
Kopš novembra vak
cinētajiem senioriem no 
60 gadiem uz pieciem mē
nešiem pie pensijas pie
likti 20 eiro. Gan Finanšu 
ministrija, gan Labklājības 
ministrija paziņoja, ka šis 
atbalsts ir kā pabalsts par 
energoresursu sadārdzi
nājumu. 

Īstermiņa risinājumi
Tomēr Covid-19 infek

cijas izplatības seku pār
varēšanas likumā rakstīts, 
ka šī nauda senioriem 
piešķirta, lai veicinātu 
vakcinēšanos, un neviena 
vārda par elektroenerģi
jas sadārdzinājumu. Savā 
ziņā arī būtu valstiski ne
loģiski kompensāciju par 
kāda produkta sadārdzi
nājumu piešķirt tikai atka
rībā no tā, kā pilda ārsta 
norādes (protams, šāda 
kompensācija varētu at
tiekties uz veselības pa
kalpojumiem vai medika
mentiem).

Otrs atbalsta mehā
nisms daudzbērnu ģime
nēm, pensionāriem ar 
invaliditāti un mazno
drošinātajām mājsaim
niecībām jau ir daudz 
konkrētāks – no novem
bra par desmit eiro ma
zāks elektrības rēķins. 
Tāpat līdz aprīļa beigām 
valdība nolēmusi uz 
pusi samazināt elektrī
bas sadales tarifu, kas 
varētu rēķinu samazi
nāt no 10 līdz 20 pro
centiem.

Šie visi ir īstermiņa 
risinājumi un pēc būtī
bas piešķir kompensācijai 
pakļautajiem iedzīvotājiem 
vienādu atbalsta summu 
neatkarīgi no tā, cik katrs 
patērē elektrību, cik viņam 
par to jāmaksā un tamlī
dzīgi. Viens no loģiskāka
jiem risinājumiem būtu 
samazināt elektrības PVN 
no 21%, piemēram, uz 5%, 
bet valdība šo priekšliku
mu noraidīja.

Ar vienu roku 
dod, ar otru ņem

Pēc būtības valdībai ir 
izdevīga dārga elektrība, 
jo tā  nozīmē arī lielākus 
ieņēmumus no PVN, tāpat 
arī Latvenergo un citi elek
troenerģijas tirgotāji vairāk 
samaksās peļņas nodoklī. 
Turklāt Latvenergo arī 
maksā dividendes valstij.

Skai
tot ie
ņemto 
nodokļu 
naudu, 
valdī
ba kādu 
daļu arī 
var at
vēlēt kā 
pabalstu 
neapmie-
rinātajai 
tautai un 
parādīt 

sevi no labās 
puses.

Latvijas Telekomu
nikāciju asociācijas val
des priekšsēdētājs Pēteris 
Šmidre TV24 ēterā par to 
asi izteicies: “Valdība jau 
uz to pelna! Valdībai gri
bas no visiem naudu sa
ņemt, nevis lai cilvēkiem 
jāmaksā mazāk. Viņiem 
gribas parādīt – re, kur 

es pensionāram personī
gi pieņēmu lēmumu: še 
tev desmit, še tev divdes
mit. (..) Ja PVN būs, tas ies 
budžetā. Viņi varēs algas 
palielināt. Un tad paņemt 
kādu daļiņu un iedot pen
sionāriem un visiem pā
rējiem. Mēs uztraucamies 
par to, ka mums rēķini lie
lāki, bet viņi priecājas par 
to, ka budžets būs lielāks.”

Cik dārga 
ir elektrība?

Konkrētos skaitļos ne
var pateikt, cik katram 
pieaudzis elektrības rē
ķins. Vidējais gada rādī
tājs – 24% – bieži vien ir 
maldīgs, jo daudziem par 
vienu kilovatstundu jāmak
sā jau gadiem konstanta 
maksa (piemēram, 18 cen
tu), bet citiem tā pāris mē
nešu laikā uzlēkusi jaunos 
augstumos.

