
Dzintra 
Šulce – 
pensionāre 
labākajos gados: 

– Kopā 
ar saviem 
mazbērniem 

ziemu gaidu ļoti – sniegu, ledu un 
lāstekas! Esmu sagatavojusies, jo 
man ir silts, kvalitatīvs apģērbs. 
Dzīvoklis mums silts, abi kopā 
ar dzīvesbiedru par to varēsim 
samaksāt. Arī citiem iesaku ziemu 
gaidīt ar pozitīvām domām. Esmu 
pārliecināta, ka mūsu valdība 
domā par pensionāriem un viss 
būs labi.

Natālija 
Procenko – no 
Ukrainas: 

– Atbraucām 
no Ukrainas pie 
jums pārziemot, 
nervus paārstēt, 

jo karu un nepārtrauktās sirēnas 
grūti pieņemt. Pie mums gāzes 
un apkures sistēmas sabumbotas. 

Mani pieaugušie bērni palika 
un tāpat kā daudzi citi šoziem 
dzīvokļus apkurinās ar krāsniņām. 
Mūsu paziņas, kas dzīvo šeit, 
baidās, cik būs jāmaksā par apkuri, 
vai būs pietiekami silti dzīvokļos.

Irina – 
strādā: 

– Esmu 
gatava ziemai. 
Bērns būs ar 
siltām drēbēm 
un apaviem, arī 
man drēbes un apavi ir. Domāju, 
ka “Liepājas enerģija” strādās 
un apkure būs visiem, lai arī 
divas reizes dārgāka. Maksāšu 
tik, cik prasīs, jo man nepatīk būt 
parādā. Konservus ziemai neesmu 
gatavojusi, jo neprotu to darīt.

Monika 
Jansone – 
strādā: 

– Nekādu 
īpašo domu nav, 
jo tas normāli, ka 

Latvijā būs ziema. No tā, kas pašu 
dārzā izaudzis, gatavoju krājumus 
ziemai. Siltums mājās būs, par to 
parūpējās vīrs. Nopirkām granulas 
katlam un jūtamies droši. Es 
nekoncentrējos uz sliktām lietām 
un bailēm, jo tad jau nevarētu 
dzīvot. Kuros laikos tad visiem 
bijusi viegla, bezrūpīga un laimīga 
dzīve? Nevienos.

Egija 
Cēsniece – 
strādā:   

– Sajūtas 
divējādas. Vai nu 
būs pavisam traki, 
vai dzīvosim un 

izdzīvosim! Nav vērts uztraukties 
par to, ko nevaru ietekmēt. Savai 
mājai nosiltinājām pamatus, lai  
ziemā taupītu siltumu. Ietaupīt 
apkures sezonai nav iespējams,  
jo ikdienas tēriņi nekur jau nepazūd. 
Jādzīvo tagad un jābauda dzīve, 
kamēr iespējams. Viss būs labi.

DAIGA LUTERE   
EGONA ZĪVERTA FOTO
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ES DOMĀJU TĀ: AR KĀDĀM DOMĀM GAIDĀT ZIEMU?

l ILZE OZOLIŅA
l LINDA KILEVICA
l LIENE KUPIČA

Apkures sezona jau klau-
vē pie durvīm, bet gan namu 
apsaimniekotāji, gan iedzīvo-
tāji auksto gadalaiku gaida 
ar bažām. Iemesls ir gaužām 
vienkāršs – siltums ir dārgs. 
Tāpēc jautājām, kā namu ap-
saimniekošanas uzņēmumi 
un iedzīvotāji taupīs siltum-
enerģiju, lai atrastu zelta vi-
dusceļu.

Vienādu temperatū-
ru nodrošināt nevar 

Šī būs grūta ziema gan iedzī-
votājiem, gan arī namu apsaim-
niekotājiem, kuri tagad lauza 
galvu par to, kā izpildīt valdības 
lēmumu, saskaņā ar kuru apku-
res sezonā mājas pārvaldītājam 
jānodrošina atbilstoši apkures sis-
tēmas iestatījumi, lai dzīvokļos 
gaisa temperatūra nepārsniegtu 
+19 °C. 

Samazinot dzīvojamo telpu 
gaisa temperatūru par vienu 
grādu, tiek ietaupīti aptuveni 
5% no apkures izmaksāma.

