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Deputātu pieprasījums 

 

Par Latvijas līdzdalību Visaginas AES būvniecības finansēšanā 

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 124. panta 1. daļu, iesniedzam Ministru 

prezidentam Valdim Dombrovskim adresētu pieprasījumu un lūdzam dot iespēju 

izteikties, lai izklāstītu pieprasījuma motivāciju.  

 

Kopš 2006. gada, kad Baltijas valstu premjerministri bez diskusijas Saeimā un bez 

Latvijas sabiedrības informēšanas par savu nodomu parakstīja kopēju komunikē par 

sadarbību jaunas atomelektrostacijas būvniecībā Lietuvā (Visaginas AES), par 

Latvijas līdzdalības lietderību šajā projektā, Saeimā debates tā arī nav notikušas.  

Rodas iespaids, ka jautājums par miljarda eiro ieguldījumu Latvijas videi un 

iedzīvotāju drošībai potenciāli bīstama kaimiņvalsts uzņēmuma būvniecībā ir jau 

izlemts un nediskutējams. Jādomā, ka arī Latvijas enerģētikas attīstības 

pamatnostādnēs Visaginas AES ir atvēlēta nozīmīga loma, tā mazinot atjaunojamo 

energoresursu nozīmi Latvijas enerģētikā un apdraudot Latvijas saistību izpildi 

atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanā gala patēriņā.  

  

Tomēr sabiedrībā šāds Latvijas enerģētiskās neatkarības tālākas samazināšanas 

modelis netiek uztverts viennozīmīgi.  

Pēc avārijas Fukušimas AES īpaši pastiprinājušās bažas par kodolenerģijas 

izmantošanas drošību. Zīmīgi, ka laikā, kad Latvijas valdība pauž viennozīmīgu 

atbalstu atomelektrostacijas būvniecībai pie pašas Latvijas robežas, vairākas valstis 

(Vācija, Šveice u.c.) nolēmušas tuvāko desmitgažu laikā apturēt savu AES darbību, 

nemaz nerunājot par jaunu objektu būvniecību. Nepiekrītam arī Ekonomikas 

ministrijas apgalvojumam (atbildē uz Zaļās partijas vēstuli) par kodolenerģiju, kā 

vienu no lētākajiem elektroenerģijas avotiem. Vairāku pēdējos gados būvēto AES 



(Somijā, Ungārijā) celtniecības izmaksas ievērojami pārsniegušas plānotos apjomus 

un, ņemot vērā papildus drošības prasību nodrošināšanu, AES būvniecības izmaksām 

ir tendence pieaugt vēl lielākā mērā. Jāatceras, ka izmantotās kodoldegvielas un 

kodolatkritumu uzglabāšanas desmitiem tūkstošu izmaksas gadu garumā nav iekļautas 

izmaksu aplēsēs. Līdz ar to apgalvojumam, ka līdzdalība Visaginas AES projektā 

Latvijai būs viennozīmīgi izdevīga, nav ne mazākā pamata. Korektu izmaksu un 

zaudējumu – ieguvumu aprēķinu nav! 

  

Tāpat nepamatots šķiet Ekonomikas ministrijas apgalvojums (atbildē uz Zaļās partijas 

vēstuli), ka simtiem miljonu latu ieguldījums Visaginas AES projektā „nekādi 

neietekmēs jau esošo un tuvākā nākotnē plānoto projektu, kas balstās uz atjaunojamās 

enerģijas izmantošanu, attīstību”. Tik apjomīgu finansiālo saistību uzņemšanās 

neapšaubāmi samazinās AS „Latvenergo” iespējas attīstīt uz atjaunojamās enerģijas 

izmantošanu balstītus projektus. Tāpat pastāv bažas, ka tik būtisks ieguldījums AES 

celtniecības finansēšanā atstās nopietnu iespaidu uz elektroenerģijas tarifiem to 

būtiska pieauguma virzienā. Bez tam, nav skaidrs, kā Latvijas līdzdalība AES projektā 

sekmēs galvenā mērķa sasniegšanu enerģētikā. Kā zināms, Latvija apņēmusies jau 

2020. gadā atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas gala patēriņā palielināt līdz 

40%. Bet kodoldegviela taču neatjaunojas!  

