
¹16(17), decembris 2009  Svarīg¢kais par m¢ju apsaimniekošanu un komun¢lajiem pakalpojumiem

PAR UZMĀCĪGU „SERVISU” PAR UZMĀCĪGU „SERVISU” 

PIE TIESAS! PIE TIESAS! 4. lpp.

 R¬G¡ KR¡SNIS 
 K ² ¼ S T  B ¬ S TA M A S ? 

5. lpp.

2., 7. lpp.



Avīze «Darīsim kopā!»
Izdevējs: SIA «EGO-RTU»

Reģistrācijas numurs: 000703288

Telefons: 20042031
Reklāmas nodaļa: 28681192
http://www.kopaa.lv
e – pasts: info@kopaa.lv

Adrese: Rīga, Nometņu iela 9 – 7, LV-1048
Iznāk sadarbībā ar Rīgas Apsaimniekotāju Asociāciju
Iespiests: SIA «Poligrāfijas grupa Mūkusala»
Tirāža: 10 000

VVD Lielrīgas reģionālās vides 
pārvaldes piesārņojuma kontroles 
nodaļas vadītājs Elmārs Jasinskis 
žurnālisti em pastāstī ja, ka pašvaldī-
bas ir vienisprāti s par to, ka nepie-
ciešams izstrādāt noteikumus cīņai 
pret tādām izgāztuvēm. 

Pagaidām reālajā dzīvē ir grūti  
kontrolēt dažu veidu atkritumu, pie-
mēram, būvgružu, izvešanu. 

– Pēdējā laikā Latvijā rodas aiz-
vien vairāk nelegālu atkritumu poli-
gonu, aizvien vairāk atkritumu izgāž 
mežos un grāvjos, – atzīst speciā-
lists. 

Viens no nelaimes cēloņiem ir 
tas, ka daudzi nelieli būvuzņēmumi, 
kas nodarbojas ar dzīvokļu remontu, 
bezatbildīgi izturas pret atkritumu 
izvešanu un gluži vienkārši sameklē 
vietu, kur būvgružus var izbērt bez 
maksas. 

– Dzīvokļu īpašnieki neiebilst. Viņi 
ir apmierināti , ka celtnieki atbrīvo vi-
ņus no rūpēm par būvgružiem, un vi-
ņiem pat prātā neienāk, ka atkritumi 
ti ks izgāzti  tuvākajā grāvī, – uzskata 
Jasinskis. 

Par vēl vienu kaitnieku kategoriju 
Vides dienestā uzskata dārzkopjus. 
Bet te vismaz speciālisti  saredz gais-
mu tuneļa galā: pašvaldības gatavo-
jas izstrādāt noteikumus, saskaņā ar 
kuriem visiem dārziņu īpašniekiem 
vajadzēs noslēgt līgumus ar atkri-
tumu izvešanas uzņēmumiem. Tad 
izmest atkritumus tuvējā mežā vairs 
nebūs izdevīgi. 

– Nevar jau nolikt inspektoru vai 
policistu pie katras meža takas, – saka 
vides aizsardzības speciālists. – Nele-
gālās izgāztuves ir ļoti  sāpīgs jautā-
jums. Viens no veidiem, kā to risināt, 
ir iedzīvotāju informēšana. Palīdzēs 
arī grozījumi normatī vajos aktos. 
Piemēram, var noteikt, ka atkritumu 
īpašnieks vai to ražotājs ir atbildīgs 
par atkritumu pareizu uti lizāciju. Vi-
ņiem iepriekš vajadzēs pārliecināti es, 
ka atkritumu izvedējam ir atkritumu 
apsaimniekošanas atļauja. 

Bet pagaidām par sti hiskas iz-
gāztuves radīšanu saskaņā ar Admi-
nistratī vo pārkāpumu kodeksu pa-
redzēts samērā sti ngrs sods – 2000 
latu. K

Valsts vides dienests (VVD) nesen bija uzaicinājis uz 
diskusiju vairāku pašvaldību vadītājus. Sarunas te-
mats – stihiskās izgāztuves. Pēc ekspertu domām, 
pilsētu un rajonu varas iestādēm jāvelta vairāk pūļu 
cīņai pret nelegālajiem „poligoniem”. 

DIVI TŪKSTOŠI LATU 
PAR STIHISKU IZGĀZTUVI

M¢jas ir tur, kur tava sirds.
Plīnijs Vec¢kais

Latvija plāno nākamgad apgūt desmiti em miljonu eiro, kas no ES fondiem piešķirti  
mājokļu renovācijai. Bet visiem ir skaidrs: kamēr nebūs beigusies ekonomiskā krīze, 
rindas pēc šīs naudas neveidosies, jo dzīvokļu īpašnieki, lai kā viņi vēlētos dzīvot 
skaistās un siltās daudzstāvu mājās, piesardzīgi raugās uz kredītu ņemšanu un īsti  
neapzinās, kādu ekonomiju varētu gūt no renovācijas. Tomēr prāvie Rīgas siltuma 
rēķini mudina iedzīvotājus pamazām vien veikt silti nāšanu. Rīgas Apsaimniekotā-
ju asociācija nākamgad piedāvās dzīvokļu saimniekiem pakāpeniskas renovācijas 
programmu – „33 soļi”.

MAZIEM SOLĪŠIEM  
UZ LIELO 
RENOVĀCIJU

Vai iespējams sasniegt lielu rezultātu, pakāpeniski veicot 
nelielus mājas siltināšanas darbus?
Rīgas Apsaimniekotāju asociācija gatavo mājokļu 
pakāpeniskas siltināšanas BEZMAKSAS projektu
Jebkuri remonta darbi jūsu mājā var kļūt par tukšu 
naudas šķērdēšanu, ja tie nav veikti pareizi. 
Uzzini, kā pasargāt sevi un savu naudu!

(Turpinājums 7. lpp.)
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MORATORIJU ATCĒLA!

Beidzot Latvijas trūcīgie iedzīvotāji ir sa-
gaidījuši kompānijas Latvenergo solīto 
palīdzību! Pagājušajā nedēļā pašvaldības 
sāka saņemt Elektrības norēķinu kartes, 
kas paredzētas vistrūcīgākajiem valsts ie-
dzīvotājiem.

Uzņēmums aprēķinājis, ka spēs izsniegt ap 100 000 
norēķinu karšu, katru par 500 kilovatstundām. Cilvēki, 
kam tāda palīdzība ir visvairāk vajadzīga, tika meklēti 
ar pašvaldību sociālo dienestu palīdzību. 

Pagājušajā nedēļā Latvenergo sarīkoja informatī-
vo semināru pašvaldību darbiniekiem, kurā speciā-
listiem izskaidroja, kam pienākas Elektrības norēķinu 
kartes un kā tās pareizi izsniegt. Interese par šo pa-
sākumu bija ļoti liela – to apmeklēja 130 pašvaldību 
pārstāvji. 

Lai cik dīvaini tas liktos, aptuveni trešā daļa no 
100 000 kartēm pagaidām palikusi nepieprasīta, tāpēc 
Latvenergo plāno atbalsta kampaņas laikā februāra 
beigās kopā ar sociālajiem dienestiem vēlreiz apko-
pot informāciju par trūcīgajām mājsaimniecībām un 
izlemt, kam un kā piešķirt atlikušās labdarības kilovat-
stundas. 

Lai saņemtu Elektrības norēķinu karti, cilvēkam jā-
ierodas sava pagasta, pilsētas vai priekšpilsētas sociā-
lajā dienestā un jāuzrāda izziņa par trūcīgā iedzīvotāja 
statusu, skaidro Latvenergo. Protams, būs vajadzīgs 
arī personu apliecinošs dokuments, kā arī Latvenergo 
klienta līguma numurs. 

Sīkāk par akciju var uzzināt pa bezmaksas tālruni 
80200402. K

Trūcīgie sāks saņemt Latvenergo atbalstu
SAGAIDĪJĀM BEZMAKSAS ELEKTRĪBU

DAIDŽESTS

Turpmāk apbūves iespējamī-
bu regulēs citi , juridiski korektāki 
nosacījumi – obligāta būvniecības 
ieceru publiska apspriešana, kā arī 
projektu izskatī šana pilsētas arhi-
tekta kolēģijā. Turklāt, ja apbūvi ie-
cerēts veikt teritorijā, kas veidojas 
no vairākiem zemesgabaliem, spēkā 
paliek prasība izstrādāt teritorijas 
detālplānojumu.

«Izskatot apbūves priekšlikumus 
iekšpagalmos, ir ļoti  svarīgi ievērot 
gan iedzīvotāju pamatotas vajadzī-
bas, gan arī zemes īpašnieku liku-

miskas intereses. Tieši tāpēc šādu 
projektu attī  stī tājiem ti ek izvirzīta 
jauna prasība – projekta obligāta iz-
skatī šana pilsētas arhitekta kolēģijā. 
Tikai saņemot šīs insti tūcijas profe-
sionālu un koleģiālu saskaņojumu, 
būs iespējams šādas būvniecības 
ieceres virzīt tālākai izskatī šanai», 
uzsver domes Pilsētas attī  stī bas ko-
mitejas priekšsēdētājs Sergejs Dol-
gopolovs (SC).

Lai novērstu gadījumus, kad ti ek 
apbūvētas vietas ar vērtī giem ap-
stādījumiem, kā arī teritorijas, kas 

iekšpagalmos nepieciešamas iedzī-
votāju atpūtai un sadzīves vajadzī-
bām, jau šogad augustā, apsti prinot 
«Rīgas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu» jauno redak-
ciju, ti ka veiktas būti skas zonējuma 
izmaiņas. Tādējādi jau tagad dau-
dzās vietās, uz kurām līdz šim ti ka 
atti  ecināti  moratorija nosacījumi, 
atbilstoši zonējumam apbūve vairs 
nav pieļaujama.

Iepriekš noteiktais moratorijs ne-
vis pilnībā aizliedza apbūvi dzīvoja-
mo namu iekšpagalmos, bet gan no-
teica prasību projekta iesniedzējam 
par saviem līdzekļiem izstrādāt teri-
torijas detāl-
plānojumu.

Diena

Rīgas dome atcēla 2006.gadā noteikto moratoriju būv-
niecībai dzīvojamo mikrorajonu pagalmos, nosakot gan 
citas prasības un juridiskos nosacījumus, informē Rīgas 
domes preses centrs.

Pēc nākamā «Darīsim kopā!» numura jautājiet namu pārvaldēs 15. decembrī.

 „Rīgas namu 
apsaimniekotājs”
 „Rīgas centra 

apsaimniekotājs”
 „Avota nami”
 „Ķengaraga nami”
 „Mežciema 

namsaimnieks”
 „Juglas nami”
 „Purvciema nami”
 „Valdemāra nami”
 „Vecmīlgrāvis”
 „Pļavnieku nami”
 „Krasta nami”

 „Daugavas nami”
 „Kurzemes namu ap-
saimniekotājs” fi liālēs:
 „Anniņmuiža”
 „Bolderāja”
 „Daugavgrīva”
 „Dzegužkalns”
 „Iļģuciems – Nordeķi”
 „Imantciems”
 „Kleisti”
 „Priedes”

Kā arī:
 Vidzemes priekšpilsētas 

izpilddirekcijā

 Vidzemes priekšpilsētas 
sociālais dienests
 Kultūras namā „Imanta”
 Kultūras namā 

„Rītausma”
 Sarkankalna bibliotēkā
 Veikalā „Prāna Ko”, 

Baltā ielā 27
 Veikalā „Dārzam un 

mājai” Bāriņu ielā 5
 Lielveikalos 

„Būvniecības ABC”:
 Pērnavas ielā 27/29, Rīgā
 Mūkusalas ielā 93, Rīgā

KUR VAR DABŪT AVĪZI?
Meklējiet avīzes jaunāko numuru Rīgas namu pārvaldēs

D I V I  V I E D O K Ļ I

– tāds nekustamā īpašuma tirgus kritums, pēc kompānijas 
Century21Latvija vadītāja Valērija Engela teiktā, gaida Latvi-
ju. Šādu prognozi mūsu valstij dod Engela partneri Norvēģijā. 
„Es redzu cenu kāpumu,” saka uzņēmējs, „bet tas kāpums nav 
galīgs”.

eiro par kvadrātmetru – tāda, 
pēc kompānijas Lati o analīti -
ķa Māra Grīnberga domām, 
ir ekonomiski pamatota sē-
rijveida dzīvokļu cena. Tas ir 
aptuveni par 200 eiro vairāk, 
nekā par kvadrātmetru prasa 
pašreiz. K

10-1510-15%  
700700

K 3Fakti



Neuztraucies par to, ka m¢ja šaura, 
uztraucies, ka šaura sirds.

Vjetnamiešu paruna

Sagatavoja juridiskā konsultante
Sv. LISIVŅENKO

MŪSU PASTS

JA NU KAIMIŅI 
IEBILDĪS?

„Mājoju privati zētā dzīvoklī. Māja ir neliela, di-
viem stāviem. Man pieder dzīvoklis pirmajā stā-

vā, kaimiņiem otrajā. Mums ir autonoma gāzes apkure, 
katrā dzīvoklī ir skaitī tājs, toti es ūdenspiegādes un ka-
nalizācijas sistēma ir kopīga. Es vēlos savu dzīvokli pār-
plānot – no viena izveidot divus (dēls apprecējās, un mēs 
nolēmām, ka labāk būs dzīvot līdzās, bet katrai ģimenei 
atsevišķi). Taču man ir teikuši, ka bez kaimiņu atļaujas 
dzīvokļa plānojumu nedrīkst mainīt. Vai tā ir taisnība? 
Ko darīt, ja kaimiņi iebildīs?”