“Šobrīd vēl nevaru pateikt, kā 
rīkosimies, lai īstenotu siltuma 
taupības pasākumus. Pieļauju, 
ka pēc mēneša man tā bilde va-
rētu būt daudz skaidrāka. Mājās, 
kurās nomainītas apkures sistē-
mas, nodrošināt, lai temperatū-
ra nepārsniegtu +19 grādus, ir 
daudz vieglāk nekā tajos namos, 
kuros apkures sistēmai nav veikta 
rekonstrukcija un siltums jopro-
jām tiek padots vertikālā apku-
res sistēmā bez individuāliem 
siltumuzskaites mēraparātiem 
dzīvokļos. Šādās ēkās sistēma ir 
nolietojusies un apkure ir nevien-
mērīga. Vidus dzīvokļos siltums 
būs pietiekams, savukārt pirmā 
un pēdējā stāva mājokļos, kā arī 
gala dzīvokļos gaisa temperatū-
ra būs zemāka. Līdz ar to visos 
mājokļos vienādu temperatūru 
nodrošināt īsti nav iespējams,” 
pauž namu apsaimniekošanas 
uzņēmuma “Labi nami” vadītājs 
Mārtiņš Pastors. 

Šajā ziņā “Labi nami” daudz 
cerīgāk raugās uz nākamo sezo-
nu, jo uzņēmums pēc dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmuma plāno 
realizēt 12 projektus namu ap-
kures sistēmas rekonstrukcijai. 
Daļai ēku projekti jau ir pasūtīti.

No 79 “Labi nami” apsaim-
niekotajām mājām centralizētā 
apkure ir 30 ēkās. “Mums ir mā-
jas, kuras sildās visu cauru gadu, 
proti, pavasarī apkure tajās nav 
atslēgta. Līdz 29. septembrim ap-
kurei bijām pieslēguši trīs mājas. 
Ar 1. oktobri pakāpeniski sākām 
pieslēgt arī pārējās – atbilstoši 
mājas iedzīvotāju lēmumam vai 

saņemot nama kontaktpersonas 
iesniegumu,” pastāsta M. Pastors. 

Iedzīvotāju domas par apku-
res sezonas uzsākšanu gan esot 
ļoti atšķirīgas, piemēram, ģime-
nes ar maziem bērniem siltumu 
savos mājokļos vēlētos jau sep-
tembra sākumā. “Taču ļoti daudz 
zvanu par apkures pieslēgšanu 
mums pagaidām nav,” teic “Labi 
nami” vadītājs. 

Aizvadītās nedēļas nogalē 
Liepājā kopumā centralizēto sil-
tumapgādi saņēma ap 50 daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas, infor-
mē uzņēmums “Liepājas enerģija”.

Ja nebūs mitrums, 
vēl pacietīsies

SIA “Liepājas namu apsaim-
niekotājs” (LNA) siltumenerģijas 
ekonomēšanas jautājumu risinā-
jis jau kopš pavasara, negaidot 
apkures sezonas pietuvošanos, 
ziņo uzņēmuma pārstāve Ita Cēr-
mane. Klienti mudināti veikt dar-
bus, dzīvojamās mājas padarot 
energoefektīvākas. Piecos objek-
tos – Dārzu ielā 3, Celtnieku ielā 
16, Aldaru ielā 8, Aisteres ielā 7 
un Atmodas bulvārī 8B – pabeigta 
pilna renovācija ar ALTUM atbal-
stu. Šobrīd renovācija ar ALTUM 
atbalstu turpinās septiņās mājās: 
E. Veidenbauma ielā 4A, Dzintaru 
ielā 97/99, Ventas ielā 6 un Ventas 
ielā 14, Vānes ielā 9, Grīzupes ielā 
93 un Spīdolas ielā 2. 

“No LNA pārvaldīšanā eso-
šajām dzīvojamajām mājām 
pilnībā renovētas šobrīd ir 49 
mājas. Ievērojamā skaitā māju 
veikti atsevišķi darbi. Piemēram, 
Dzērves ielā 23, Piltenes ielā 5 un 
E. Tisē ielā 50 noslēgumam tuvo-
jas apkures sistēmas renovācija. 
Tāpat atsevišķās mājās veikta bē-
niņu un pagrabtelpu siltināšana, 
mainītas kāpņu telpu ārdurvis un 
logi,” stāsta I. Cērmane.

