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Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Anita – 
liepājniece: 

 – Esmu 
pensionāre, un, 
lai arī man nav 
tā pati mazākā 
pensija, mazliet 
satrauc gan. Aizvadītajā ziemā 
par savu divistabu dzīvokli un 
citiem pakalpojumiem maksāju 
līdz 150 eiro mēnesī. Ja jaunajā 
sezonā būs pie diviem simtiem 
vai vairāk, tad gan nezinu, kā 
iztikšu. Vajag ēst, vajag zāles. 
Stress ir.

Natālija 
Baškevica – 
pirmsskolas 
skolotāja: 

– Šobrīd 
vēl nevaru 
ne aptvert, 
ne saprast, kas rudenī notiks ar 
komunālo pakalpojumu rēķiniem. 
Pieļauju, ka būs traki. Labi, ka 
mums mājās ir regulējama cen
trālā apkure. Tie griesti, cik katrs 
var atļauties maksāt par siltumu, 
atkarīgi no algas, ko cilvēks saņem. 
Nezinu, kā varēs izdzīvot tie, kam 
bērni un minimālā alga.  

Indra 
Kobzistija – 
atpūšas: 

– Uztrauc. 
Dzīvoju mājā, kur 
ir vairāki dzīvokļi, 
mums ir pašiem 
savs apkures  
katls un katram regulējami 
radiatori ar individuālu skaitītāju. 
Tas ļauj domāt, ka regulēsim 
siltumu, cik katram vajag. Taču, 
kā būs ziemā, to redzēsim tikai 
tad. Ne to vien esam pārdzīvojuši! 
Būs jau labi.  

Igors – 
liepājnieks:  

– Kā tas var 
neuztraukt? 
Ja izmaksas 
par apkuri 
palielināsies, 
domāju, ka samaksāt varēšu,  
bet nekas labs tas nav.  
Cenas aug visam. Katram 
cilvēkam, katrai ģimenei ir savi 
griesti, cik var atļauties atdot par 
komunālajiem pakalpojumiem.  
Es negribu palikt parādā.  
Cik tad ilgi staigāsi kā 
parādnieks?

Olga – 
strādā: 

– Es at
balstu savus 
vecākus, kuri 
dzīvo atsevišķā 
dzīvoklī. Ja 
rēķini pieaugs, pieaugs arī mans 
atbalsts, jo viņiem ir tikai pensija. 
Vēl jau ir arī pašas tēriņi par 
dzīvokli. Jau tagad sāku maksāt 
mazliet vairāk par komunālajiem 
pakalpojumiem, lai ziemā būtu 
vieglāk. Parādus negribu iekrāt.
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ES DOMĀJU TĀ: VAI JŪS SATRAUC NĀKAMĀ APKURES SEZONA?

l ILZE OZOLIŅA
 
“Varētu iekonservēt šo 

karsto laiku burkās, un tad 
apkures sezonā vērt pa vie-
nai vaļā,” Latvijā sākoties 
tveicei, jokoja tauta. Pieau-
gošā dārdzība, kas daudziem 
draud ar pamatīgu jostas 
savilkšanu, mudina cilvē-
kus domāt, kā samazināt 
tēriņus par mājokļu apsil-
dīšanu, un rīkoties. Tomēr 
ne viss notiek tik raiti, kā 
gribētos, tāpēc ne viens vien 
nobažījies, vai pagūs ziemai 
sagatavoties laikus. 

Saules paneļus  
gaida pusgadu 

Nataļjas Vecvagares mājok-
lis Liepājas pievārtē tiek apsil-
dīts ar elektrību, un ģimene, 
lai turpmāk samazinātu sa-
vus tēriņus, nolēmusi ieguldīt 
līdzekļus, aprīkojot māju ar 
saules paneļiem. Janvārī, vēl 
pirms valsts lēma par atbalstu 
iedzīvotājiem mikroģenerāci-
jas elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģisko iekārtu uzstādīša-
nai, Nataļjas vīrs “Latvenergo” 
koncerna tirdzniecības zīmolam 
“Elektrum” pasūtījis saules pa-
neļus un veicis avansa maksā-
jumu, cerot, ka agrā pavasarī 
šie darbi būs padarīti. Taču arī 
pēc Līgo svētkiem ģimene par 
mazo elektrības ražotāju vēl 
nebija kļuvusi. 

“Interesanti, ka līgumā nav 
norādīts izpildes termiņš. Martā 
kompānijas pārstāvis skaidroja, 
ka tas ir standarta līgums, ga-
rantējot, ka trīs mēnešu laikā 
darbi noteikti tiks izdarīti. Kā 
lai neuzticas tik milzīgam uz-
ņēmumam, bet te nu mēs esam! 
Nu jau aizvadīti Jāņi, bet saules 
paneļu joprojām nav. Kad zvana 
uz līgumā norādīto kontakttāl-

runi, visu laiku pretī ir auto-
mātiskais atbildētājs. Arī uz e-
pastiem neviens neatbild. Nav 
nekādas atgriezeniskās saites, 
un jau sāk pārņemt izmisums,” 
pauž neizpratni Nataļja, komu-
nikāciju ar “Latvenergo” pielī-
dzinot spēlei “kaķis un pele”. 