Diemžēl izsmeļošai atbildei in-
formācijas ir par maz. Šai gadījumā 
ir svarīgi zināt, kam pieder māja, kas 
to apsaimnieko utt . Tomēr pamēģi-
nāsim vispārīgos vilcienos šo jautā-
jumu aplūkot. 

Pagaidām varu atgādināt, ka li-
kuma „Par dzīvokļa īpašumu” 14. 
panta 3. punkts nosaka, ka dzīvokļa 
īpašnieks bez citu dzīvokļu īpašnieku 
piekrišanas ir ti esīgs normatī vajos 
aktos noteiktajā kārtī bā pārplānot 
un pārbūvēt savu dzīvokli un tajā 
esošās komunikāciju daļas, ciktāl tas 
neskar citu dzīvokļu īpašnieku inte-
reses. 

Ja ti ek pārplānotas un pārbūvē-
tas dzīvokļa vai komunikāciju daļas, 
kas funkcionāli nedalāmi saistī tas ar 
visas mājas ekspluatāciju, tad ti e-
šām ir nepieciešama pārējo dzīvokļu 

īpašnieku vai dzīvokļu īpašnieku sa-
biedrības piekrišana. 

Taču, ja jūs māju neesat pārņē-
muši savā pārvaldībā un apsaim-
niekošanā un tā joprojām ir paš-
valdības bilancē, bet jums pieder 
tikai dzīvokļi, darbu sākšanai jums 
pietiks ar Rīgas domes vai pašval-
dības namu pārvaldes atļauju. Ja 
tāda atļauja ir saņemta, tad pie 
licencēta arhitekta jāpasūta pro-
jekts, tas jāsaskaņo Rīgas pilsētas 
būvinspekcijā (amatu ielā 4) pie 
rajona arhitekta, un tad droši varat 
sākt būvdarbus! K

Īstenībā fi rmas Bako kredīts īpaš-
nieci apsūdzēja mēģinājumā veikt 
krāpnieciskas darbības ar organizē-
tas palīgu grupas atbalstu. Lūk, kā 
viss noti ka. Cietusī Raisa Ošeniece 
vērsās pie Natālijas Ņemilovas, cenz-
damās rast naudu komunālā parā-
da samaksai. Iesākumam juridiskās 
fi rmas saimniece pat iedeva Raisai 
Ošeniecei 25 latus, lai pēdējā varētu 
noslēgt laulības līgumu ar vīru. Tas 
bija vajadzīgs, lai ieķīlātu dzīvokli. 
Tostarp Bako kredīts sāka noformēt 
aizdevumu. Taču Ošenieci piesardzī-
gu darīja dažas nianses. Viņa laikus 
vērsās pie pazīstamas bankas darbi-
nieces un palūdza caurskatī t doku-
mentu paketi . Paziņa uzreiz norādīja 
uz vairākiem apšaubāmiem punk-
ti em papīros. 

Raisa Ošeniece rīkojās visnotaļ 
apdomīgi un att eicās ņemt kredītu 
no Natālijas Ņemilovas, kuru tas ļoti  
saniknoja. Gāja laiks. Pēc mēneša 
situācija Bako kredīts klientei krasi 
mainījās, un viņa nolēma dīvaino do-
kumentu paketi  ar juridisko kantori 
tomēr neparakstī t, pat ja jāmaksā 
sods par līguma laušanu. 

Savukārt Natālija Ņemilova no-
sūtī ja uz klientes mājām divus dū-
šīgus dvīņu brāļus, kuri pastāvīgi 
dežūrēja kaimiņos un laiku pa lai-

kam zvanīja pie Raisas Ošenieces 
durvīm, cenzdamies pārliecināt vi-
ņas radiniekus, ka prātī gāk tomēr 
būtu parakstī t dokumentus. Lieta 
kļuva aizvien nopietnāka: Ošenie-
ce rakstī ja iesniegumus policijai, 
Ņemilova viņai zvanīja, pieprasīda-
ma parakstī t dokumentus, jo fi rma 
Bako kredīts it kā jau esot samaksā-
jusi Ošenieces dzīvokļa parādu. Sa-
vukārt namu pārvaldē neviens par 
parāda samaksu neko nezināja, un 
Raisas Ošenieces satraukums auga 
augumā. 

Beidzot lieta nonāca līdz ti esai, 
un Natālijai Ņemilovai par krāpšanu 
ti ka piespriests naudas sods 20 mini-
mālo algu apmērā. Kredītserviss var 
būt agresīvs, bet ne vardarbīgs! 

Paši cietušie nekādu kompen-
sāciju pagaidām nesaņems, bet 
viņiem ir ti esības iesniegt pret Ņe-
milovu civilprasību. Interesanta ir 
cita lieta. Šā gada vasarā Natālijas 
Ņemilovas vārds laikrakstos bija mi-
nēts pavisam cita skandāla kontek-
stā. Tad nezināmi jauni cilvēki mē-
ģināja izlikt no dzīvokļa Valentī nu 
Butu un viņas māsu Tamāru Gilleri 
ar dēlu Dāvidu Gilleru. Ģimene uz 
apakšīres līguma pamata mājoja Rī-
gas presti žajā „vēstniecību rajonā”. 
Bet reiz pie dzīvokļa iemītniekiem 

ieradās grupa jaunu cilvēku un ie-
teica izvākti es. 

Jauniņo Dāvidu Gilleru ar varu 
izgrūda kāpņu telpā, turpat ti ka iz-
mesta ģimenes mantī ba. Sievietēm 
izdevās izsaukt policiju un ieslēgti es 
vienā no istabām. Lietas izmeklēša-
nas gaitā atklājās interesantas de-
taļas: banka it kā esot atsavinājusi 
dzīvokli iepriekšējiem īpašniekiem 
un noslēgusi jaunu īres līgumu. Un 
ti e arī bija jaunie īrnieki, kas tagad 
mēģināja vājās sievietes dabūt laukā 
no dzīvokļa. Tas bija pretrunā ar jeb-
kādām likumu normām: izlikt no dzī-
vokļa Latvijā iespējams ti kai ar ti esas 
spriedumu. 

Bet ko Natālija Ņemilova? Izrādī-
jās, ka viņa ir... dzīvokļa iepriekšējā 
saimniece, kas nav pildījusi kredīt-
saistī bas un tāpēc mājokli zaudējusi. 
Viņa atsteidzās uz noti kuma vietu un 
centās aizstāvēt dzīvoklī aizbarikā-
dējušās sievietes, kuras att eicās iet 
laukā aiz bailēm neti kt atpakaļ. No-
ti ekošo Ņemilova toreiz nosauca par 
reketu un patvaļu. 

– Tādu vardarbību pret iedzī-
votājiem, pat ja viņi ir ti kai īrnieki, 
nedrīkst pieļaut! – viņa paziņoja žur-
nālisti em. – Mēs dzīvojam demokrā-
ti skā valstī , un likumi Latvijā ir jāievē-
ro visiem, arī bankām! 

Tagad tiesai nācās pašai Natāli-
jai Ņemilovai atgādināt, ka likumi ir 
jāievēro. Bet Raisai Butai un viņas 
tuviniekiem toreiz veicās mazāk 
nekā Raisai Ošeniecei. Vairākas 
dienas sievietes pavadīja ieslēgu-
šās kopā ar saviem mocītājiem – 
dūšīgiem puišiem, kuri dēvēja sevi 
par dzīvokļa īstenajiem īrniekiem. 
Ēdienu un dzērienu sievietēm pa 
vēdlodziņu padeva kaimiņi. Tomēr 
beidzot viņām nācās atkāpties 
rupja spēka priekšā un dzīvokli pa-
mest. K

Novembra beigās Latvijā ti ka pieņemts visai neparasts ti esas lēmums: juridiskās kom-
pānijas Bako kredīts īpašniecei Natālijai Ņemilovai nāksies samaksāt 3600 latu par 
krāpšanas mēģinājumu. Vēlāk avīzes Ņemilovas vainu raksturos kā „pārāk skarbu kre-
dītservisu”.

Firma centās ar varu 
piespiest klienti noformēt kredītu!

UZ TIESU  PAR 
UZMĀCĪGU „SERVISU”

A. ŠEVČENKO

97 x 60 mm

VIETA JŪSU 
REKLĀMAI

66,90 Ls (kopā ar PVN)
info@kopaa.lv

K4 Izmeklēšana



Jau sen aizmirstībā nogrimuši 
tie laimīgie laiki, kad ikvienai namu 
pārvaldei štatā bija savs krāšņu 
meistars. Latvijā Ivans Kuziks sa-
vulaik ieradās no Ukrainas, kur no 
sava tēva, prasmīga amata pratē-
ja, bija apguvis krāšņu mūrēšanas 
māku. Pirmā darba vieta viņam 
bija namu pārvalde Daugavpilī. Tur 
talantīgo un čaklo meistaru augstu 
novērtēja un jau pēc pusgada pie-
dāvāja dzīvokli, lai tikai viņš neaiz-
bēgtu uz galvaspilsētu. No dzīvokļa 
Ivans atteicās, bet daugavpilieši vēl 
ilgi sūtīja uz namu pārvaldi vēstu-
les: „Paldies, ka atsūtījāt mums pa-
līgā cilvēku ar zelta rokām un zelta 
sirdi!” 

Rīgā Ivans strādāja Vecmīlgrāvja 

namu pārvaldē, kur katru gadu izre-
montēja 50–60 krāšņu. 

– Vecās krāsnis Rīgā diemžēl ir 
ļoti  bēdīgā stāvoklī, – atzīst meis-
tars. – Turklāt iedzīvotāji pat neap-
zinās, cik tas ir bīstami. Viņi redz, 
ka mūrī ir plaisas, caur kurām sa-
skatāma uguns, bet atmet ar roku – 
nekas, gan jau vēl kādu gadiņu no-
turēsies. 

Agrāk par krāšņu labošanu 
gādāja pašvaldība, bet tagad šīs 
rūpes pilnībā gulstas uz dzīvokļu 
īpašnieku pleciem. Un viņi taupa – 
tā vietā, lai izsauktu meistaru divas 
reizes gadā, uzaicina viņu labi ja 
reizi piecos gados. Krāsnis aizsērē, 
aizaug ar sodrējiem, pārstāj efektī-
vi kalpot. 

– Ir bijuši gadījumi, kad no vie-
nas krāsns izvācu 20–30 spaiņu 
sodrēju, – nopūšas Ivans. – Nākas 
nemitī gi cilvēkiem atgādināt, ka ne-
drīkst ti k bezrūpīgi izturēti es pret 
savu drošību. 

Bet krāšņu tī rīšana ir ti kai maza 
daļiņa no meistara darba. Vislabāk 
Ivanam patī k mūrēt jaunas krāsnis – 
viņš var gan holandiešu, gan krievu 
krāsni dabūt gatavu. Jauna krāsns 
daudz labāk silda, jo ar laiku ķieģeļu 
mūrējumam siltuma vadītspēja ma-
zinās. 

– Reizēm cilvēkiem nākas izkuri-
nāt trīs četrus klēpjus malkas, dažai 
krāsnij vajadzīgi pat septi ņi, bet man 
ir izdevies panākt, ka jauna krāsns ar 
vienu malkas klēpi turas silta pusot-
ras dienas. 

Parēķināsim. Jauna krāsns, ie-
rēķinot ķieģeļu cenu un maksu par 
darbu, šobrīd izmaksā 500–600 
latu. Tikai uz malkas ietaupījuma 
vien šo naudu var atgūt piecos se-
šos gados, nerunājot nemaz par to 
mājīgumu, ko iegūst mājas iemīt-
nieki. 

Ivans Kuziks ieradās pie mums 
redakcijā, jo ir noraizējies par paš-
valdības atti  eksmi pret krāsnīm. 
Viņš saprot, ka pašvaldība par krāš-
ņu labošanu vairs nemaksās, iedzī-
votājiem nāksies pašu spēkiem ti kt 
galā. Gadījumam, ja kāds aptvers, 
ka viņa krāsns ir avārijas stāvoklī 
vai sen nav tī rīta, Ivans Kuziks lū-
dza paziņot viņa tālruņa numuru – 
20311585. No meistaru ģimenes 
nākušais pieredzējušais krāšņu 
meistars ir gatavs konsultēt iedzīvo-
tājus un sniegt viņiem kvalitatī vus 
pakalpojumus. K

„No 2010. gada 1. janvāra pašreizējiem nodokļa ob-
jekti em – zemei un saimnieciskā darbībā izmantojamām 
ēkām paredzēts noteikt likmi 1,5% no to kadastrālās 
vērtī bas. Tāda pati  likme paredzēta inženiertehniskajām 
būvēm, saglabājot 25% nodokļa pieauguma ierobežoju-
mu pašreiz esošajiem nodokļa objekti em līdz 2010. gada 
beigām. Tāpat no nākamā gada nekustamā īpašuma no-
doklis būs jāmaksā arī par dzīvojamo platī bu,” atgādina 
Baiba Melnace. 

Pēc viņas teiktā, pārmaiņām jāsagatavojas ne ti kai no-
dokļa maksātājiem, bet arī pašvaldībām, kas nodokli ad-
ministrē. „Lai pašvaldības paspētu sagatavoti es, termiņš, 

līdz kuram tām jānosūta maksājuma paziņojumi nodokļa 
maksātājiem, pārcelts no 15. februāra uz 15. septembri, 
bet termiņš, līdz kuram nodoklis jāsamaksā, pārcelts no 
1. marta uz 15. oktobri,” skaidro Melnaces kundze. 

Viņa arī atgādināja, ka nekustamā īpašuma nodoklis 
dzīvokļiem ti ks aprēķināts pēc šādas shēmas: ja mājokļa 
kadastrālā vērtī ba ir, piemēram, 80 tūkst. latu, tad par to 
daļu, kas līdzinās 40 tūkst. latu, piemēros 0,1% likmi, par 
daļu līdz 75 tūkst. latu (atti  ecīgi 35 tūkst. latu) – 0,2%, bet 
par summu, kas pārsniedz 75 tūkst. latu (šai gadījumā – 5 
tūkst. latu) – 0.3%.

