
Bezbērnu premjera spēlītes ar nākotni 
Visaginas AES projekta īstenošana ir ne tikai ekoloģiski, bet arī 

ekonomiski pašnāvnieciska 

 

Ja pārceltu Černobiļas punktu kartē uz Visaginas atrašanās vietu, redzam, ka visa Latvijas teritorija atrastos lielākā 

apdraudējuma zonā (iekrāsota rozā), bet Lietuvas teritorija no radioaktivitātes būtu vairāk pasargāta. 

 

 JĀNIS VILNĪTIS 

Nezinu, priecāties vai ne — apskatījos kartē un secināju, ka no iecerētās Visaginas (Lietuva) atomelektrostacijas līdz Jūrmalai 

taisnā līnijā ir tikai nieka 200 km. Kartē skatoties, tā vien šķiet, ka brāļu tauta lietuvieši vairāk „rūpējas” par Latviju, nevis 

Lietuvu — no ieplānotās AES līdz kaimiņu galvenajām kūrorta vietām ir nesalīdzināmi tālāk — līdz Druskininkiem aptuveni 250 

km, bet līdz Klaipēdai un Palangai — vairāk nekā 300 km. Varētu tā kā priecāties, ja vien spētu saprast — kam mums, Latvijas 

nozīmīgākajai kūrortpilsētai, vajadzīga AES tikai 200 km attālumā. Esmu 100% pārliecināts, ka avārijas gadījumā uz Jūrmalu ar 

vējiem nestais radioaktīvais starojums noteikti nebūs tas, ko pludmales smiltīs guļošie vēlēsies saņemt. 

Taisnības labad jāatzīst, ka mūsu valsts premjers Valdis Dombrovskis par Visaginas AES projektu priecājas kā bērns. Tā kā līdz 

Latvijas Republikas Ministru kabineta ēkai no Visaginas ir vēl tuvāk nekā līdz Jūrmalai, jācer, ka viņš zina šo to vairāk nekā citi par 

iespējamā radioaktīvā lietus pozitīvo ietekmi uz cilvēka organismu. 

Bet tā kā V. Dombrovska prieka iemesls nav publiskots, atliek tikai paust bažas par šā projekta bezjēdzīgumu. 

Ekonomiskā diversija  

jeb Sudrabas „infarkts” 
Nevēlos nekādā mērā apšaubīt Latvijas Valsts (VK) kontroles spējas konstatēt valsts vai pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu pēc 

tam, kad kāds kaut ko ir izdarījis. Bet to, ka VK spētu pateikt, kur sagaidāma vislielākā mēroga valsts līdzekļu izšķērdēšana, apšaubu. 

Pretējā gadījumā jau patlaban Ingūnai Sudrabai vajadzētu spert zemes gaisā — mūsu valsts vadītājs iecerējis izšķērdēt ne mazāk kā 

1000000  

(vienu miljardu) latu uzreiz un radīt miljoniem lielus zaudējumus Latvijas elektroenerģijas patērētājiem — pēdējie būs spiesti maksāt 

krietni dārgāku cenu par elektrību nekā tad, ja valsts vadītāja amatā būtu kāds saprātīgāks cilvēks. Pirms turpmāk rakstā minētā 



ekonomiskā pamatojuma Visaginas AES projektam, jāteic tikai viens — pēc 10–15 gadiem, kad sāks darboties (ja sāks) Visaginas 

AES, Latvijas VK vadītājam piemetīsies kā minimums infarkts. 

„Mums svarīgākais ir komerciālais izdevīgums un tas, vai projekts attaisnojas Ziemeļvalstu tirgos,” to V. Dombrovskis teica 

intervijā nedēļas lietuviešu žurnālam „Veidas”, atbildot uz jautājumu, vai Latvija neizstāsies no Visaginas AES projekta. Ja mūsu 

premjers būtu  

apmeklējis pagājušajā nedēļā Lietuvas Seimā notikušo konferenci „Atomenerģija un (vai) enerģētiskā neatkarība”, tad visticamāk jau 

tagad viņš paziņotu, ka Latvija no šī projekta izstājas, jo Lietuvas Seimā Visaginas AES ekonomisko neizdevīgumu būtu varējis 

nolasīt sev saprotamā Excell tabulas veidā. 

To vismaz darīja Lietuvas Rūpnieku konfederācijas valdes loceklis, Enerģētikas komitejas pārstāvis Algirdas Jaruševičus, kurš 

konferencē atzina, ka aprēķini liecina — Visaginas AES saražotā elektroenerģija būs dārgāka par biržā pieejamo un līdz ar to Lietuvas 

iedzīvotājiem nāksies piemaksāt starpību starp pašizmaksu un tirgus cenu. A. Jaruševičus neko neteica par Latvijas iedzīvotājiem, bet 

ir skaidrs — ja Latvija šajā projektā piedalīsies kā akcionārs, tad arī mums, solidarizējoties ar lietuviešiem, nāksies piemaksāt 

paaugstināta tarifa veidā. 