Lielākoties pašreiz fik
sētā maksa par megavat
stundu (1000 kilovatstun
du) ir 180 līdz 200 eiro, 
bet novembrī bija dienas, 
kad atsevišķās stundās 
biržas cenas uzlēca pat 
līdz 1000 eiro par mega
vatstundu. 

Tas nozīme, ka tie kuri 
maksā pēc biržas cenas, 
nevis līgumā fiksēto, var 
maksāt pat divas reizes 
vairāk nekā kaimiņš. Pie
mēram, ja mājsaimniecī
bai līgums būtu noslēgts 
decembra sākumā, par 
100 kilovatstundām Win 
Baltic biržas cena būtu 
18,29 eiro, Tet dinamiskā – 
18,46 eiro, Elektrum dina
miskā – 18,53 eiro, Balt com 
standarta – 25,28 eiro, 
Alexala universālais – 
33,44 eiro.
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LATVIJAS  VALSTS  
MEŽIEM JĀMEKLĒ  
JAUNS  VADĪTĀJS

Latvijas valsts mežu valdes priekšsē-
dētājs Roberts Strīpnieks pēc vairāk 
nekā 20 gadiem amatā nolēmis 
30. decembrī atstāt uzņēmumu, lai 
no 17. janvāra vadītu lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību 
Latraps. Līdzšinējais Latraps vadītājs 
Edgars Ruža turpmāk strādās stra-
tēģijas un attīstības projektu jomā. 
Strīpnieks bijis Latvijas valsts mežu val-
des priekšsēdētājs kopš uzņēmuma 
dibināšanas 1999. gada oktobrī.

Roberts Strīpnieks vadī
ja Latvijas valsts mežus 
kopš dibināšanas.
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Šī gada otrajā pusē straujais elek-
troenerģijas maksas pieaugums 
parādījis valdības nespēju racio-
nāli reaģēt uz situāciju, brīžiem 
pat neloģiski putrojoties skaidro-
jumos par atbalsta mehānis-
miem – ar vienu roku no patērētā-
ju kabatām izķeksējot eiro žūksni, 
ar otru kā labdarību atbāžot atpa-
kaļ daudz mazāku summu. 

Foto: Ieva Lūka/LETA

Latvijas Telekomunikāciju asociācijas 
valdes priekšsēdētājs Pēteris Šmidre: 
“Ja PVN būs, tas ies budžetā.”

Elektrības sa
dārdzinājums 
pamatīgi sit 
pa kabatu.

Jo dārgāka elektrība, jo labāk 
valsts makam?

RĪGĀ SĀK RAŽOT CELTŅUS 
RIETUMEIROPAS OSTĀM

Rīgas ostā strādājošais portālceltņu projektētājs un izgatavotājs Rikon sācis 
ražot celtņus Rietumeiropas ostām. Līdz šim Rikon galvenais noiets bija Krie-
vijā, Gruzijā un Ukrainā, bet tagad pavēries ceļš uz Rietumiem. Sadarbojoties 
ar ASV koncerna General Electric Group dāņu meitasuzņēmumu LM Wind Power, 
radīts speciāls buka celtnis ar unikālu 70 metru izmēra traversu vēja ģenerato-
ru konstrukciju daļu satveršanai un transportēšanai. Francijas dienvidos, Mar-
seļas ostā, kas ir trešā lielākā Vidusjūras reģionā, uzstādīts Rikon projektētais 
un ražotais montāžas portālceltnis kruīzu laineru remontam.

Rikon komercdirektors Mihails Baškankovs norāda, ka mūsdienu portāl-
celtnis ir sarežģīta konstrukcija “ar acīm un smadzenēm”. Tās darbu vada un 
regulē ne tikai cilvēks, bet arī informācijas tehnoloģiju risinājumi un sarežģītas 
sensoru sistēmas. Pasūtījumu nākamajam gadam netrūkst, tiek domāts par 
ražošanas paplašināšanu un jaunu darbinieku pieņemšanu. Uzņēmuma ap-
grozījums pērn bija 8,955 miljoni eiro, peļņa sasniedza 94 079 eiro.

Rīgas uzņēmuma Rikon ražotie 
celtņi novērtēti pasaulē.
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