Telegraf

Krīzes laikā cilvēki sākušai taupīt arī uz krāšņu tī rīšanas un labošanas rēķina. Bet 
velti , saka pieredzējušais krāšņu meistars Ivans Kuziks, tāda taupība var radīt lielus 
zaudējumus: aptuveni 30% ugunsgrēku vecajos namos izceļas apkures sistēmas bo-
jājumu dēļ.

Namu pārvaldes vairs negrib būt atbildīgas 
par krāšņu remontu. Ko darīt?

RĪGĀ KRĀSNIS KĻŪST BĪSTAMAS

DAIDŽESTS

Ņemot vērā, ka Latvijas pašvaldībām, kā arī iedzīvotājiem ir jāsagatavojas nekusta-
mā īpašuma nodokļa bāzes paplašināšanai un likmes izmaiņām, Finanšu ministrija 
ir pagarinājusi nodokļa maksājuma paziņojuma nosūtī šanas un nodokļa maksāšanas 
termiņu, informē Finanšu ministrijas preses sekretāre Baiba Melnace.

NODOKLI ATLIKS UZ SEŠIEM MĒNEŠIEM!

JAUNGADA 
LOTERIJA RUNDĀLĒ

Nelielā Rundāles novada dome ir parādījusi labu piemēru lie-
lajai Rīgai, aicinot iedzīvotājus piedalīti es loterijā, kurā bija 
iespējams laimēt atlaidi komunālo pakalpojumu maksāju-
miem.

Rundāles novada dome aicināja ciemos iedzīvotājus, kas šogad apzinīgi 
maksājuši par komunālajiem pakalpojumiem, un iepriecināja viņus ar dāva-
nām. Tas šobrīd pati esi ir ļoti  svarīgi: tā kā aizvien vairāk cilvēku paliek parādā 
pakalpojumu sniedzējiem un namu pārvaldēm, godprātī gie maksātāji ir pel-
nījuši atzinību un pamudinājumus. 

Un tā 16. decembrī pašvaldība uzaicināja iedzīvotājus ieraksti es domē. 
Starp viesiem bija cilvēki, kas vairāk nekā gadu apzinīgi kārtojuši komunālos 
maksājumus un kam uz šā gada 15. decembri nebija parādu. Viņus aicināja 
piedalīti es svētku loterijā, kurā varēja laimēt atlaidi apkures rēķinam 100, 50, 
20, 10 un 5 latu vērtī bā. 

Pati esi labs veids, kā ietekmēt cilvēkus. Reizēm taču der pātagas vietā pa-
rādīt kliņģeri! K

INTERESANTI

IZMAIŅAS VAI ESI 
SAMAKSĀJIS 

NODOKLI PAR SUNI?
Uzmanību visiem mājdzīvnieku īpašniekiem! Katru gadu mēs 
Rīgas domei maksājam nodevu par ti esībām turēt suni. Bet 
novembrī ti ka mainīts konta numurs, uz kuru mēs esam iera-
duši pārskaitī t naudu.

Par to informē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. Sakarā ar tā 
reorganizāciju un citi em aizejošā gada satricinājumiem konts no Parex ban-
kas ir pārcelts uz SEB banku. Uz to tad arī tagad jāpārskaita nauda:

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Reģ. nr. 90000350215
konta numurs: LV59UNLA0083300005020
banka: AS «SEB banka»
kods: UNLALV2X
Kvītī  jānorāda suņa saimnieka uzvārds, personas kods un adrese. Žetonu, 

kam pastāvīgi jābūt piekārtam pie suņa kakla siksnas, joprojām var saņemt 
jebkurā veterinārajā klīnikā bez maksas. Šai nolūkā ti kai jāuzrāda kvīts par 
nodokļa samaksu. K

LIETUVA SAŅĒMUSI 
100 MILJONUS

Latvija plāno vairāku gadu laikā apgūt 44 miljonus latu, ko 
Eiropas Savienība piešķīrusi mājokļu silti nāšanai, Lietuva tai 
pašā laikā no Nordic Investment Bank renovācijai saņēmusi 
100 miljonus eiro. Tiesa, šī nauda ir aizdota, un to izmantos 
mājokļu un sabiedrisko ēku silti nāšanai.

Lietuvas Finanšu ministrija gatavojas par šiem līdzekļiem renovēt 39 sa-
biedriskās ēkas 230 kvadrātmetru kopplatī bā. Naudu saņems augstskolas, 
teātri, muzeji, slimnīcas utt . 

Bet daļa kredīta, ko banka piešķīrusi uz 20 gadiem, ti ks tērēta mājokļu sil-
ti nāšanai. Uz renovāciju var cerēt aptuveni 300 māju ar kopējo platī bu 0,9 
miljoni kvadrātmetru. K

PIE
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Tādu pasaulē plaši pazīstamu 
kompāniju kā Rehau un Knauf 
speciālisti  uzskata, ka Latvijas ie-
dzīvotājiem pagaidām ir maz in-
formācijas par mājokļu kvalitatī -
vu renovāciju. „Renovācija jāveic 
ļoti  pārdomāti ,” uzskata Knauf 
pārstāvis Andris Veinbergs. „Ti-
kai rūpīgi izpētī juši būvmateriālu 
un pakalpojumu ti rgu, cilvēki var 
izraudzīti es variantu, kas palīdzēs 
viņu mājai nodrošināt reālu sil-
tumenerģijas ekonomiju. Citādi 
var gadīti es, ka nauda ti ek palais-
ta pa vējam”. 

Kompānijām Rehau un Knauf 
nav vajadzīga reklāma, tās jau 
sen kļuvušas par līderēm savās 
nozarēs. Rehau logu profiliem, 
durvīm un konstrukcijām uzticas 
visā Eiropā, Knauf piedāvā gatavas 
sistēmas ēku siltināšanai – izdevī-
gu, profesionālu risinājumu ārējai 
renovācijai. 

Taču šoreiz runa nav par pre-
cēm, drīzāk jau par renovācijas 
kvalitāti un ētiku, par ko Latvijā 
pagaidām reti kurš domā. Pēc SEB 
bankas datiem, 72% iedzīvotāju 
principā piekrīt tam, ka mūsu mā-
jām ir ārkārtīgi vajadzīga siltināša-
na. Bet ko darīt, lai gūtu iespējami 
lielāku atdevi? 

– Vienas mājas renovācijā šobrīd 
mēs ieguldām līdz 100 000 latu un 
iegūstam siltuma ekonomiju 20–
30% apmērā, – saka Rehau pārstāvis 
Aldis Sirmačs. – Bet fakti ski tas nozī-
mē, ka nauda velti  iztērēta. Eiropas 
prakse liecina, ka, pārdomāti  veicot 
kompleksu renovāciju, iespējams 
sasniegt 80–90% ietaupījumu. Tas 
nav joks un tā nav pasaka. 

Ļoti  augstas prasības renovācijai 
pēdējā laikā izvirza Vācijā. Tādu dar-
bu kompleksu, kas var nodrošināt 
30% ekonomiju, neviens tur neuz-
skata par nopietnu. Nē, attī  stī to val-
stu jaunais mērķis ir pasīvas mājas, 

kuras patērē ti kai 10% no tās ener-
ģijas, kas nepieciešama nesilti nātam 
mājoklim. 

– Arī Latvijas iedzīvotāji var sas-
niegt šo standartu, – saka Aldis Sir-
mačs, – ti kai vispirms vajag sev izvir-
zīt tādu mērķi, bet pēc tam meklēt 
līdzekļus tā sasniegšanai. Piemē-
ram, daudzi uzņēmumi piedāvā dzī-
vokļu īpašniekiem zemas kvalitātes 
plastmasas logus. Logu ražošanā ir 
svarīgi izmantot labus, ilgmūžīgus 
materiālus, liela nozīme ir montā-
žas paņēmieniem un daudzos ga-
dījumos arī piespiedu venti lācijas 
ierīkošanai mājā. Ja logs ir slikti  iz-

gatavots vai uzstādīts, 
tas nepasargās mājokli 
no siltuma zudumiem, 
uguns un ielaušanās, 
bet ļaunākajā gadīju-
mā to drīz vien vaja-
dzēs nomainīt. 

Kvalitatī vi logi un 
silti nātāji, jūs teiksit, 
maksā dārgāk par pā-
rējiem. Bet speciālisti  
pamatoti  iebilst: ie-

guldot naudu kvalitātē, 
klients nodrošina ilgāku 

loga vai silti nātāja kalpošanas 
laiku, kā arī iegūst lielāku efektu 

no to uzstādīšanas. 
– Pieļauju, ka kvalitatī vi materiāli 

varētu maksāt par 20% dārgāk nekā 
lēti e analogi,– saka kompānijas 
Knauf pārstāvis Andris Veinbergs. – 
Mājas renovācijas kopējo vērtī bu 
tas būti ski neietekmē, toti es efekts 
būs nesalīdzināmi lielāks! Pagaidām 
Latvijas mājās ti ek sasniegta enerģi-
jas 20% ekonomija, bet Eiropa pra-
sa daudz augstākus rādītājus. Tātad 
5–7 centi metrus bieza izolācijas 
slāņa vietā sienas jāsilti na ar 10–20 
centi metru biezu. Vai tas maksā 
dārgi? Knauf profesionālās ārējās 
silti nāšanas sistēmas cena ir 10–15 
lati  par kvadrātmetru. Dubultosim 

silti nātāja biezumu un samaksāsim 
par 5 lati em vairāk. Ja mājas ārē-
jās renovācijas cena ir 40 latu par 
kvadrātmetru, starpība nebūs liela, 
cena mainīsies ti kai par 15%, toti es 
siltuma ekonomija dubultosies. Tad 
renovācija atmaksāsies un garantēs 
relatī vu mājas enerģēti sko neatkarī-
bu (visiem taču skaidrs, ka kurināmā 
cenas nenovēršami celsies). 

– Iesakām cilvēkiem māju reno-
vācijai izvēlēti es ti kai profesionālus 
partnerus un ti kai kvalitatī vus mate-
riālus, – kolēģi atbalsta Aldis Sirma-
čs. – Un centi eti es paši orientēti es 
visās detaļās – meklējiet informāci-
ju, iztaujājiet ekspertus, apmeklējiet 
seminārus. Atcerieti es: no saviem 
ieguldījumiem silti nāšanā jums jā-
saņem dividendes nevis divus trīs, 
bet vismaz 15–20 gadus, un to var 
panākt ti kai ar atbildīgu pieeju šim 
procesam. 

Vairāk informācijas – www.knauf.
lv; www.knaufakademija.lv; www.
rehau.lv.

Mūsu lasītājiem ti ek piedāvāta 
unikāla iespēja: sūti et savus jautāju-
mus par renovāciju uz elektroniskā 
pasta adresi info@rigaa.lv, un kom-
pāniju Rehau un Knauf speciālisti  bez 
maksas ieteiks jūsu mājai izdevīgāko 
silti nāšanas variantu! K

Uz Madaras jautājumu atbild 
Rīgas Apsaimniekotāju asociācijas 
priekšsēdētājs Igors Trubko:

– Ja mājas iedzīvotāju kopsapul-
ce nolemj nodot mājas pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu šīs mājas dzī-
vokļu īpašnieku sabiedrībai, likums 
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privati zāciju” nosaka, ka dzī-
vokļu īpašnieki kopsapulces proto-
kolā vienojas par dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
kārtī bu un maksu par to. 

Ja māja nodota sabiedrībai, kura 
pārstāv mazāk par 50% dzīvokļu 
īpašnieku, šādu sabiedrību uzskata 
par mājas pilnvarotu personu, ar 
kuru jābūt noslēgtam mājas pārval-
dīšanas un apsaimniekošanas piln-
varojuma līgumam.

Apkures, ūdens un kanalizācijas 
stāvvadi ir mājas kopīpašums, un at-

bildīgi par to uzturēšanu ir visi mājas 
īpašnieki un persona, kurai nodotas 
mājas pārvaldīšanas ti esības. Jūsu 
gadījuma tā ir īpašnieku sabiedrība. 
Pat ja nav līguma raksti skā formā, 
starp sabiedrību un dzīvokļu īpaš-
niekiem vienalga pastāv līgumatti  e-
cības, jo iedzīvotāji kopsapulcē ir 
noteikuši sabiedrības funkcijas un 
atlīdzību – apsaimniekošanas mak-
su, ka arī pilnvarojuši to viņu vārdā 

parakstī t mājas pieņemšanas-nodo-
šanas aktu un līgumus ar pakalpoju-
mu sniedzējiem. 

Arī pieņemšanas-nodošanas aktā 
daļēji ir noteikti  pienākumi, ko sa-
biedrība uzņemas, pārņemot māju 
no pašvaldības. Ja sabiedrībai trūkst 
līdzekļu mājas kopīpašuma uzturē-
šanai un remontam, tad tās pienā-

kums ir sasaukt sapulci un piedāvāt 
paaugsti nāt maksu par apsaimnie-
košanu vai veikt vienreizēju samaksu 
par konkrētu remontu.

Pēc jūsu jautājumiem var seci-
nāt, ka sabiedrība godprātī gi nepil-
da savas funkcijas. Tas nav retums, 
un šā iemesla dēļ Saeima ir pie-
ņēmusi „Dzīvojamo māju pārval-
dīšanas likumu”, kurā daudz sīkāk 
noteikti  mājas pārvaldnieka pie-
nākumi un ti esības. Likums stāsies 
spēkā 2010. gada 1. janvārī un pa-
līdzēs iedzīvotājiem aizstāvēt savas 
intereses. K

K¢ds labums no m¢jas, ja jums nav puslīdz ciešamas 
plan¦tas, kur to uzcelt?