Par to, ka rūpnieku pārstāvis nefantazē, varēja pārliecināties katrs konferences dalībnieks brīdī, kad uzstājās ekonomists 

Raimundas Kuodis. Lai konferences dalībniekiem būtu saprotamāki viņa veiktie aprēķini, uz ekrāna tika atainota milzīga ekseļa 

tabula ar konkrētām izmaksām. 

Pēc R. Kuodis aprēķiniem, Visaginas AES saražotās elektroenerģijas pašizmaksa būs vismaz 30 Lietuvas centi par vienu 

kilovatstundu. Taisnības labad jāpiebilst, ka ekseļa tabulā virknē aiļu bija tukšums — Lietuvā visas izmaksas tiek slēptas vēl vairāk 

nekā Latvijā iecerētās nodokļu paaugstināšanas. Dīvaini, ka klāt esošais Lietuvas Enerģētikas ministrijas pārstāvis pieprasīja šajā 

ekseļa tabulā izmainīt tikai divas ailes. Taču arī pēc tam, kad R. Kuodis bija ievadījis Lietuvas valdības pārstāvja pieprasītos skaitļus, 

Visaginas AES saražotās elektroenerģijas pašizmaksa nenokrita zemāk par 25–26 centiem par kilovatstundu. Šāda pašizmaksa iznāk, 

neierēķinot, piemēram, kodolatkritumu glabātavas, aizdevēja procentmaksājumus, operatora peļņas utt. izmaksas. Un tās būs ļoti 

lielas. 

 

Jāatzīmē, ka Lietuvas valdība 

publiskojusi datus, ka Visaginas 

AES elektroenerģijas pašizmaksa 

būšot 7–10 Lietuvas centi par 

kilovatstundu. Tāpat tā plānojusi, 

ka 2020. gadā elektroenerģijas 

tirgus (biržas) cena būšot 17–25 

Lietuvas centi par kilovatstundu. 

Attiecīgi projekta investoriem (arī 

Latvijai) tiek klāstīts par milzīgām 

iespējamajām dividendēm. Taču, kā 

redzams no Lietuvas ekonomistu 

aprēķina, pat visoptimistiskākajā 

variantā saražotās elektroenerģijas 

izmaksas būs tirgus cenas līmenī. 

Ja vēl ierēķina, ka ar gadiem 

ražošanas izmaksas pieaugs kaut vai inflācijas dēļ, šis projekts ir vairāk nekā apšaubāms. 

 

Uz to norādīja arī citi konferences dalībnieki, kuri atzina, ka pirmais signāls, ka Visaginas AES projekts nav ekonomiski izdevīgs, 

bija tas, ka uz pirmo Lietuvas aicinājumu privātajiem investoriem iesaistīties projekta realizācijā neatsaucās neviens. Vēlāk jau 

parādījās japāņi, ar kuriem nu lietuvieši grib noslēgt līgumu ārprātīgā ātrumā — jau šī gada jūnijā. Japāņus gan var saprast, jo viņiem 

šis projekts palīdzēs izvairīties no milzīgām finansiālām problēmām — Visaginā tiks uzstādīts reaktors, kas bija paredzēts ASV 

tirgum, bet tur no tā atteicās. 

Par to, ka Visaginas AES projekts nav ekonomisks, rakstīts arī Latvijas medijos, taču kā parasti šādi valdībai netīkami raksti bija 

izvietoti ne tajās redzamākajās vietās. Vēl pagājušā gada augustā portālā diena.lv bija publicētas Dr. habil. oec. Arņa Kalniņa pārdomas 

par šo tēmu. Cita starpā viņš rakstīja: „Ekonomiskie nosacījumi svarīgi arī kopējos starpvalstu projektos. Ja Latvijai jāiegulda sava 

nauda Visaginas AES — vai tādēļ elektrība kļūs lētāka, vai būs jaunas darba vietas? Pieaugs jau tā lielais valsts parāds. Un vēl 

papildus nāksies izpirkt stratēģisko investoru daļu, kad viņi atstās izbūvēto AES. [..] 

Protams, pēc līdzšinējiem datiem, atomenerģijas spēkstaciju elektrības pašizmaksa ir viena no viszemākajām. Vienas 

kilovatstundas izmaksas Vācijas atomspēkstacijās vērtē 2 [eiro] centu apmērā (žurnāls „Der Spiegel”, 11.05.2011.). Apdrošināšanas 

pētnieki vēl grib pievienot 4 [eiro] centus/kWh kā atbildības apdrošināšanu. Gadu gaitā te saņemts arī prāvs valsts finansiālais atbalsts 

šim sektoram. Saskaitot to visu kopā — kilovatstunda nemaz tik lēta nesanāk.” 

