzskata, ka ener-
goresursu jautājums jārisina jau 
šodien, paužot bažas, ka pēc vē-
lēšanām jau būs par vēlu”, jo “ja 
zem ūdens aizies” energoietilpīgie 
uzņēmumi, piemēram, “Lauma 
Fabrics”, tad visiem būs slikti.

A. Freifalts pauž uzskatu, ka 
valdība kopš marta nav darījusi 
neko, lai “glābtu energokrīzi”. 
Viņa pārstāvētais politiskais 
spēks piedāvā panākt, ka ener-
goresursu cenas ir pagājušā 
gada līmenī, bet starpību dzēst 
no VAS “Latvijas meži” un “Lat-
venergo” peļņas. 

K. Feldmans atklāja: daudzi 
nezina, ka šī gada diezgan augstās 
elektroenerģijas cenas saistītas 
ar izteikto deficītu, kas radās tā-
dēļ, ka nevarēja iedarbināt TEC-2 
gāzes trūkuma dēļ, jo bija jāveic 
taupības pasākumi. Viņš klāstīja, 
ka šī gada beigās sāks strādāt 
neto norēķinu sistēma visiem, 
kas uzstādījuši saules paneļus, 
bet līdz vēlēšanām tiks pieņemts 
likumprojekts, kas paredz atvieg-
lojumus vēju parku būvniecībai. 
Viņam gan esot “bišķi uztrau-
kums” par gāzi patērējošiem uz-
ņēmumiem, taču “process notiek”. 

Vēlas visi, 
bet maksāt – neviens 

A. Butāns spriež, lai mazinā-
tu krīzi, vispirms būtu jāizbeidz 
karš un, lai to panāktu, katram 
individuāli un visiem kopā jāat-
balsta Ukraina. Šķeldai jāveido 
rezerves, ir pašvaldības, kurām 
grūti veicas iepirkumos, un šeit 
Ekonomikas ministrija strādājot 
pie vadlīnijām. Energointensī-
viem uzņēmumiem paredzēts 
atbalsts, tas gan varētu būt 
lielāks, bet līdzekļu ir tik, cik 
ir. Paralēli Ekonomikas minis-
trija strādā pie tā, lai mazie un 

vidējie uzņēmēji varētu saņemt 
atbalstu, lai mazinātu energo-
cenu kāpuma ietekmi.  

J. Goldmanis uzskata, ka 
energoresursu cenu iesaldē-
šana būtu diezgan muļķīga, jo 
agrāk vai vēlāk par to kādam 
sanāks maksāt. Tāpēc cenu 
kāpums būtu jākompensē no 
valsts uzņēmumu līdzekļiem 
vai kā savādāk. Būtiska noteikti 

būtu arī krīzes padomes izveide, 
jo nepieciešams vairāk domāt 
arī ilgtermiņā. R. Strolis pauž, 
ka neesot enerģētikas eksperts, 
taču īstermiņā jāpalīdz ar atbal-
stu un pabalstiem gan mājsaim-
niecībām, gan biznesam, kam 
tas ir kritiski svarīgi, lai varētu 
izdzīvot. Savukārt ilgtermiņā jā-
orientējas uz pašmāju atjaunīgo 
energoresursu ražošanu, maksi-

māli mazinot birokrātiju, jāļauj 
energoneatkarību pēc iespējas 
ātri ieviest Latvijā. 

K. Strautiņš teic, ka energore-
sursu cenu iesaldēšana ir vairāk 
populistisks apgalvojums, to vē-
las dzirdēt visi, bet neviens par 
to īsti negrib maksāt. Skaidrs, ka 
“iesaldēšana kādam ir jākompen-
sē un brīvā tirgus apstākļos tas 
ir dārgi”.                                > >

Pēteris Strautiņš, 
“Luminor Bank” ekonomists 

Esmu daudzkārt teicis, ka 
mājsaimniecībām un uzņēmu-
miem būs nepieciešams papildu 
atbalsts un valsts to var atļau-
ties. Ministru prezidents jau ir 
devis signālu, ka papildu pasā-
kumi būs. 

Es neieteiktu enerģijas cenas 
iesaldēt pilnībā. Pieeja – kom-
pensēt daļu no cenas virs no-
teikta līmeņa, kā tas tiek darīts 

ar siltuma cenām, ir pareiza. 
Iespējams, ka var kompensēt 
nevis 50% virs cenas, kas pār-
sniedz 68 eiro/MWh, bet 70% 
vai 80%. Taču tiem nav jābūt 
100%. Ja cena tiek iesaldēta 
pilnībā, tad cilvēkiem zūd mo-
tivācija mainīt enerģijas avotu 
vai mazināt patēriņu. Ja cilvēks 
dzīvo daudzdzīvokļu mājā, tad 
viņš to nevar atrisināt indivi-
duāli, bet jābūt motivācijai to 
darīt kolektīvi – organizēt mājas 
iedzīvotājus, izdarīt spiedienu 
uz pašvaldību. Tad pati pamat-
problēma neatrisināsies nekad. 
Lielākie sarežģījumi ar izdevu-
miem par siltumu rodas tur, kur 
apkurē izmanto gāzi. Izmantot 
šo resursu tikai siltuma (nevis 
siltuma un elektrības) ražošanai 
šobrīd ir absurdi, tas ir jāpār-
trauc. Arī dzīvot nesiltinātās 
mājās ir nejēdzība. 

Palīdzības programma ener-
goietilpīgajiem uzņēmumiem ir 
apstiprināta, taču, tāpat kā at-
balsts mājsaimniecībām, tā būs 

jāpapildina. Piemēram, šobrīd 
ierobežojums atbalstam vienam 
uzņēmumam ir 3 miljoni eiro. 
Atsevišķi uzņēmumi šo limitu 
varētu izsmelt mēneša vai divu 
laikā. Atšķirībā no mājsaimnie-
cībām uzņēmumiem galvenais 
krīzes elements ir elektrības 
cenu pieaugums. Arī šajā gadī-
jumā es pielietotu līdzīgu loģiku 
kā mājsaimniecībām – kompen-
sēt daļu kāpuma. Uzņēmumi 
nav pilnībā jāpasargā no krīzes 
ietekmes. Valstij nevajag pilnī-
bā iesaldēt cenas. Cenas tirgus 
ekonomikā spēlē ļoti svarīgu 
lomu, tās regulē cilvēku un uz-
ņēmumu rīcību, mudinot celt 
darba ražīgumu utt. Taču no-
tikumi elektrības tirgū ir bijuši 
ārkārtēji, elektrības vairumcena 
augusi apmēram desmitkārt, no 
neviena uzņēmuma nevar pra-
sīt, lai tas būtu paredzējis šādu 
notikumu. Tāpēc daļēja pieau-
guma kompensācija energoietil-
pīgajiem uzņēmumiem var būt 
pamatota.w

Ja iesaldē pilnībā, zūd motivācija

Augstās energoresursu cenas, visticamāk, gremdēs ne vienu vien uzņēmumu. Risinā-
jumus šajā krīzē būs jāturpina meklēt arī jaunajai Saeimai un valdībai. 

Biznesam nepieciešama palīdzība.  
Ko darīsiet? 