Henrijs Toro

ENERGO
EFEKTIVITATE

„Labdien!  Vēlētos ar avīzes palīdzību noskaidrot divus jautājumus.  Mūsu daudzdzī-
vokļu mājas iedzīvotāji kopsapulcē ir vienojušies, ka atsakās no namu pārvaldes, bet 
mājas apsaimniekošanu nodod sabiedrībai. Vai dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt līgumam 
ar jauno sabiedrību? Ja šāda līguma pagaidām nav, bet māja sabiedrībai apsaimnie-
košanā ir jau pusgadu, kas ir atbildīgs par mājas apkures, ūdens un kanalizācijas stāv-
vadiem? Ar cieņu, Madara”.

SABIEDRĪBA IR, LĪGUMA NAV!

Lielie būvmateriālu un būvkonstrukciju ražotāji Latvijā uzņemas pildīt funkciju, no ku-
ras pagaidām atsakās valsts: viņi stāsta cilvēkiem par Eiropas pieredzi mājokļu silti nā-
šanā un pārliecina mūs mācīti es nevis pašiem no savām, bet gan no svešām kļūdām.

Vieglāk šodien par renovāciju piemaksāt 100 latu, nekā rīt zaudēt 100 000
MŪSU MĒRĶIS – SILTA MĀJA 
Liene VARGA
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VAI MŪSU 
M Ā J U 

NOJAUKS
„Savu dzīvokli esmu 
privati zējusi jau sen, 

bet zeme zem mūsu daudz-
stāvu nama nav privati zēta. 
Pašvaldība piedāvā mums 
zemi steidzami privati zēt un 
dod tam ne vairāk kā mē-
nesi laika. Taču ir paklīdu-
šas nepatī kamas baumas, 
ka mūsu māju paredzēts 
nojaukt. Ja tā, tad kāpēc 
mums vajadzētu to zemi 
privati zēt? Varbūt mājas 
nojaukšanas gadījumā mēs 
varētu vismaz cerēt uz paš-
valdības dzīvokļiem?”

Sagatavoja 
juridiskā konsultante

Sv. LISIVŅENKO

MŪSU PASTS

M¢j¢m t¢pat k¢ cilv¦kiem ir sava dv¦sele un sava seja, 
kur¢ atspogu³ojas to iekš¦j¢ b½tība.

Aleksandrs Dim¢ t¦vs

Spriežot pēc jautājuma, gan jūs, 
gan jūsu kaimiņi savus dzīvokļus 
privati zējāt paātrinātā kārtā. Domā-
jams, ka tagad visa jūsu māja ir no-
dota plānveida privati zācijai, tāpēc 
arī iedzīvotājiem piedāvāts nofor-
mēt zemi savā īpašumā, lai beidzot 
izdarītu atti  ecīgos ierakstus Zemes-
grāmatas reģistrā. 

Ja runājam par mājas iespējamo 
nojaukšanu, tad, piedodiet, nekā-
das baumas nevar būt par iemeslu 
atbildīgu lēmumu pieņemšanai (vai 
nepieņemšanai) – tāda veida infor-
mācija ir jāpārbauda. 

Šai nolūkā jums vajadzētu raks-
ti ski vērsti es Rīgas pilsētas būvvaldē, 
kas atrodas Rīgā, Amatu ielā 4, un 
uzdot dažus ti ešus jautājumus: vai 
pati ešām pašvaldība plāno nojaukt 
jūsu māju, vai ir saņemta atti  ecīga 
atļauja un kā paredzēts izvietot dzī-
vokļu īpašniekus? 

Ļoti  apšaubāma šķiet iespēja no-
jaukt māju bez dzīvokļu īpašnieku 
piekrišanas. Saņemtā atbilde vai nu 
kliedēs jūsu bažas, vai arī dos iespēju 
un laiku apstrīdēt domes lēmumu, ja 
izrādīsies, ka tāds ti ešām ir. Pastei-
dzieti es. K

(Turpinājums no 2. lpp.)
Rīgai un tās iedzīvotājiem mājok-

ļu pakāpeniskas renovācijas prog-
ramma ir ļoti  nepieciešama. Pilsētā 
sākusies sti hiska māju silti nāšana – 
cilvēki tērē ne mazums naudas logu 
un durvju nomaiņai, jumtu remon-
tam. Tā viņi cer pakāpeniski aizdarīt 
visus caurumus un spraugas, caur 
kurām izplūst dārgais siltums. Taču 
haoti skie darbi nedod gaidīto rezul-
tātu: siltuma zudumi mājai samazi-
nās pavisam nedaudz vai dažkārt pat 
palielinās, bet pašus remonta darbus 
drīz vien nākas veikt atkārtoti .

Silti nāšana bez steigas
Par šo problēmu mums pastāstī ja 

Rīgas Apsaimniekotāju asociācijas 
priekšsēdētājs Igors Trubko un Val-
dis Zaķis, autoritatī vs energoaudi-
tors. 

– Mēs esam pārliecināti , ka mā-
jokļu energoefekti vitātes problēmu 
Latvijā var atrisināt ti kai ar kvalita-
tī vu kompleksu renovāciju, – saka 
Igors Trubko. – Diemžēl pašreizējā 
ekonomiskā situācija nepavisam ne-
mudina cilvēkus ieguldīt lielākus vai 
mazākus līdzekļus šādos darbos. Cil-
vēki cenšas virzīti es uz priekšu pakā-
peniski. Tāpēc nākamā gada sākumā 
izstrādāsim un piedāvāsim viņiem 
jebkuras mājas pakāpeniskas reno-
vācijas projektu, kas sastāvēs no 33 
nosacīti em soļiem. 

Asociācijas speciālisti  pārdomās 
katru sīkumu, sākot no starppaneļu 
šuvju hermeti zācijas un logu nomai-
ņas un beidzot ar apkures sistēmas 
remontu. Tas, protams, nenozīmē, 
ka visās mājās vajadzēs veikt 33 sil-
ti nāšanas soļus, dažai pieti ks ar pusi 
pasākumu, dažai – ar divām trešda-
ļām. 

– Bet pareizi noteikt darbu ap-
jomu varēs ti kai energoaudits, – ir 
pārliecināts Igors Trubko. – Tikai 
auditors var atrast siltuma zuduma 
cēloņus, noteikt mājai pareizu ener-
ģēti sko diagnozi un izstrādāt „ārst-
niecības” programmu. 

Tāpēc, kā uzskata Rīgas Apsaim-
niekotāju asociācijā, par pirmo soli 
jebkuras mājas iedzīvotājiem, kuri 
rūpējas par savu komfortu un lī-
dzekļu ekonomiju, jākļūst kvalitatī va 
energoaudita pasūtī šanai. Pēc tam 
viņi varēs soli pa solim pildīt speciā-
lista ieteikumus, likt lietā asociācijas 
un citu ekspertu rekomendācijas. 

Pārdomāta rīcība 
palīdz taupīt naudu

– Mēs radīsim pilnīgu pakāpe-
niskas renovācijas 33 soļu projektu, 

atradīsim pareizākos un mājokļu 
īpašniekiem izdevīgākos tehnoloģis-
kos risinājumus un piedāvāsim tos 
iedzīvotājiem, – sola Igors Trubko.

Arī pats projekts taps pakāpeniski. 
Bet par to, ka tāds ir nepieciešams, 
nav ne mazāko šaubu. Vai jūs zināt, 
ka 98% jauno logu mūsu dzīvokļos 
ir uzstādīti  nepareizi? Varbūt šobrīd 
ti e vēl kalpo tī ri labi un taupa siltu-
mu, bet ti klīdz mājā ti ks sākta kom-
pleksa renovācija vai vismaz ārsienu 
silti nāšana, daudzi logi kļūs par savu 
saimnieku ienaidniekiem. Tie neļaus 
kvalitatī vi nosilti nāt loga ailu un kļūs 
par cēloni aukstuma ti lti em, pa ku-
riem no dzīvokļa joprojām aizplūdīs 
siltums. 

– Kāds būtu secinājums? – pār-
jautā Igors Trubko – Plānojot jeb-
kādus remonta darbus, cilvēkiem 
ti e jāsaskaņo ar energoefekti vitātes 
principiem. Citādi jau ir bijuši gadī-
jumi, kad cilvēki zaudējuši simti em 
latu, jo nācies labot ieliktos logus vai 
vispār pirkt jaunus.

Projektam „Pakāpeniskas reno-
vācijas 33 soļi” ir tāds pats mērķis 
kā valsts atbalsta programmai mā-
jokļu silti nāšanai – veicināt māju 
pakāpenisku kompleksu renovāciju, 
tādējādi taupot iedzīvotāju līdzekļus 
un saudzējot nervus. Bet pat tad, 
ja dzīvokļu īpašnieki negrasās pilnī-
bā renovēt visu māju, tāpat jebkuri 
remonta darbi, tai skaitā avārijas, ir 
jāveic pēc noteikumiem, kas palīdz 
saglabāt siltumu. 

– Šai nolūkā nepieciešams mājas 
energoaudits, kas, no vienas puses, 
palīdzēs saplānot vajadzīgos remon-
ta darbus, no otras, att eikti es no 
nevajadzīgiem. Arī pašā daļējas vai 
kompleksas silti nāšanas procesā ie-
dzīvotājiem vēlams lūgt energoaudi-
tora palīdzību, kurš uzraudzīs darbu 
izpildes kvalitāti . 

Izrādās, ka būvinspektoriem ļoti  
bieži nav pieti ekamu zināšanu par 
energoefekti vitāti , tāpēc viņi ne-
var kontrolēt darbiniekus, kas veic 
mājas renovāciju. Bet silti nāšana ir 
smalka lieta – viena kļūda, un viss 
darīts veltī gi, māja tāpat turpinās 
zaudēt siltumu.

Mācāmies 
no svešām kļūdām

– Ir gadījies, ka pēc neveiksmīgas 
daļējas renovācijas māja sāk zaudēt 
par 5% vairāk enerģijas nekā ie-
priekš, – stāsta energoauditors Val-
dis Zaķis, – tāpēc ideja par energo-

uzraudzību mājas silti nāšanas laikā ir 
ļoti  pareiza. Energoaudita speciālista 
pakalpojumi maksās daudz mazāk 
nekā siltuma zudumi celtnieku kļūdu 
dēļ. 

Lūdzam iegaumēt, ka Rīgas Ap-
saimniekotāju asociācija iesaka 
energouzraudzību ne ti kai vērienī-
gu silti nāšanas darbu, bet arī sīka 
remonta gadījumā. Energoauditors 
pieskatī s, lai jūsu logi, kas maksā 
daudzus simtus latu, ti ktu ielikti  pa-
reizi, lai dārgās durvis pati ešām ne-
laistu laukā siltumu, bet silti nātāja 
slānis pagrabā darbotos iedzīvotāju 
labā, nevis pret viņiem. 

– Cilvēki, kam vajadzīga tāda 
veida palīdzība, var vērsti es pēc in-
formācijas un konsultācijām Rīgas 
apsaimniekotāju asociācijā, – pie-
dāvā Igors Trubko. – Ja viņiem būs 
energoauditora atzinums un gatavs 
pakāpeniskas renovācijas projekts, 
viņi agrāk vai vēlāk nonāks pie sava 
mājokļa kompleksas renovācijas. Ja 
ne, arī tad ar gudru ziņu sagādāti e 
dokumenti  un uzklausīti e speciālistu 
padomi palīdzēs izvairīti es no tehno-
loģiskām kļūdām un neiztērēt naudu 
velti .

Lai Rīga 
nebūtu pelnrušķīte

Protams, ir bēdīgi, ka Rīga šobrīd 
ir kā pelnrušķīte salīdzinājumā ar 
citām Latvijas pilsētām, kurās sākta 

aktī va mājokļu silti nāšana. Bet tam ir 
savi iemesli. 

– Tagad cilvēkiem rūpīgi jāizvēr-
tē renovācijas fi nansēšanas avoti , 
– uzskata Valdis Zaķis. – Valmierā, 
Ventspilī un citās pilsētās viņi var 
rēķināti es ar pašvaldības atbalstu. 
Tiklīdz mājā paveikti  kaut nelieli re-
novācijas darbi, nomainīti  logi vai 
salabots jumts, pašvaldība dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrībai atmaksā daļu 
no iztērētajiem līdzekļiem. Rīdzinieki 
tādu atbalstu pagaidām nesaņem, 
tāpēc viņiem vai nu jāpiedalās valsts 
programmā, kuras ietvaros 50% no 
kompleksās renovācijas izdevumiem 
sedz par ES līdzekļiem, vai arī jāpa-
ļaujas ti kai uz saviem spēkiem un 
māja jāsilti na pakāpeniski, soli pa 
solim. 

– Cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība 
no ārpuses, un mēs tādu palīdzību 
centī simies viņiem sniegt ar pakāpe-
niskas renovācijas 33 soļu projektu, 
– saka Igors Trubko. 

Projekts, pēc asociācijas vadītāja 
vārdiem, pakāpeniski ti ks publicēts 
saitā www.rigaa.lv un laikrakstā „Da-
rīsim kopā!”. Projektā būs aprakstī ti  
pareizie tehnoloģiskie risinājumi 
katram atsevišķam mājas silti nāša-
nas darbam (reizēm būs divi vai trīs 
varianti ), par savām izstrādnēm stās-
tī s vadošie būvmateriālu ražotāji. 

Tātad informācija nākamgad 
mums būs. Un tas ir ti eši tas, kā 
dzīvokļu īpašniekiem pašreiz ļoti  
trūkst. K

Marina MATROŅINA

UZ LIELO RENOVĀCIJU...