Dzīvokļu īpašnieku kopsa-
pulces notiekot regulāri. “Lai 
sasniegtu ikvienu dzīvokļa īpaš-
nieku, septembra sākumā tika 
izsūtītas īsziņas ar informāciju 
par to, ka siltumenerģijas padevi 
māja var pieslēgt tai vēlamā laikā. 
Atgādinājumu par siltumenerģi-
jas ekonomēšanas pasākumiem 
ikviens LNA klients saņēma arī 
kopā ar septembra rēķinu. Tāpat 
informācija, tostarp par valsts at-
balstu, izvietota dzīvojamo māju 
kāpņu telpās un ir publicēta LNA 
mājaslapā. Arī turpmāk klientus 
turpināsim informēt par siltum-
enerģijas ekonomijas iespējām 
– par pareizu telpu vēdināšanu, 
termoregulatoru izmantošanu 
utt.,” norāda I. Cērmane.

Lai ietaupītu energoresursus 
un samazinātu rēķinus māj-
saimniecībām, LNA pieturēsies 
pie valdības pieņemtā lēmuma, 
kas paredz, ka Latvijā dzīvojamās 

mājās ar centralizēto apkuri var 
nedaudz pazemināt gaisa tem-
peratūru, bet telpā ar viszemāko 
gaisa temperatūru tā nedrīkst būt 
zemāka par +18 grādiem. 

Šobrīd dzīvojamo māju kon-
taktpersonas aktīvi vēršas LNA 
par siltumenerģijas padeves pie-
slēgšanu. Līdz 30. septembrim 
apkure bija pieslēgta 17 apsaim-
niekotāja pārvaldīšanā esoša-
jām mājām. Nupat pabeigta 12 
dzīvokļu nama Celtnieku ielā 16 
renovācija. Mājas vecākais Guntis 
Ozoliņš stāsta, ka tagadējā ener-
gokrīze neesot nama siltināšanas 
iemesls, projekts īstenots lēnā 
garā aptuveni divu gadu laikā. 
“Gribējām siltināt māju 2014. 
gadā, [projektā] bija iekļauts viss, 
ko vajag mainīt. Mēs nevarējām 
to paveikt, cilvēki negribēja. Pa-
kāpeniski nomainījām jumtu, ka-

nalizāciju – visu pa bišķi. Pēdējās 
palika horizontālā apkure un mā-
jas nosiltināšana,” viņš izstāsta. 
Iedzīvotāji tagad novērtējot, ka 
apkuri varēs nogriezt mazāku, 
piemēram, aizbraucot komandē-
jumā, izmaksas par siltumu būs 
minimālas. Lai arī apkures sis-
tēma nomainīta, siltuma padevi 
pieslēgt šai namā nesteidzoties, 
jo par salšanu vēl nesūdzoties. 
“Ja būs drausmīgs mitrums, tad 
slēgs klāt. Ja šonedēļ parādīsies 
siltums, tad jau vēl neslēgsim,” 
pauž mājas vecākais. Celtnieku 
ielā 16 apkuri parasti pieslēdzot 
oktobra otrajā, trešajā nedēļā. Sil-
tos rudeņos jau varot paciesties, 
teic G. Ozoliņš. 

Viņš atzīst, ka vienoties par 
tik mazas ēkas renovāciju esot 
vienkāršāk, jo jārunā tikai ar 
12 dzīvokļu īpašniekiem. Lai 

gan neliela ēka bijusi arī mīnuss 
– tai ir mazs uzkrājums, tāpēc 
viss jādara pakāpeniski. “Tagad 
paklausījos, ka piecstāvu mājai 
izmaksas pieaug par trešdaļu. Lo-
ģiski, ka cilvēki, kas rēķinājās ar 
citu summu, vairs negrib,” spriež 
mājas vecākais. 

Cilvēki ir iebiedēti 
“Renovētās mājas tagad patie-

si ir vinnētājas. Siltinātos namos 
apkures temperatūru nepazemi-
nāsim, jo katram ir iespēja savā 
dzīvoklī to samazināt tik, cik vi-
ņam tas nepieciešams. Savukārt 
tie, kas vēlēsies lielāku siltumu, 
to varēs arī dabūt,” pauž Evija 
Zemele, kuras apsaimniekošanā 
ir vairāki desmiti Liepājas daudz-
dzīvokļu namu ar centralizēto ap-
kuri, lielākā daļa no šīm mājam ir 
renovētas.                               > >

Neviens negrib salt, bet siltums  dārgs. Kā ietaupīt?

Rucavas centrā malku glabā arī šādi. Kādam ir šķūnītis, cits malku glabā kūtiņās, bet 
tas ir tālu no mājas un, ja pa aukstumu jāiet pakaļ, nav patīkami.  ĢIRTA GERTSONA FOTO