Kad viņas vīram beidzot iz-
devies kādu uzņēmuma pārstā-
vi sazvanīt, saņemts solījums, 
ka līdz 22. jūnijam paneļi būs, 
taču vēl pagājušonedēļ gada 
sākumā veiktais pasūtījums 
nebija izpildīts. Tajā pašā laikā 
Nataļja norāda, ka citiem pa-
zīstamiem cilvēkiem, kuri sau-
les paneļus pasūtījuši krietni 
vēlāk, tie jau uzstādīti un ražo 
elektrību.  

Kāpēc radusies šāda situāci-
ja? To laikraksts pagājušonedēļ 
jautāja “Latvenergo”. Kompā-
nijas pārstāvis Andris Siksnis 
atbild: “Dažu beidzamo mēnešu 
laikā pieprasījums pēc saules 
paneļiem ir četrkāršojies, tā-
dēļ klientiem tos šobrīd diemžēl 
uzstādām ilgākā laikā nekā pa-
rasti. Atvainojamies, un ceram 
uz sapratni. Mūsu speciālisti 
vienojušies par jūsu minētās 
klientes objekta aprīkošanu nā-
kamnedēļ. Ar tehnisko risināju-
mu, tajā skaitā stiprinājumiem, 
viss ir kārtībā. 

Neraugoties uz to, ka pasū-
tījums ticis reģistrēts janvārī, 
aktīva saules paneļu uzstādīša-
na sākās, iestājoties labvēlīgiem 
laika apstākļiem pavasarī, un 
turpinās katru dienu, kad nav 
lietus, jo tehniski lietus laikā 
paneļu uzstādīšanu uz jumtiem 
nevar veikt.”

Ir baterijas,  
būs sūknis 

Tie, kuriem rocība ļauj, iz-
vēlas savam mājoklim uzstā-
dīt gan saules paneļus, gan sil-

tumsūkni. Par šādu komplektu 
izšķīries arī uzņēmējs Ilgonis 
Jēčis. Taču, ja pie elektrības 
ražošanas paneļiem viņam iz-
devies tikt diezgan ātri, tad uz 
“gaiss – ūdens” siltumsūkni, vis-
ticamāk, būs jāgaida vēl vairāki 
mēneši. Pats viņš spriež, ka pie 
šīs autonomās apkures sistēmas 
varētu tikt vien oktobrī, jo arī 
siltumsūkņi šobrīd tirgū nav 
brīvi pieejami. “Pagājušogad 
septembrī saules paneļus uz-
likām mūsu uzņēmuma ēkai. 
Iznāk pat izdevīgāk, nekā šīs 
baterijas likt uz dzīvojamās mā-
jas jumta, jo nav noslēpums, ka 
visu saražoto elektrību vislabāk 
ir izmantot pašam, lietot tad, 
kad tā ražojas. Darba dienās, 
kad cilvēki strādā, siltuma pa-
tēriņš mājoklī ir minimāls. Ne-
patērētā elektrība tiek nodota 
kopējā elektrotīklā, pēc neto no-
rēķinu sistēmas to, protams, var 

saņemt atpakaļ, taču jāmaksā 
pārvaldes un sadales pakal-
pojumu maksa. Uzņēmuma 
telpās darba dienās ar saules 
baterijām saražotā elektroener-
ģija teju simtprocentīgi tiek arī 
patērēta. Tagad, vasaras laikā, 
mums ikmēneša rēķins ir par 
kādiem 1200 kilovatiem ma-
zāks. Naudas izteiksmē katru 
mēnesi ietaupījums ir aptuveni 
250 eiro,” pieredzē dalās I. Jēčis. 

Uzņēmējs spriež, ka jaunā 
apkures sezona iedzīvotājiem 
būs ļoti liels pārbaudījums. 
“Skaidrs, ka algas neaizskries 
līdzi tādā tempā, kāds būs sa-
dārdzinājums. Katra cilvēka 
labklājība cietīs, par to šaubu 
nav. Ja privātmāju saimniekiem 
vēl ir iespēja kaut ko mainīt un 
izvēlēties piemērotāko apkures 
veidu, tad dzīvokļu iemītnie-
kiem šādu priekšrocību nav, “ 
viņš saka.

Ekonomikas ministrija ap-
lēsusi, ka elektroenerģijai, da-
basgāzei, siltumenerģijai un 
cietajam kurināmajam kopā 
2022. gadā cenas Latvijā va-
rētu pieaugt par aptuveni 39%. 

Valdība neilgi pirms Līgo 
svētkiem nolēma, ka nākamajā 
apkures sezonā  valsts iedzī-
votājiem kompensēs pusi no 
siltumenerģijas, elektrības un 
dabasgāzes tarifu pieauguma. 
Tām mājsaimniecībām, kuras 
apkurei izmanto elektroenerģiju, 
piemēram, lieto siltumsūkņus, 
valsts kompensēs 50% no elek-
troenerģijas cenas, kas pārsniedz 
0,160 eiro par kilovatstundu, bet 
ne vairāk par 0,100 eiro par kilo-
vatstundu. Visām mājsaimniecī-
bām pirmās 500 kilovatstundu 
būs jāapmaksā atbilstoši elek-
troenerģijas tirgotāja tarifam, 
un tiks kompensēts patēriņš, kas 
pārsniedz šo slieksni.            > >

Daļa liepājnieku jau paguvuši uz savu namu jumtiem uzstādīt 
saules baterijas. Interese par to ir liela, vērtē pašvaldība.
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