Ja jūs apsverat iespēju veikt mājas kompleksu vai pakā-
penisku renovāciju, padomus un konsultācijas, informā-
ciju par dažādiem fi nansējuma avoti em un tehniskajiem 
risinājumiem, kā arī palīdzību energouzraudzības īste-
nošanā jūsu mājokļa silti nāšanas procesā varat saņemt 
Rīgas Apsaimniekotāju asociācijā. Raksti et uz e-pasta 
adresi info@rigaa.lv vai info@kopaa.lv, sūti et jautāju-
mus pēc adreses Rīga, Nometņu iela 9–7 
vai zvaniet pa tālruni 27091117.

Valdis Zaķis, energoauditorsIgors Trubko, Rīgas Apsaimniekotāju 
asociācijas priekšsēdētājs
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Jau sen ir skaidrs, ka veco logu 
nomaiņa ar moderniem plastmasas 
logiem ļauj ietaupīt daudz siltuma, 
tātad arī naudas. Taču eksperti  atkal 
un atkal atgādina, ka naudas ietau-
pījumu un komfortu iekštelpās jūs 
varat nodrošināt, ti kai iepriekš visu 
labi apdomājot un ar speciālisti em 
pārrunājot savu jauno logu izgatavo-
šanas un uzstādīšanas nianses. 

Lieta tāda, ka Latvijas ti rgū ti ek 
piedāvāti  logi un... arī logi. Diemžēl 
ti e ir gaužām atšķirīgi. Abu kategori-
ju logi ārēji ir diezgan līdzīgi, arī ce-
nas ziņā neko daudz neatšķiras, bet 
vieni ir izgatavoti  no kvalitatī viem, 
ilgmūžīgiem materiāliem un pareizi 
ielikti , turpretī  otrus nešaubīgi va-
ram uzskatī t par viendienīšiem. Tādi 

nekvalitatī vi logi sagādā rūgtus brī-
žus tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. 

Personiskā pieredze. 
Kaķis maisā

Atļaušos izstāstī t pašas piedzīvo-
to. Pagājušajā vasarā saņēmos un 
izlēmu izremontēt dzīvokli. Meistari 
gods godam saposa visas telpas, līdz 
nonāca līdz virtuvei. Tur radās kavēk-
lis: pēc remontētāju domām, vecais 
logs vairs nekam nebija derīgs, vējš 
tā vien svilpoja pa spraugām. 

– Neraizējieti es, – brigadieris 
mani centās uzmundrināt, – viens no 
mūsu puišiem strādā rūpnīcā, kur tai-
sa logus, viņš visu izdarīs, kā nākas! 

Lai nu tā būtu, ti kai gribēju zināt, 
kādi profi li logiem ti ks izmantoti , vai 

būs iebūvēta venti lācija un vai būs 
selektī vais sti kls. Bet brigadierim al-
laž bija viena atbilde: 

– Viss būs kārtī bā. 
Pēc trim četrām dienām jaunais 

logs bija klāt un lielā steigā ti ka ie-
montēts ailā. Nekādas venti lācijas 
sistēmas tam nebija, profi li bija ne-
zināmas izcelsmes, turklāt, veicot 
montāžu, meistari pamatī gi nosko-
pojās ar celtniecības putām un pašu 
logu ielika pašķībi. Bet pats bēdīgā-
kais bija tas, ka pēc pāris mēnešiem 
sākās problēmas ar furnitūru. 

Sagatavojusi jautājumus par logu 
kvalitāti , devos pie kompetenti em 
speciālisti em, kuri centās paskaid-
rot, kā aizstāvēt savas ti esības uz 
kvalitatī vu logu un nenopirkt „kaķi 
maisā” – tādu logu, kādu es biju da-
būjusi „caur pazīšanos”. 

Kam mums jauni logi?
Mūsu avīzei izdevās pie apaļā gal-

da sapulcināt trīs vīrus – kompānijas 
Rietumu Logi ti rdzniecības nodaļas 
vadītāju Rūdolfu Spotu, kompāni-
jas KBE pārstāvi Latvijā Ivaru Bulu 
un Latvijas Logu un durvju ražotāju 
asociācijas (LLDRA) izpilddirektoru 
Ivaru Brantu. 

Mūsu eksperti  piekrita, ka Latvi-
jā patlaban ti ek piedāvāti  dažādas 
kvalitātes logi, sākot no ļoti  labiem 
un beidzot ar atklāti  slikti em. Turklāt 
cena bieži vien nav tā pazīme, pēc 
kuras kvalitatī vu produktu var atšķirt 
no haltūras. 

– Cilvēkiem jāsaprot, kas ir logs 
un kāpēc tam jābūt labam, – uzskata 

Rūdolfs Spots. – Logam jānodrošina 
jūsu dzīvokļa siltumizolācija, vien-
kāršāk sakot, tas nedrīkst laist laukā 
silto gaisu. Tāpēc loga izvēles pama-
tā jābūt prakti skiem apsvērumiem. 
Pavaicājiet sev: „Kāpēc es gribu pirkt 
logu?” Un te būs atbilde: „Tāpēc, ka 
vēlos savu dzīvokli padarīt siltāku un 
mājīgāku”.

Turpmāk cilvēkam jācenšas sas-
niegt šo mērķi, nevis izmest naudu 
vējā, kas fakti ski būs noti cis, ja viņš 
pasūtī s zemas kvalitātes logu. 

– Mūsu eksperti  ir fi ksējuši gadīju-
mus, kad pēc logu nomaiņas siltuma 
zudumi dzīvoklī ir nevis samazināju-
šies, bet gan palielinājušies, – atzīst 
Logu ražotāju asociācijas pārstāvis 
Ivars Brants. – Lieki būtu piebilst, ka 
tā var noti kt ti kai tad, ja nopirkti  ne-
kvalitatī vi logi. 

Liela problēma plastmasas logu 
ti rgū ir tā, ka visa produkcija sākot-
nēji izskatās vienāda: gan šis logs ir 
balts un glīts, gan tas otrs arī. Sa-
proti  nu, kāda tur atšķirība. Bet at-
šķirība, pēc speciālistu teiktā, ir gan 
materiālu kvalitātē, gan tehniskajos 
risinājumos, par kuriem pasūtī tājam 
būtu jāzina ne mazāk kā pašam izga-
tavotājam. 

– Kas veido jauna loga cenu, no-
drošina tā ilgmūžību un nevainojamu 
kalpošanu? Mēs, ražotāji, uzskatām, 
ka te ir runa par četriem faktoriem, 
– piebilst Rūdolfs Spots. – Tā ir izej-
materiālu (profi lu, sti kla paketes un 
furnitūras) kvalitāte, loga izgatavo-
šanas un montāžas kvalitāte, kā arī 
venti lācijas kvalitāte. 

Rietumu Logi. Garantējam jauno logu augstu kvalitāti! 
Mūsu adrese internetā – www.rlogi.lv. Pasūtījumus var 
izdarīt un jautājumus uzdot pa tālruni 29143113 
un elektronisko pastu rufolds@rlogi.lv.

Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija. Vēlaties 
saņemt konsultāciju vai pasūtīt logu ekspertīzi? 
Zvaniet pa tālruni 67316991 vai rakstiet uz 
elektroniskā pasta adresi ivars@lldra.lv.

Cilvēkiem 
jāsaprot, kas 
ir logs un kāpēc 
tam jābūt 
labam. Logam 
jānodrošina 
jūsu dzīvokļa 
siltumizolācija, 
vienkāršāk sakot, 
tas nedrīkst 
laist laukā silto 
gaisu. Tāpēc loga 
izvēles pamatā 
jābūt praktiskiem 
apsvērumiem. 
Pavaicājiet sev: 
„Kāpēc es gribu 
pirkt logu?” 
Un te būs atbilde: 
„Tāpēc, ka vēlos 
savu dzīvokli 
padarīt siltāku 
un mājīgāku”.

Rūdolfs Spots, kompānijas Rietumu Logi 
tirdzniecības nodaļas vadītāju

Ivars Brants, Latvijas Logu un durvju 
ražotāju asociācijas izpilddirektoru

Ar mājokļu silti nāšanu saistī ti e jautājumi šobrīd, šķiet, 
nenodarbina vienīgi saulainās Zimbabves iedzīvotājus, 
kuri nepazīst ne salu, ne sniegu. Latvijā, neraugoti es uz 
globālo sasilšanu, ziemas tuvākajās desmitgadēs būs sal-
tas un aukstums turpinās klauvēt pie mūsu mājokļiem.

Ilona MILLERE

Uzņēmuma Rietumu Logi un LLDRA speciālisti – par to, 
kā neiekulties nepatikšanās ar jauniem logiem

ČETRI LABU 
LOGU FAKTORI
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Nē, tas nav likumīgi. Šī prasība ir 
jāapstrīd, pieprasot veikt maksāju-
ma pārrēķinu. 

Zemes nodokli aprēķina atbilsto-
ši likumam „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli”. Šā likuma 6. panta 3. 
punkts nosaka, ka nekustamā īpa-
šuma nodoklis pati ešām maksājams 
reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. mar-

tā, 15. maijā, 15. augustā un 15. no-
vembrī – vienas ceturtdaļas apmērā 
no nodokļa gada summas. Nodokli 
var nomaksāt arī reizi gadā avansa 
veidā.

Tā paša likuma 7. pants nosaka, 
ka gadījumā, ja īpašuma ti esības 
pāriet citai personai, iepriekšējam 
īpašniekam nodokļa maksāšanas 

pienākums izbeidzas – to pārņem 
jaunais saimnieks. 

Tātad likums neparedz zemes no-
dokļa dubultu maksāšanu īpašnieka 
maiņas gadījumā. K

LIKA SAMAKSĀT DIVREIZ!

Sagatavoja 
juridiskā konsultante

Sv. LISIVŅENKO

MŪSU PASTS

Pašreizējo situāciju, viņaprāt, radīja tā saucamie at-
tī stī tāji māju būvniecības projektos. „Lielas peļņas kāri 
cilvēki paņēma bankā miljonu latu kredītu, uzbūvēja 
māju, bet par pieciem miljoniem latu to pārdeva neap-
domīgiem ļauti ņiem, kuri pašlaik ir iekrituši parādu jūgā 
uz nākamajām paaudzēm,” sacīja Žīgurs un piebilda, ka 
neviens neprasa atbildību no šiem ļaudīm, kas zināmā 
mērā iegrūduši valsti  fi nanšu bedrē.

Viņš ir neizpratnē, ka tagad vieni no vaininiekiem 
ir ierēdņi un lielo uzņēmumu vadītāji, kuri saņem lie-
lu algu. „Nejūtos vainīgs, ja man iepriekšējos gados 
akcionāri ir noteikuši puslīdz normālu darba algu. 
Neesmu nopelnījis miljonus, neesmu lēti pircis un 
dārgi pārdevis. Mana alga ir nieks, salīdzinot ar tiem, 
kuri uzvārījušies šajos nekustamā īpašuma darījumos 
un iegrūduši visu valsti bedrē,” sacīja uzņēmuma va-
dītājs.

Kā uzsver Žīgurs, Rīgas siltums krīzi gaidījuši jau vairāk 
nekā desmit gadu, – šajā laikā mērķti ecīgi automati zē-
ti  ražošanas procesi un aptuveni trīs reizes samazināts 
strādājošo skaits.

Žīgurs pašreizējo situāciju apkures sezonas jautājumā 
salīdzina ar deviņdesmito gadu vidu, kad Latvijā bija lī-
dzīga ekonomiskā situācija. 

Jau pirmās apkures sezonas nedēļas liecina, ka de-
bitoru parādi ir nedaudz lielāki nekā pagājušajā gadā. 

„Man kā uzņēmuma vadītājam bažas nav par to, kas 
būs nākamajā mēnesī, bet gan kā sāksim nākamo ap-
kures sezonu 2010. gada oktobrī, novembrī,” teicis 
Žīgurs.

Pēdējos desmit gadus Rīgas siltums strādājuši pilnīgi 
patstāvīgi, nesaņemot papildu fi nansējumu „atšķirībā no 
viena otra cita uzņēmuma, kuru katru gadu atbalsta pat 
ar vairākiem desmiti em miljonu latu no tā vai cita publis-
kā subjekta budžeta”, sacīja Žīgurs.

Deviņdesmito gadu sākumā situācija bija daudz kri-
ti skāka, taču tad no valsts neaizbrauca ti k daudz iedzī-
votāju kā tas ir pašlaik. „Apkurināmās platī bas no tā ne-
samazinās. Līdz ar to apkures rēķins guļas uz ti em, kas 
šeit paliek. Un paliek pensionāri, skolēni, bezdarbnieki,” 
piebilda Žīgurs.

Krīzes laikā paredzēts turpint uzņēmuma attī  stī bu, – 
no dažām Eiropas fondu programmām Rīgas siltums pie-
saistī jis piecus miljonus latu līdzfi nansējumu, par ko pa-
redzēts nomainīt aptuveni divus kilometrus garu maģis-
trālo siltumtrasi galvenokārt pa Gaujas ielu, tā samazinot 
siltuma zudumus par aptuveni 4150 megavatstundām 
gadā. Līdzšinējie siltuma zudumi šajā posmā ir apmēram 
6000 megavatstundu gadā. 

Par šo fi nansējumu paredzēts rekonstruēt siltumcen-
trāles Vecmīlgrāvis ūdens sildkatlus, kas ļaus ietaupīt 5% 
kurināmā, salīdzinot ar šā brīža neefektī vajiem katliem, 
kā arī samazināt elektroenerģijas patēriņu par vairāk 
nekā 50%.