Nav izprotama arī Iekšlietu ministrijas nevēlēšanās diskutēt par iespējamajiem 

drošības pasākumiem, kas neizbēgami būs jāplāno lielā Latvijas daļā, kas atradīsies 

Visaginas AES 30 km drošības zonā. Šajā neatliekamo pasākumu plānošanas zonā 

ietilpst 8 Latvijas pagasti un dzīvo aptuveni 80 000 iedzīvotāji. Atbildes vēstulē 

Latvijas Zaļajai partijai Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Pētersone – Godmane 

apgalvo, ka „radiācijas drošības un kodoldrošības jautājumi, kā arī jautājumi par 

jonizējošā starojuma objektu un kodoliekārtu ietekmes novērtēšanu būtu adresējami 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”.  

 

Latvijas suverenitātes, drošības un vides apdraudējums ir acīmredzams, un tas liek 

apšaubīt Latvijas līdzdalības Visaginas AES lietderību. Ieguldot ievērojamus 

līdzekļus citas valsts ekonomikā, Latvija zaudēs savas valsts ekonomikas attīstībai tik 

nepieciešamos resursus un no tā neko neiegūs neviena nozare. Bezdarbs Latvijā 

nemazināsies, ekonomiskā aktivitāte nepieaugs, nepalielināsies budžeta ieņēmumi un 

pieaugs apdraudējums Latvijas videi un sabiedrības drošībai. 

 

Ņemot vērā minēto, lūdzam Jūs sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Kas deva tiesības Latvijas premjerministram 2006. gadā noslēgt vienošanos 

par Latvijas līdzdalību Visaginas AES projekta finansēšanā? Vai pirms tik 

ievērojamu finansiālo saistību uzņemšanās (vai „iezīmēšanas”) nebija 

nepieciešama Saeimas informēšana un debates Ministru kabinetā? 

2. Kāda ir lielākā summa, ko Latvija ir gatava ieguldīt citas valsts uzņēmumā 

Visaginas AES un no kādiem avotiem tā tiks iegūta (AS „Latvenergo” 

kredītsaistību palielināšana, valsts aizdevums AS”Latvenergo”, valsts 

ieguldījums vai cits)? Cik % kapitāldaļu šajā uzņēmumā piederēs Latvijas 

valstij? 

3. Uz kādiem nosacījumiem Latvija saņems Visaginas AES ražoto 

elektroenerģiju? Kāda būs šīs enerģijas cena? Vai Latvija iepirks Visaginas 

AES ražoto elektroenerģiju arī tad, ja tirgū būs pieejama lētāka enerģija vai arī 

Latvijā esošās ražojošās jaudas spēs pilnībā nodrošināt Latvijas patēriņu? 



 

 

4. Kā līdzdalība Visaginas AES projekta finansēšanā ietekmēs elektrības tarifus 

Latvijā? 

5. Kādi ieguvumi Latvijai būs no ieguldījumiem Visaginas AES projektā – cik 

jaunas darba vietas Latvijā tiks radītas, cik Latvijas uzņēmumi tiks nodarbināti 

AES celtniecības darbos? 

6. Vai ir veikti aprēķini, cik darba vietas un kādu nodokļu ieņēmumu pieaugumu 

nodrošinātu līdzvērtīgas investīcijas Latvijas uzņēmumos, kas apgūtu 

atjaunojamos energoresursus?  

7. Vai Latvijas valdībai ir pārliecība, ka Lietuva plānotajā laikā līdz 2020. gadam 

spēs veikt Ignalinas AES demontāžu un Latvijai (Visaginas AES projekta 

finansēšanas ietvaros) nebūs jāpiedalās arī šī projekta, kā arī kodolatkritumu 

glabātuves celtniecības finansēšanā? 

8. Kāds valsts atbalsts tiek plānots AER attīstībai? 

9. Kā Latvija izpildīs saistības, kas paredz līdz 2020. gadam AER īpatsvaru 

enerģijas gala patēriņā palielināt līdz 40%? 

 

 

 

11.Saeimas deputāti: 
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