Lietuvas Seimā dzirdētais tikai apliecināja, ka A. Kalniņam bijusi taisnība, un kodolenerģija investoram atmaksājas tikai un vienīgi, 

saņemot valsts subsīdijas jeb nodokļu maksātāju vai elektroenerģijas patērētāju papildu naudu. 

Izskatās, ka Lietuvā viss, kas saistīts ar AES būvniecību, ir pilnīgā bardakā. Tikai nesen lietuvieši ir attapušies, ka viņiem vēl 

jāatrisina arī ceļa problēmas. Izrādās, ka pa esošajiem autoceļiem nebūs iespējams aizvest uz Klaipēdas ostu atvesto spēkstacijas 

reaktoru. Reaktora pārvietošanai ir nepieciešams 7 m plats un vairākus desmitus metrus garš furgons, tāpēc jāpārbūvē neskaitāmi 

autoceļi un esošie tilti. Jau šobrīdējie provizoriskie aprēķini liecina, ka šī autoceļu pārbūve izmaksās vismaz 200000 litu jeb 41 miljonu 



latu. Kur dabūt šo naudu, neviens Lietuvā nezina. Nebrīnītos, ja atklātos — viņi cer uz V. Dombrovska labvēlību un savus autoceļus 

domā būvēt par Latvijas naudu. Vēl mazāk brīnītos, ja V. Dombrovskis tam piekristu. 

Dažādas versijas AES atbalstam 
Pēc Lietuvas Seimā pavadītās dienas mājupceļā kopā ar Latvijas zaļajiem mēģinājām izanalizēt, kāpēc Lietuvas un Latvijas 

valdības tik āāāāārkāāārtīīīgi cenšas izsist cauri šo AES projektu. Ekonomiskais pamatojums, kā jau minēts iepriekš, atkrīt. Tātad 

jābūt kādam citam. 

Uzreiz jāatzīst, ka pie vienota secinājuma nenonācām, tāpēc iepazīstinu ar versijām. 

Versija nr. 1 — 

Žirinovskis 
Sen Latvijā neviens nav šūmējies 

par kaimiņvalsts prezidenta amata 

kandidāta Krievijas 

Liberāldemokrātiskās partijas vadītāja 

Vladimira Žirinovska izlēcieniem. Tie, 

kas sekoja līdzi Krievijas Federācijas 

prezidenta priekšvēlēšanu kampaņai, 

piekritīs, ka šoreiz Vladimirs Volfovičs 

atšķirībā no iepriekšējām reizēm 

vairāk bija pievērsies iekšpolitiskajiem 

jautājumiem un dalībai mītiņos „Par 

godīgām vēlēšanām” kopā ar 

komunistiem un demokrātiem. 

Neizskanēja neviens kaut cik skanīgs 

paziņojums par to, ko viņš darīs ar 

pribaltiem ievēlēšanas gadījumā. Tas 

bija vairāk nekā dīvaini. Ja vien 

neanalizējam situāciju nedaudz plašāk. 

Lai to darītu, jāatskatās ne tik senā 

pagātnē. Iespējams, ka daudzi vēl 

atceras, ka pirms vairākiem gadiem 

liberāldemokrātu līderis paziņoja, ka ar 

Latviju un Lietuvu Krievija nekaros — 

viņš uzstādīšot uz robežas milzīgus 

ventilatorus un pūtīšot mums virsū 

radioaktīvos atkritumus. Automātiski 

Baltijas valstis iznīkšot bez ieroču 

palīdzības. 

Tā nu ir pagājuši gadi, Vladimirs 

Volfovičs ir palicis kluss un mierīgs 

(uzbrukumi „Jaunā viļņa” kādreizējai 

mūzai Allai Pugačovai, nosaucot viņu 

nepiedienīgos vārdos, neskaitās, jo 

dziedātāja klaji atbalstīja citu 

prezidenta kandidātu — tātad tā ir tikai un vienīgi priekšvēlēšanu retorika). Jājautā — kāpēc?  

Tad nu arī rodas Visaginas AES projekta vājprātīgās bīdīšanas pamatojuma versija nr. 1 — Vladimirs Volfovičs ir nopircis Lietuvas 

un Latvijas valdības, lai īstenotu savus iepriekšējos gados izteiktos draudus. Šajā gadījumā viņš to būs paveicis, neiztērējot naudu ne 

ventilatoriem, ne radioaktīvo atkritumu pārvadāšanai uz Baltijas pierobežu — Baltijas valstis visu izdarīs par savu naudu. Vienīgie 

iespējamie tēriņi — valdību uzpirkšana. 