Trešais projekts ir koģenerācijas projekts siltumcen-
trālē Ziepniekkalns, kurā paredzēts ar koksnes šķeldu 
ražot apmēram 20 megavatus siltuma un 4 megavatus 
elektrības. Tas dos iespēju samazināt dabasgāzes patē-
riņu un palielināt Latvijā uz vietas ie-
gūstamā kurināmā izmantošanu. K

„Mēs visi nākamos gadus apmaksāsim ar 
saviem nodokļiem gan Parex bankas radī-
tās problēmas, gan arī citas tautsaimniecī-
bas problēmas, ko izraisījusi aizņemšanās. 
To radījušas konkrētas personas”, – 
saka AS Rīgas Siltums valdes priekšsēdē-
tājs Āris Žīgurs.

¾IGURS: “VISI AIZBRAUC, KURŠ MAKS¡S?”

„Ilgus gadus biju dzīvokļa īpašniece, reizi ceturksnī maksāju zemes nodokli, vienmēr 
steidzu uz kasi un atdevu pēdējo naudiņu. Gada vidū dzīvokli uzdāvināju gados jaunai 

radiniecei. Pirms dāvinājuma līguma noslēgšanas es kā godīgs vecā kaluma cilvēks nokārtoju 
visus maksājumus, tai skaitā samaksāju zemes nodokli, lai ti k jaunajai saimniecei nevajadzētu 
maksāt manā vietā. Taču manai radiniecei no jauna izrakstī ja nodokļa rēķinu par periodu, par 
kuru jau biju samaksājusi. Vai tas ir likumīgi?”

SIA “Megapols”
Ātri un kvalitatīvi iznīcinam:
Deratizācija: peles, žurkas.
Dezinsekcija: lidojoši,
rāpojoši kukaiņi (mušas,
blusas, blaktis, prusaki).
Piedāvājam veikt vienreizējas
apstrādes vai slēgt gada līgumu.
Darbus veic pieredzējuši,
licenzēti speciālisti
klientam pieņemamā laikā.
Bezmaksas konsultācijas pa tālruni:
67326732, 67326733, 28221935

47 x 60 mm

VIETA 
JŪSU 

REKLĀMAI
32,42 Ls (ar PVN)

info@kopaa.lv

DAIDŽESTS

Nebaidieti es jautāt 
un paust savas prasības!

Par materiāliem, no kuriem ti ks 
darināts jūsu logs, it kā viss būtu 
skaidrs. Tiem jābūt serti fi cēti em, un 
šo serti fi kātu pārdevējam var palūgt 
uzrādīt jebkurš pasūtī tājs. Labs pro-
fi ls un kvalitatī va furnitūra kalpos 
aptuveni 20 gadu. Slikti  materiāli 
loga mūžu var saīsināt divas un daž-
kārt pat četras reizes.

Bet ko nozīmē montāža, kāpēc 
ir ti k svarīgi to pareizi veikt? Visiem 
skaidrs, ka logs pēc ielikšanas nedrīkst 
izskatī ti es šķībs un gāzti es laukā, ti k-
līdz saimniekam gadās sti ngrāk uz tā 
uzspiest. Taču montāžai izvirzāmās 
prasības ar to vien neaprobežojas. 

– Ir daudzi veidi, kā logu var sa-
montēt, – skaidro Rūdolfs Spots. – Ir 
lēti  varianti , ir dārgāki, kuri paredz 
montāžas šuvju tvaika izolāciju tel-
pas iekšpusē un hidroizolāciju ār-
pusē. Šīs nianses ir svarīgas, ja ti ek 
veikta mājas kompleksa renovācija, 
kā arī gadījumos, kad iedzīvotāji vē-
las gūt maksimālu energotaupības 
efektu. 

– Pareizu materiālu izmantošana 
loga uzstādīšanai ne ti kai nodrošinās 
siltumu, bet arī ļaus ietaupīt naudu, 
– papildina Ivars Brants. – Pa roku 
galam veidota montāžas šuve kalpos 
divus gadus, kvalitatī va – līdz piec-
padsmit gadiem. Ja meistari nav pa-
rūpējušies par šuves izolāciju, ļaunā-
kajā gadījumā logu drīz vien vajadzēs 
pārmontēt, bet tas maksās daudz 
dārgāk nekā sākotnējā uzstādīšana. 

Bet venti lācija? Pēc jaunu logu 
ielikšanas telpa kļūst „hermēti ski” 
noslēgta, svaiga gaisa ieplūde ir pār-
traukta. 

– Lielākā daļa cilvēku logus maina 
tāpēc, ka caur vecajiem pūš, – saka 
Ivars Buls. – Viņi vēlas, lai nebūtu ne 
mazākā caurvēja, bet, kad mērķis ir 
sasniegts, vairs nejūtas omulīgi. Dzī-
voklis kļūst mitrs, parādās pelējums. 
Un viss ti kai tāpēc, ka, gādājot jau-
nus logus, mājokļa saimnieks venti -
lācijas jautājumu nav uzskatī jis par 
īpaši svarīgu. 

Tagad ražotāji piedāvā daudz risi-
nājumu, kas nodrošina telpu vēdinā-
šanu un svaiga gaisa pieplūdi. Visas 
problēmas iespējams atrisināt, ja 

apspriežas ar pieredzējušiem konsul-
tanti em. Tur jau tā nelaime, ka mūsu 
ļaudīm pagaidām trūkst informācijas 
un viņi vienkārši nezina, ko prasīt no 
logu izgatavotāja un pārdevēja. 

Lieki netērēti es – 
tas nav grūti 

– Kādu padomu dot patērētājam? 
Pasūtot jaunu logu, viņam vispirms 
vajadzētu pievērst uzmanību tām 
niansēm, kas raksturo profi lu, sti kla 
paketi , furnitūru. Viņam nevajadzē-
tu baidīti es uzdot jautājumus par 
iespējamiem montāžas veidiem, to 
sti prajām un vājajām pusēm, – uz-
skata Rūdolfs Spots. – Viņam jāizvē-
las labākais venti lācijas paņēmiens, 
kas ir atkarīgs no katra mājokļa indi-
viduālajām īpatnībām. 

– Mēs nenogurstoši atkārtojam: 
mīļie patērētāji, pieprasiet, lai logu 
izgatavotājs uzrāda Eiropas serti fi -
kātus, kas apliecina viņa izmantoto 
materiālu kvalitāti , – kolēģi atbalsta 
Ivars Brants. – Šie dokumenti  jāpār-
bauda jau pirms pasūtī juma nofor-
mēšanas. 

Pagaidām Latvijas iedzīvotāji nav 
pieti ekami informēti  par savām ti esī-
bām vai arī maz tās izmanto. Tāpēc, 
turpinot sarunu par dokumenti em, 
vēl un vēlreiz jāatgādina, ka logu 
nedrīkst pasūtī t, nenoslēdzot ofi ciā-
lu līgumu ar izgatavotāju. Šai doku-
mentā jāparedz visas nianses, sākot 
no loga profi la iekšējās armatūras 
kvalitātes un beidzot ar izgatavotā-
ja garanti jām. Tikai tad, ja jums ir 
līgums, jūs varat aizstāvēt savas in-
tereses gadījumā, ja jaunais logs nav 
att aisnojis ar to saistī tās cerības. 

– Logu iespējams testēt arī pēc 
uzstādīšanas, – bilst Ivars Brants, – 
bet tas maksās dārgāk, nekā savas 
drošības garantēšana, parakstot lī-
gumu. 

– Diez vai cilvēks, izpētot ti rgu, 
pareizi izvēloti es ražotāju un pa-
sūtot logu atbilstoši noteikumiem, 
iztērēs daudz vairāk naudas, toti es 
pasargās sevi no apkrāpšanas, – ir 
pārliecināts Rūdolfs Spots. – Logam 
jākļūst par ilgtermiņa ieguldījumu 
jūsu mājokļa energoefekti vitātē, un 
jo vairāk uzmanības jūs veltī siet tā 
iegādei, jo ātrāk jūsu investī cija at-
maksāsies. K
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ŠAJĀ NUMURĀ SĀKAM RAKSTU CIKLU PAR DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU ENERGO-
EFEKTIVITĀTI. ENERGOEFEKTIVITĀTES JAUTĀJUMOS KONSULTĒ SIA ĒKAS 
SILTINĀŠANA VALDES LOCEKLIS ENERGOAUDITORS EDGARS STRAUTS. 
WWW.EKASSILTINASANA.LV, TĀLR. 26519885.

MAKSĀSIM PAR APKURI 
VAI PAR KOMFORTU?

Tāds jautājums jāuzdod dzīvokļu 
īpašniekiem, kam apkures rēķini pa-
gājušajā sezonā pārsniedza latu par 
kvadrātmetru. Kompleksi renovējot 
daudzdzīvokļu ēkas, kurās ir liels sil-
tumenerģijas patēriņš, iedzīvotāju 
kopējie maksājumi par ēkas uzturē-
šanu nepieaugs vai pat būs mazāki, 
jo ir iespējams ietaupīt pat vairāk 
par 50% no siltumenerģijas izdevu-
miem.

– Ēku iedzīvotājiem, kuri pagāju-
šajā apkures sezonā par apkuri mak-
sāja vairāk nekā vienu latu par kvad-
rātmetru, noteikti  jāmeklē iespēja 
pasūtī t ēkas energoauditu, jo ti kai 
energoauditors ieteiks, kā siltuma 
zudumus var samazināt, – saka Ed-
gars Strauts. – Kvalitatī vi nosilti nātās 
mājās maksājumi par siltumu pagā-
jušajā apkures sezonā bija apmēram 
0,5 lati  par kvadrātmetru, un šādu 
radītāju ar silti nāšanas pasākumiem 
un apkures sistēmas renovācijas pa-
līdzību var sasniegt gandrīz jebkurā 
ēkā.

Energoauditu vislabāk veikt ti eši 
apkures sezonas laikā, jo tad audi-
tors var veikt arī ēkas termogrāfi sko 
apsekošanu, kas ļaus ļoti  precīzi no-

teikt apkures un karstā ūdens cau-
ruļvadu izolācijas stāvokli, radiatoru 
aizaugšanas pakāpi un termisko ti ltu 
rašanās vietas. 

Tipveida daudzdzīvokļu ēkas ap-
sekošana energoauditoram aizņems 
aptuveni vienu stundu. Apsekoša-
nas laikā obligāti  jānodrošina pieeja 
ēkas siltummezglam, pagrabam, 
bēniņiem, jumtam un, vēlams, arī 
dažiem dzīvokļiem, īpaši ti em, ku-
ros rodas pelējums vai iedzīvotāji 
nav apmierināti  ar iekštelpu tem-
peratūru.

Energoaudits jāveic kvalitatī vi, 
tas nav pasākums, ar kura palīdzī-
bu vajadzētu mēģināt ietaupīt. No 
kopējās energoefekti vitātes uzla-
bošanas darbu tāmes energoaudita 
izmaksas veido ti kai 0,2–0,5%. Tāpēc 
dzīvokļu īpašniekiem piesardzīgi jā-
izturas pret ļoti  lēti em energoaudita 
piedāvājumiem. 

SIA Ēkas silti nāšana speciālisti  ir 
gatavi pēc kvalitatī va energoaudita 
rezultāti em sagatavot energoefek-
ti vitātes darbu tāmi, kā arī fi nanšu 
piedāvājumu darbu fi nansēšanai 
(šos jautājumus aplūkosim avīzes 
nākamajā numurā). K

Jautājums speciālistam

– Vai ir būti ska atšķirība starp paneļu un ķieģeļu ēku siltuma notu-
rību?

– Jāsilti na ir gan paneļu, gan ķieģeļu ēkas, – atbild Edgars Strauts. – Paneļu 
ēkās sienas ir plānas, parasti  tās ir no 0,25–0,30 m keramzītbetona vai gāzbe-
tona paneļiem, kuru kvalitāte mēdz sti pri atšķirti es, tādēļ siltuma enerģijas 
patēriņš vienas sērijas paneļu ēkās var atšķirti es pat par 30%. 

Ķieģeļu ēkām sienas ir biezākas, standartā 0,51 m, taču ķieģelim, it īpaši 
silikāta, siltuma noturība ir mazāka nekā panelim. Jāatzīmē, ka daudzās 50. 
un 60. gadu mājās radiatoru atrašanās vietās sienas ir par pusķieģeli plānā-
kas, tajās ir pasti prināti  siltuma zudumi caur sienām, tādēļ tās ir jāsilti na no 
ārpuses. 

– Kā pasūtī t energoauditu?
– Mājas apsaimniekotājam ir jānoslēdz līgums ar SIA Ēkas silti nāšana par 

energoaudita veikšanu. Energoaudita līgumā ti ek noteikta audita cena un 
izpildes termiņi, kā arī samaksas nosacījumi, jo SIA Ēkas silti nāšana energo-
auditu veic arī ar pēcapmaksu. Gadījumā, ja ēku apsaimnieko pašvaldības 
apsaimniekošanas uzņēmums, dzīvokļu īpašnieki vai mājas vecākais var vēr-
sti es pie apsaimniekotāja un lūgt energoauditu fi nansēt no mājas uzkrājumu 
fonda.

Divi zaķi uzreiz
Renovācijas darbi mājā sākās 

septembra pirmajās dienās un jau 
20. novembrī bija pabeigti . Šajā lai-
kā celtnieki nosilti nāja ēkas ārsienas, 
pagrabu, koplietošanas vietas – 
kāpņu telpās ielikti  jaunas durvis un 
logi. 

70. gadu vidū būvētā 464. sēri-
jas dzīvojamā māja tagad patī kami 
atšķiras no drūmi pelēkajām kai-
miņienēm. Ēka, kurā ir 45 dzīvokļi, 
it kā kļuvusi daudz jaunāka. Runā-
dams mājas nodošanas svinīgajā 
ceremonijā, ekonomikas ministrs 
Arti s Kampars atzina, ka mājas ie-
mītnieki, izšķirdamies par renovāci-
ju, ar vienu šāvienu nošāvuši divus 
zaķus – dzīvos glītā mājā un par 
apkuri saņems daudz saudzīgākus 
rēķinus nekā agrāk. 

Pēdējais jau ir apsti prinājies. 
Pirms renovācijas siltumenerģijas 
patēriņš mājā bija 173,79 kW/m², 
pēc darbu pabeigšanas tam vajadzē-
ja samazināti es par 28,67%, bet ap-
rēķini liecina, ka jau oktobrī māja pa-
tērēja par 33% mazāk siltuma nekā 
agrāk, un tas, kā norādīja kooperatī -
va Bāka-2 valdes priekšsēdētājs Ser-
gejs Sidorko, jau nodrošina iedzīvo-
tājiem 22 santī mu ietaupījumu par 
kvadrātmetru mēnesī. 

Protams, mājas renovācijai dzī-
vokļu saimniekiem nācās ņemt kre-
dītu. Naudu kooperatī vam uz pie-
ciem gadiem aizdeva Swedbank. (Tie 
dzīvokļu īpašnieki, kas vēlējās, savu 
kredīta daļu varēja samaksāt uzreiz.) 

– Par ilgtermiņa kredītu nebija 
runa, – precizē Sergejs Sidorko. – 
Mēs uzskatām, ka nav ko apgrūti nāt 
cilvēkus ar lieliem un ilgstošiem tē-
riņiem. Bet papildu 30 santī mu par 
kvadrātmetru cilvēki var izvilkt. Lai 
atmaksātu kredītu, mājas iemītnie-
ki piecus gadus papildus maksās 27 
santī mus par kvadrātmetru. 

Viss sākas 
ar savstarpēju 
vienošanos

– Manuprāt, tas nav dārgi, – atzīst 
mājas iemītniece Leontī ne Lukjaņe-
ca. – Darbu kopējā vērtī ba, rēķinot 
uz manu 28 kvadrātmetru dzīvokli, 
bija 350 latu. Ja es uzņemtos kredīt-
saistī bas, mans rēķins pieaugtu par 
septi ņiem lati em mēnesī un piecos 
gados man vajadzētu samaksāt ap-
tuveni 450 latu. Bet pirmo summu 

varēju samaksāt uzreiz, tā izvairoti es 
no simt latu pielikuma bankas pro-
centi em. 

Visi ar mājas silti nāšanu saistī ti e 
jautājumi ti ka risināti , dzīvokļu īpaš-
niekiem savstarpēji vienojoti es. Lai 
gan cilvēki šobrīd nav īpaši preti m-
nākoši, mājas silti nāšanas procesa 
turpināšanai vajadzīgos 51% balsu 
izdevās savākt. Cilvēki saprata, ka vi-
ņiem pašiem nāksies apmaksāt ti kai 
pusi darbu vērtī bas. 

– Dzīvoju pirmajā stāvā un sāku-
mā domāju, ka renovācija man ne-
dos nekādu labumu, bet tagad esmu 
patī kami pārsteigta, – piebilst L. Luk-

jaņeca. – Tā kā ti ka nosilti nāts mājas 
pagrabs un cokols, arī manā dzīvoklī 
ir ļoti  silti . Bez tam vēl ieliktas jaunas 
ārdurvis un kāpņu telpā nomainī-
ti  logi, tāpēc arī tur vairs neiekļūst 
aukstums, no kā vispirmām kārtām 
parasti  cieš pirmā stāva iemītnieki. 
Tagad man virtuvē siltuma regula-
tors uzstādīts uz minimumu, bet is-
tabā (man ir vienistabas dzīvoklis) – 
uz pusi. 

Ar kaimiņieni vienisprāti s ir Lelde 
Kļaviņa. 

– Uz mūsu radiatoriem uzstādītos 
siltuma regulatorus pati ešām var ie-
stadīt uz pašu minimumu, jo, patei-
coti es ārējai silti nāšanai, temperatū-
ra dzīvoklī tāpat turas 20–22 grādu 
līmenī, turklāt bez pārmaksāšanas, – 
viņa saka. – Bet mums pretējā nesil-
ti nātajā mājā iedzīvotāju izdevumi 

par siltumu ir vienkārši briesmīgi – 
1,20 latu par kvadrātmetru. 

– Diemžēl tādu silti nātu māju 
Rīgā pagaidām ir ļoti  maz, – situāciju 
komentē galvaspilsētas izpilddirek-
tors Juris Radzevičs. – Šai gadījumā 
ir svarīgi, ka iemītnieki paši nolēma 
ņemt kredītu, piedalīti es konkursā 
par ERAF līdzfi nansējumu un novest 
renovāciju līdz galam.

Turpinājums sekos
Galvaspilsētas kooperatī vā Bā-

ka-2 teju beigs renovēt vēl vienu 
piecstāvu namu. Abām mājām ko-
operatī vs piesaistī ja ERAF līdzekļus – 
vairāk nekā 74 tūkstošus latu. Bet 
tā ir ti kai neliela daļa no ti em 14,3 
miljoniem latu, ko Eiropa piešķīrusi 
mums mājokļu silti nāšanai. 

Vairākās atlases kārtās Būvniecī-
bas, enerģēti kas un mājokļu valsts 

aģentūra (BEMA) no 110 iesnieg-
tajiem pieteikumiem apsti prināja 
62 daudzdzīvokļu māju silti nāšanas 
projektus. Ar 18 māju pārstāvjiem 
jau noslēgti  līgumi. Bet tas vēl nav 
viss, turpmāk jāapgūst daudz lielā-
ka summa. 

– Ministru kabinets jau pieņēmis 
lēmumu par papildu fi nansējuma 
piešķiršanu, – pastāstī ja BEMA va-
dītājs Valdis Blome. – Tiesa, tas vēl 
nav apsti prināts, bet zinot, cik lie-
lu uzmanību šai problēmai pievērš 
ekonomikas ministrs, jautājumu var 
uzskatī t par atrisinātu. 

– Tātad, tiklīdz būs iztērēti tie 
14,3 miljoni latu, varam cerēt, ka 
Eiropa mums iedos vēl 30? 

– Esmu pārliecināts, ka tā būs, – 
apsti prināja Valdis Blome. K

Rīgā pabeigti siltināšanas darbi vienā no mājām, kas 
piedalījās konkursā par Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansējuma piesaisti daudzdzīvokļu 
māju renovācijai. Dienas varonis – parasts piecstāvu 
nams Dzelzavas ielā 84.

Rīgā nodots pirmais ar Eiropas atbalstu 
renovētais daudzdzīvokļu nams
Georgijs ŠABAĻINS

JAUNA DZĪVE VECĀ MĀJĀ

Pēc renovācijas šī māja patērē par trešdaļu mazāk siltumenerģijas.

K10 Renovācija



MĀJU VECĀKIE, ESIET VIENMĒR LIETAS KURSĀ 
UN DALIETIES JAUNUMOS AR KAIMIŅIEM!

Gaidām jūsu jautājumus. Mūs interesē jūsu idejas un ieteikumi. 
Izskatīsim rīdzinieku sūdzības un centīsimies palīdzēt ar padomu 
grūtās situācijās. Rīgas domes deputāti, departamentu pārstāvji, 
pieredzējuši juristi, lielo komunālo uzņēmumu vadītāji – viņi visi 
ir gatavi sniegt jums atbildes laikrakstā „Darīsim kopā!”. Rakstiet! 
Mēs allaž būsim jūsu pusē.
Redakcijas adrese: Rīga, Nometņu iela 9 – 7, tālr. 20042031. 
Jautājumus var sūtīt arī pa elektronisko pastu: info@kopaa.lv.

 RAKSTIET  MUMS 

ABONĒŠANAS KVĪTS
aizpildīt un nosūtīt : SIA „EGO-RTU”, Rīga, Nometņu iela 9-7, LV-1048.

VĀRDS, UZVĀRDS

IELA

MĀJA DZĪVOKLIS

PILSĒTA, CIEMS, PAG.

LV –

PERSONAS KODS –

TĀLRUNIS

E-PASTS

VĒLOS ABONĒT AVĪZI UZ 2010. GADU : „DARĪSIM KOPĀ!” „ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!”

Abonēšanas maksu uz gadu 6,05 Ls ar iekļautu 21% PVN pārskaitīt SIA „EGO-RTU” 
(reģ.nr: 40003060213) norēķinu kontu AS „Swedbank” LV42HABA0001308033798

Ar abonēšanas noteikumiem iepazinos  
paraksts

1. Šie noteikumi atti  ecas uz avī-
zes „Darīsim kopā!”/„Делаем 
вместе!” abonenti em (turpmāk 
tekstā – „Klients”), kas abone-
mentu ir noformējuši, izman-
tojot avīzes „Darīsim kopā!”/ 
„Делаем вместе!” izdevēja SIA 
„EGO-RTU” (turpmāk tekstā – „Iz-
devējs”) nodrošinātos abonēša-
nas kanālus.

2. Izdevējs piedāvā abonēt avī-
zi „Darīsim kopā!”/„Делаем 
вместе!” uz 1 (vienu) gadu. Avī-
zes abonēšanas cena Izdevēja 
piedāvājumos ti ek norādīta ar 
PVN, un papildu šai summai ne 
par abonementa noformēšanu, 
ne izdevuma piegādi Klientam 
nav jāmaksā.

3. Noformējot abonementu, Klienta 
pienākums ir sniegt pilnu un pre-
cīzu abonēšanas formā prasīto in-
formāciju, kas nepieciešama, lai 
Izdevējs varētu nodrošināt avīzes 
piegādi.

4. Abonements stājas spēkā, līdzko 
Klients ir apmaksājis abonemen-
tam pievienoto rēķinu. Pēc elek-
troniskās abonēšanas veikšanas, 
Klients apņemas saņemto rēķinu 
apmaksāt trīs dienu laikā.

5. Rēķina apmaksu var veikt, izman-
tojot internetbanku, vai arī izdru-
kāt rēķinu un apmaksāt to Klien-
tam ērtākajā veidā.

6. Pēc rēķina apmaksas Klienta pa-
sūtī jums ti ek nodots apstrādei SIA 
“Abonēšanas centrs Diena”, kas 
nodrošina turpmāko avīzes „Da-
rīsim kopā!”/„Делаем вместе!” 
piegādi. Atkarībā no klienta no-
rādītās avīzes piegādes adreses, 
SIA “Abonēšanas centrs Diena” 
preses piegādes cenu politi kas un 
citi em apstākļiem, Izdevējs var 
izmantot arī alternatī vus avīzes 
piegādes veidus, kas nepaslikti na 
Klientam nodrošinātā pakalpoju-
ma kvalitāti .

7. Abonementa darbības laikā 
klientam ir pienākums informēt 
Izdevēju par izmaiņām, kas sais-
tī tas ar piegādes adreses un citas 
abonēšanas formā norādītās kon-
takti nformācijas maiņu. Pretējā 
gadījumā Izdevējs nevar garantēt 
izdevuma savlaicīgu un precīzu 
piegādi.

8. Jebkuru avīzes „Darīsim kopā!”/ 
„Делаем вместе!” abonementu 
var pāradresēt, par piegādes ad-
reses izmaiņām savlaicīgi infor-
mējot Izdevēju.

9. Avīzes „Darīsim kopā!”/„Делаем 
вместе!” abonementu var pār-
traukt, nosūtot ofi ciālu vēstuli 
Izdevējam. Pārtraucot abone-
mentu, Klientam neti ek atmak-
sāts abonēšanas cenas atlikums 
par neizmantoto abonēšanas 

periodu. Nav iespējams pārtraukt 
abonementus, kas iegādāti , iz-
mantojot redakcijas īpašos pie-
dāvājumus, saņemot atlaides, 
dāvanas u.c.

10. Abonentam ir ti esības pieteikt 
pretenziju par laikus nepiegādā-
tu avīzi piecpadsmit dienu laikā 
no atti  ecīgā numura izdošanas 
dienas. Saņemtā pretenzija ti ek 
nosūtī ta piegādātājam, kurš ie-
spējami īsā laikā novērš preses 
izdevuma nesaņemšanas iemes-
lus.

11. Lai nodrošinātu izdevuma piegā-
di, Izdevējam ir ti esības pieprasīt 
Klientu personas datus un uzkrāt 
tos klientu datu bāzē, kā arī no-
dot šo informāciju avīzes piegā-
dātājiem. Izdevējam ir ti esības 
izmantot klienta adreses datus, 
telefonu un e-pasta adresi mār-
keti nga akti vitāšu un ti rgus izpē-
tes veikšanai, informēšanai par 
uzņēmuma pakalpojumiem, kā 
arī reklāmas produkcijas piegā-
dei.

12. Lai veiktu piegādes adreses un 
citas kontakti nformācijas maiņu, 
abonementu pāradresēšanu vai 
pārtraukšanu, Klientam jāinfor-
mē Izdevējs, nosūtot tam ofi ciālu 
vēstuli, vai iepriekš sazinoti es pa 
tālruni: +371 20042031; e-pastu: 
info@kopaa.lv. K

AVĪZES „DARĪSIM KOPĀ!” / „ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!” 
ABONĒŠANAS NOTEIKUMI

Citiem rīdzeniekiem avīzes abonēšanas maksa ir 6.05 lati.

Jums ir unikāla iespēja bez maksas saņemt laikrakstu 
„Darīsim kopā!” – 

aktuālāko izdevumu par mājokļu apsaimniekošanu. 
Zvaniet pa tālruni +371 20042031 vai piesakieties pa elektronisko pastu 

info@kopaa.lv. Mēs izskatīsim jūsu pieteikumu un centīsimies mājai 
uzdāvināt DIVUS „Darīsim kopā!” BEZMAKSAS ABONEMENTUS

TIKAI MĀJĀM, KURĀS IZVEIDOTAS 
DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU SABIEDRĪBAS

KAS ATBILD PAR 
MŪSU MĀJU?