Pēc šīs versijas izteikšanas man tika aizrādīts, ka Krievijas Valsts domes vides aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks 

(Заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии)  Maksims Šingarkins ir 

Žirinovska partijas biedrs, un viņš paudis klaju neizpratni par ieceri būvēt AES. Šī piezīme tikai apstiprināja manas aizdomas — 

Žirinovskis nav muļķis. Viņa partijas cilvēka uzstāšanās bija tikai un vienīgi acu aizmālēšana, lai mēs neaizdomātos līdz tam, ka AES 

tiek būvēta pēc viņu pavēles. 

Nu labi, šī versija vairāk vai mazāk ir smieklīga, ja par šādām tēmām vispār var smieties. Toties nākamā versija jau ir nopietnāka. 

Versija nr. 2 — ASV–Japānas lobiji 
Viļņā notikušajā konferencē piedalījās ne tikai Lietuvas Seima un sabiedrības pārstāvji, bet arī Francijas, ASV un citu valstu 

speciālisti. Konferences laikā, analizējot situāciju AES būvniecībā pasaulē, izskanēja informācija, ka pērn pēc Fukušimas AES avārijas 

Japānā ASV Teksasas štatā tika pārtraukta kārtējās AES būvniecība (tieši tādas, kāda iecerēta Visaginā). Saprotams, ASV cilvēki 

domā par savu un savu bērnu nākotni, toties tas, kāda būs nākotne kaut kādiem tur cilvēciņiem kaut kādā tur Austrumeiropas valstī, 

viņus nekad sevišķi nav interesējis. Toties noteikti interesēja, ko lai dara ar Teksasai paredzēto un pasūtīto AES reaktoru. Nauda ir 



milzīga. Nevar tak postā laist! Tad nu noteikti tika sadzirdēts, ka ir tāda Lietuva, kas tā kā vēlas būvēt jaunu AES. Lieliska izdevība — 

tas, kas vairs neder ASV, lieti noderēs šiem austrumeiropiešiem. Pieļauju, ka ASV vēstniecības pārstāvji pie kafijas tases lietuviešu 

un latviešu bāleliņiem apsolīja — ja viņi paņems ASV vairs nevajadzīgo reaktoru, amerikāņi kādreiz atkal baltiešus nosauks par 

saviem lielākajiem draugiem. Pieļauju, ka pēc šāda piesolījuma V. Dombrovskis bija gatavs ne tikai miljardu no Valsts kases 

samaksāt, bet pats uz saviem kamiešiem šo reaktoru pēc iespējas ātrāk turp aiznest. Tas nekas, ka valstij šis projekts ir ne tikai 

finansiāli neizdevīgs, bet nākotnē var pat apdraudēt tās eksistenci. Štrunts par to, galvenais ir saņemt kārtējo publisko uzsitienu uz 

pleca no lielā brāļa. 

Par to, ka šī versija ir vairāk nekā iespējama, liecina portālā www.diena.lv lasītais: „Kaimiņos — Lietuvā — tās valsts premjermi-

nistrs Andrus Kubiļus un ASV valsts sekretāre Hilarija Klintone pavisam nesen kopīgi nāca klajā ar šādu viedokli Lietuvas 

attīstībai: „[..] attīstot tīru, drošu un stabilu enerģētiku, kas balstītos uz atomenerģiju, sašķidrinātu dabasgāzi, vietējās izcelsmes 

slānekļa, naftas un gāzes krājumiem un atjaunojamiem energoresursiem.” Tas bija pērn. 

Lai arī šī versija izklausās maksimāli ticama, iespējams, ka arī tā nav 100% precīza. Varbūt šajā gadījumā Latvijas un Lietuvas 

valdību darbības pamatā ir gan padevība citu valstu interesēm, gan vienkārši stulbums. 

Skumjākais ir tas, ka visticamāk nekas jau nemainīsies un pēc gadiem desmit mēs visi dzīvosim uz radioaktīvās pulvera 

mucas un gaidīsim, kad tā sprāgs, bet abi šobrīdējie Latvijas un Lietuvas premjeri tērēs naudu kādās drošākās vietās. Latvijas 

premjeru, iespējams, nekādas rūpes par turpmāko nākotni vispār neskar — viņam, kā zināms, bērnu nav. Ja teiksiet, ka šī 

piezīme ir ciniska, piekritīšu. Tikai ar vienu piebildi — tikpat ciniska, cik premjera rīcība, atbalstot valsts līdzekļu ieguldīšanu 

tik katastrofāli riskantā projektā. 

Informāciju par Visaginas AES stacijas drošības problēmām un to, cik ciniski stulbi mēdz būt AES 

aizstāvji Lietuvā, publicēsim nākamajos numuros. 