„Mūsu mājā visi dzīvokļi ir privatizēti. Kas tādā 
gadījumā atbild par mājas uzturēšanu likumā 

noteiktajā sanitārtehniskajā stāvoklī? Lai ar kādu 
sūdzību mēs ietu uz namu pārvaldi, atbilde ir viena: 
„Vēlaties labāku kārtību, palieliniet apsaimniekoša-
nas maksu. Jūs esat dzīvokļu īpašnieki, un tagad viss 
maksā naudu!” Māju taču vajag saglabāt, bet mums 
pat ārdurvis lāgā neturas ciet!”

Pēc dzīvokļu privati zācijas ti e-
sības un pienākumus atti  ecībā uz 
mājas uzturēšanu regulē likums 
„Par dzīvokļa īpašumu”. Likuma 12. 
pantā teikts, ka dzīvokļa īpašnieks 
sedz nepieciešamos izdevumus, kas 
saistī ti  ar dzīvojamās mājas, tās ko-
munikāciju un iekārtu uzturēšanu, 
ekspluatāciju un remontu, kā arī ar 
zemes gabala uzturēšanu propor-
cionāli sava dzīvokļa īpašuma lielu-
mam neatkarīgi no tā, vai dzīvokļa 
īpašnieks ir mājas kopīpašumā 
esošās daļas pārvaldīšanai un ap-
saimniekošanai izveidotās dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrības dalībnieks un 
vai viņš ir vai nav noslēdzis atti  ecīgu 
līgumu. 

No tā izriet, ka tad, ja mājā ir iz-
veidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrī-
ba, par mājas uzturēšanu atbildīga 
ir sabiedrības valde. Tā var pārņemt 
māju savā pārvaldībā vai noslēgt lī-
gumu ar jebkuru apsaimniekošanas 
uzņēmumu. Tas ti ek darīts atbilsto-
ši sabiedrības pieņemtajiem statū-
ti em. 

Ja sabiedrība nav izveidota un 
iedzīvotāji ir noslēguši individuālus 
apsaimniekošanas līgumus, tad 

par mājas uzturēšanu atbildīgs ir 
līguma subjekts – namu pārvalde. 
Pārvaldnieks sastāda gada plānu un 
aprēķina, cik lielai jābūt maksai par 
apsaimniekošanu, lai naudas pieti k-
tu vismaz pašiem steidzamākajiem 
darbiem. Pēc tam viņš iekasē no 
jums mājas uzturēšanai paredzēto 
naudu. Pārvaldnieka pienākums ir 
šo naudu izmantot apsaimniekoša-
nas tāmē paredzēti em konkrēti em 
remonta un labiekārtošanas dar-
biem, nevis patvaļīgi pārdalīt jūsu 
maksājumus sava budžeta caurumu 
lāpīšanai. 

Jums rūpīgi jāizstudē visi ar pār-
valdnieku parakstī tā līguma nosacī-
jumi un jāaizstāv savas ti esības. K

Sagatavoja juridiskā konsultante
Sv. LISIVŅENKO
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Š o -
kolāde 
un auzas 
veicina endo-
rfī nu jeb tā dēvēto 
laimes hormonu izdalī-
šanos. Mazināt spriedzi pa-
līdzēs sarkanie saldie pipari. Cieti  sa-
turošs ēdiens pazemina adrenalīna 
līmeni, tātad nomierināti es palīdzēs 
ar mizu vārīti  vai cepti  kartupeļi. 

Noskaņojumu īpaši uzlabo ze-
menes un avenes. No dārzeņiem un 
augļiem par labākajiem pretstresa 
līdzekļiem ti ek uzskatī ti  banāni, to-
māti , avokado, greipfrūti  un zaļie 
āboli. Aprikozes un persiki mazinās 
uzbudinājumu, bet skābenes, spi-
nāti  un redīsi noņems spriedzi un 
nogurumu. 

Lai neieslīgtu depresijā, lietojiet 
uzturā diedzētus kviešus un auzas, 
bez eti ķa sagatavotas sēnes, val-
riekstus, sparģeļus, kabačus, pati so-
nus un seleriju. 

Vēl ti kai jāpiebilst, ka jebkurš ne-
garšīgs un vienveidīgs ēdiens novā-
jina organismu, veicina nogurumu. 
Sti ngra dieta, kurā ir cilvēkam netī -
kami produkti , var izraisīt neirozi.

Medus pret nogurumu 
 Pirmais sastāvs: 1 glāze auzu 

putraimu, 5 glāzes ūdens, piens, 4 
tējkarotes medus. 

Auzu putraimus aplej ar 5 glāzēm 
ūdens, uzvāra un turpina karsēt, līdz 
ti lpums samazinās uz pusi, tad izkāš, 
pielej ti kpat daudz piena un vēlreiz 
uzkarsē. Pievieno medu. Izdzer siltu 
divās trīs reizēs dienas laikā. 

 Otrais sastāvs: piparmētru 
tēja, citrons, medus. 

Sagatavot piparmētru tēju, pie-
vienot tai medu un citronu. Šis dzē-
riens palīdzēs ātri atjaunot spēkus. 

 Trešais sastāvs: 150 ml alvejas 
sulas, 250 g medus, 350 ml kagora. 

Sajaukt visas sastāvdaļas. Lietot 
pa vienai ēdamkarotei trīs reizes 
dienā pirms ēšanas. 

 Ceturtais sastāvs: 1 glāze 
apelsīnu vai greipfrūtu sulas, 2 tējka-
rotes medus. 

Sulu sajauc ar medu un dzer no 
rīta. Šis kokteilis palīdzēs atjaunot 
spēkus un vairos enerģiju. K

Rubriku prezentē kompānija Prāna Ko. 

VISS IDEĀLAI TĪRĪBAI! 
Uzkopšanas un dezinfekcijas līdzekļi, kvalitatīvs inventārs, 

ekonomiski profesionālie ķīmijas izstrādājumi, izturīgi darba apģērbi.

Jūsu jautājumi – pa tālruni 67609715, mūsu preces – Rīgā, Baltā ielā 27. 

Apmeklējiet 
mūsu ērto 

interneta veikalu 
WWW.PRANAKO.LV

Iestājies gada pats tumšā-
kais laiks, kad lāči iegrimu-
ši ziemas miegā, bet cilvēki 
skumst un ilgojas pēc sau-
les. Uzlabot noskaņojumu 
un pārvarēt de-
cembra noguru-
mu mums var 
palīdzēt daži 
produkti .

KO AP¥ST, 
LAI K²¼TU 
JAUTR¡K?

DECONTAMINANT MAINS
Šis līdzeklis roku 

dezinfi cēšanai node-
rēs ikvienam, kas strā-
dā ar cilvēkiem, strādā 
lielā kolektīvā, veic 
uzkopšanas darbus. 
Tas ir pabiezas kon-
sistences ātri žūstošs 
šķidrums bez smakas, 
kas likvidēs kaitīgās 
baktērijas uz jūsu ro-
kām. Rokas būs sau-

sas un higiēniski tīras. Līdzekli uzklāj uz ādas, 
vienmērīgi ieberž un ļauj nožūt. Baktērijas iet 
bojā, un jūsu veselība ir drošībā! 

Akcijas cena – 8,90 latu par 5 litriem (tā 
ir jūsu iespēja ietaupīt 2,74 latus jeb veselus 
24% no līdzekļa parastās cenas). 

O’Dorange 
N.D.B. 

Šim mazgāšanas un 
dezinfekcijas līdzeklim ir 
vairākas priekšrocības. 
Tas ir universāls, pie-
mērots grīdu, sienu, citu 
virsmu apstrādei visā dzī-
voklī vai mājā, sanitārhi-
giēniskajās telpās, atkritumu vados utt. Turklāt 
līdzeklis lieliski smaržo, tātad ar to iespējams 
ne tikai dezinfi cēt, bet arī dezodorēt virsmas. 
Izvēlieties sev tīkamāko aromātu – zemeņu, 

piparmētru, citronu, eikaliptu, ambrozijas, la-
vandas, mandarīnu, greipfrūtu, meža ogu, va-
niļas, maijpuķīšu, meloņu, vijolīšu... 

Bet galvenais – O’Dorange ir ekonomis-
kākais mazgāšanas līdzeklis, kādu vien var 
iedomāties! Gaisa atsvaidzināšanai lieto 
0,5–5% šķīdumu, dezinfekcijai – 0,5–2%, pa-
rastajai grīdu un sienu mitrajai uzkopšanai – 
0,5%. Bet tagad parēķināsim: O’Dorange litra 
iepakojums maksā 2,19 latus (parasti 2,92 
latus, tātad šajās dienās varat rēķināties ar 
25% atlaidi). Ar šādu daudzumu jums pietiks 
līdz nākamajam Jaungadam. 

PASTILLES CHLOREES
„Hlora tabletes”

Šis lieliskais līdzeklis aizstās 
klasisko hloru, tas ir daudz ērtāk 
lietojams, kā arī ekonomiskāks 
un videi draudzīgāks. „Hlora tab-
letes” ir neaizstājams dezinfekci-
jas līdzeklis. Izšķīdinot tabletes 

ūdenī, iegūst hlorūdeni, ko lieto grīdu, veļas, 
atkritumu tvertņu un pat slimnieku kopšanas 
piederumu dezinfi cēšanai. Aktīvi iedarbojas, 
iznīcinot vīrusu, sēnīšu un bakteriālo slimību 
(tai skaitā tuberkulozes) ierosinātājus. 

Cena 8,90 latu par iepakojumu, kurā ir 300 
tablešu. 

SELGIENE ULTRA 
Ātras iedarbības de-

zinfi cējošs tīrīšanas 
līdzeklis visām ūdens-
izturīgām virsmām (tik 
nekaitīgs, ka lietojams 
pat pārtikas produktu un 
dzīvnieku barības ražo-
šanā un apritē). 

Neatkarīga ekspertī-
ze apstiprinājusi, ka pēc piecu minūšu 
apstrādes līdzeklis sekmīgi iznīcina 
putnu gripas un cūku gripas iero-
sinātājus, MRSA baktērijas un 
vispārējās pārtikas saindēšanās 
baktērijas (Pseudomonas aeru-
ginosa, Salmonella typhimu-
rium, Listeria monocytogenes, 
Escherichia coli, Staphyloco-
ccus aureus, Enterococcus 
hirae). SELGIENE ULTRA ir ļoti 
vienkārši lietojams, tas tikai jāiz-
smidzina uz apstrādājamās virs-
mas, kas pēc tam tīri jānoslauka. 
Ja virsma ir ļoti netīra, ieteicams 
iepriekš to nomazgāt ar parasto 
mazgāšanas līdzekli. Viens 
mirklis – un visas bīstamās 
baktērijas ir iznīcinātas! 

Piecu litru kanna maksā 
10,77 latus. 

HAND SANITISER
Ātras iedarbības de-

zinfi cējošs līdzeklis uz 
alkohola bāzes ērtā fl a-
konā, ko viegli var ielikt 
pat nelielā rokassomiņā. 
Pēc ļaužu pilnas sa-
biedriskās vietas, poliklīnikas vai slimnīcas 
apmeklēšanas vai braukšanas sabiedriskajā 
transportā uzsmidziniet līdzekli uz rokām, un 
varat būt droši, ka tas iznīcinās visus putnu un 
cūku gripas ierosinātājus, kā arī 99% E-Coli 
un MRSA baktēriju.

Cena – 1,28 lati par 100 ml. 

HAUG SUKA
Ja jūsu uzdevums 

ir viest tīrību un kār-
tību iekštelpās, uzkopt kāp-
ņu telpu utt., tad labāku palīgu par šo 
suku jums neatrast. Haug suka iztur līdz 140 
grādu temperatūru, tātad to ir viegli dezinfi cēt 
pēc kārtējiem uzkopšanas darbiem! Profesio-
nālajam rokas inventāram kvalitāte un efek-
tivitāte ir daudzkārt augstāka nekā sadzīves 
analogiem. Jebku-
ram uzņēmumam 
un mājsaimnie-
cībai šī suka 
a i z t a u p ī s 
izdevumus 
par drīzu 
a tkā r to tu 
pirkumu. 

C e n a 
12 ,61 
lats.

VESELĪGA TĪRĪBA 
MĀJĀ
Tīrība mājā vienmēr ir svarīga, bet 
tagad, kad mūs piemeklējusi gripas 
epidēmija, tai pievēršama īpaša uz-
manība. Īstais laiks atgādināt: pa-
sargāt sevi un savus tuviniekus no 
slimības iespējams ar dezinfekcijas 
līdzekļu palīdzību.

Kompānija Prāna Ko, kuras mazumti rdzniecī-
bas veikals un vairumti rdzniecības bāze atrodas 
Rīgā, Baltā ielā 27, jau ilgus gadus apgādā namu 
pārvaldes, medicīnas un mācību iestādes, birojus 
un ti rdzniecības centrus ar profesionāliem telpu 
uzkopšanas un dezinfekcijas līdzekļiem. Kompā-
nijas ekspertu ieteikumiem uzti cas tūkstošiem 
klientu, būdami droši, ka kompānija viņiem piedā-
vās pašus efektī vākos, videi nekaitī gākos un mo-
dernākos ķīmiskos izstrādājumus. 

Bet viena lieta ir rūpīgi uzkopt māju vai kāpņu 
telpu ar mazgāšanas līdzekli, pavisam cita – iznī-
cināt baktērijas un vīrusus, kas apdraud mūsu 
veselību. Vai Prāna Ko var kaut ko ieteikt šādiem 
gadījumiem? Jā. Kopā ar kompānijas speciālisti em 
noskaidrojām, kādi līdzekļi var pasargāt cilvēkus 
gan no netī rumiem, gan slimībām. K

Profesionālie mazgāšanas un dezinfekcijas 
līdzekļi pieveic pat cūku gripu

12 Pašās beigās 


