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„Saņēmām no pārvaldnieka vēstuli 
ar paziņojumu, ka apkures pieslēgšana 
mūsu mājai ir atlikta. Visu divdesmit 
piecu dzīvokļu iemītnieki jau ir pama-
tīgi nosaluši. Mēs nezinām, cik patie-
sībā esam palikuši parādā par siltumu 
(namu pārvalde brīdinājuma vēstulē ir 
norādījusi tikai kopējo komunālā parā-
da summu). 

Gribētu ar jūsu avīzes starpniecību 
uzzināt: vai pārvaldniekam ir tiesības 
pēc saviem ieskatiem aizkavēt siltuma 
padevi? Vai ir kādi normatīvie akti, 
kas regulē ārkārtas gadījumus, tādus 
kā mūsējais? Vai mēs varam pieprasīt 
apkures pieslēgšanu un kā to pareizi 
izdarīt?”

Anna un kaimiņi

Uz jautājumiem atbild Rīgas apsaim-
niekotāju asociācijas valdes priekšsēdē-
tājs Igors Trubko:

– Anna mums atsūtīja brīdinājuma 
vēstules kopiju. Namu pārvalde raksta: 
„Sakarā ar iekrātajiem parādiem par 
apsaimniekošanu un komunālajiem pa-
kalpojumiem nevaram jūs laikus nodro-

šināt ar siltumu. Mājas parāda summa – 
1984 lati”. Uzreiz rodas jautājums: 
kāpēc apsaimniekotājs atsevišķi neno-
rāda parādu par siltumu? Ir taču tā, ka 
iedzīvotāju parādiem par apsaimnieko-
šanu nekādi nevajadzētu ietekmēt tem-
peratūru viņu dzīvokļos. Otrs strīdīgs 
moments – 2000 latu parāds divdesmit 
piecu dzīvokļu mājai nav kritisks. 

– Tad kāpēc cilvēki salst? 
– Strīdā nav taisno un vainīgo. Pa-

reizāk sakot, pie visa vainīga mūsu ne-
sakārtotā likumdošana. No vienas puses, 
mājas iemītnieki nav atbildīgi par saviem 
kaimiņiem – parādniekiem, bet, no ot-
ras, visa māja atbild par to, lai par sa-
ņemto siltumu laikus tiktu samaksāts. 

– Jūs pats teicāt, ka parāds nav 
kritisks... 

– Namu pārvaldes pamatfunkcija ir 
apsaimniekot māju. Cik iedzīvotāji ir 
samaksājuši par siltumu, tik apsaim-
niekotājam jāpārskaita siltumtīkliem. 
Nekur nav teikts, ka apsaimniekotāja 
pienākums ir par saviem līdzekļiem segt 
parādu par siltumu. Formāli pēc likuma 
uzņēmumam ir tiesības mājai nepie-
slēgt apkuri. 

– Ko cilvēkiem darīt? 
– Izeja ir viena: māju vajag uzticēt 

drošākam apsaimniekotājam. Namu 
pārvaldes rīcībā jābūt apgrozāmo lī-
dzekļu rezervei, lai veiktu iedzīvotāju 
parāda pagaidu samaksu un nodrošinā-
tu mājai siltumu. Ja uzņēmumam tādu 
līdzekļu nav, jāmeklē cits – spēcīgāks. 

– Vai iedzīvotāji var uzzināt, cik 
viņi ir parādā par siltumu? 

– Saskaņā ar likumu pārvaldniekam 
pēc jebkura dzīvokļa īpašnieka pirmā 
pieprasījuma jāsniedz informācija par 
kopējo parādu (atsevišķi – par apkures 
parādu). Vienīgais, ko apsaimniekotā-
jam nav tiesību izpaust, ir konkrētu dzī-
vokļu parādi. Precīzas ziņas par apkures 
parādu dzīvokļu īpašniekiem sniedz arī 
uzņēmums Rīgas siltums. 

– Vai likums nosaka, cik lielam 
jābūt parādam, lai mājai varētu ne-
sniegt pakalpojumu? 

– Nē. Bet pēc pieredzes teikšu, ka 
mājas vidējais parāds līdzinās viena mē-

neša maksājumiem par visiem pakalpo-
jumiem. Tā ir pieļaujamā norma. Tādu 
„caurumu” apsaimniekotājam jāspēj 
aizlāpīt, liekot lietā paša rezervi. 

– Kā iedzīvotājiem turpmāk pa-
sargāt sevi no salšanas? 

– Prātīgi būtu izveidot mājas fondu 
neparedzētiem gadījumiem. Tas būtu 
sava veida drošības spilvens – ja stei-
dzami nepieciešama nauda, lai mājai 
pieslēgtu apkuri, to var aizņemties no 
šā fonda. Šim mērķim lietderīgi būtu 
katru mēnesi atvēlēt 2–5 santīmus par 
kvadrātmetru.

– Jūs sakāt, ka apsaimniekotā-
ja pienākums nav pieslēgt siltumu 
nemaksātājiem. Vai tad ir atcelts 
agrākais normatīvs, saskaņā ar 
kuru radiatori visās mājās atdzīvo-
jās, tiklīdz gaisa diennakts vidējā 
temperatūra noslīdēja līdz +8 grā-
diem? 

– Jūs kļūdāties, tāda normatīva 
arī agrāk nebija. Tas bija tikai Rīgas 
izpilddirektora ieteikums privatizā-
cijas laikā, kad bija jukas ar īpašuma 
tiesībām. Pēc noteikumiem katrai 
mājai pašai jāpieņem lēmums par sil-
tuma pieslēgšanas termiņiem. Kamēr 
īpašnieki nebija pārņēmuši mājokļus, 
namu pārvaldēm bija jāvadās pēc pil-
sētas varas institūciju ieteikumiem. 
Tāpēc arī temperatūras „normatīvs” ir 
ļoti neprecīzs un šobrīd apsaimnieko-
tājiem nav obligāts. K

Igors Trubko, Rīgas Apsaimniekotāju 
asociācijas valdes priekšsēdētājs

Kaimiņmājās kurina, bet 
tavā dzīvoklī ir auksti. 
Nepatīkamāku situāci-
ju grūti pat iedomāties, 
vai ne? Parādnieku mājas 
cenšas uzzināt savas tie-
sības.

DAŽI TOMĒR SALST

Šoruden Salaspils siltumvadam tika veikti profi lakses 
darbi, tāpēc visa pilsēta dažas dienas palika bez karstā 
ūdens. Godprātīgo maksātāju mājām pakalpojumu pieslē-
dza tūlīt pēc remonta darbu pabeigšanas, pārējām paziņoja: 
samaksājiet kaut daļu parāda, un būs jums gan ūdens, gan 
siltums. 

Taču namu pārvalde Enerģētiķis 33, kas apsaimnieko 
ap desmit vietējo daudzstāvu namu, problēmu atrisināja 
pa savam. 

– Namu pārvaldes vadītāja Gaļina Muštavinska sākumā ne-
gribēja mūsu pārstāvjus ielaist siltummezglu telpās, – stāsta 
uzņēmuma Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja Ina Bēr-
ziņa-Veita. – Beidzot tomēr iekļuvām pagrabos un aizzīmo-
gojām parādnieku māju siltummezglus. Mēs pieprasījām, lai 
Enerģētiķis 33 sagatavo vienošanos par parāda pakāpenisku 
dzēšanu. 

Salaspils siltuma uzliktās plombas ilgi nepalika savās 
vietās. Iedzīvotāji, kuriem bija apnicis gaidīt karsto ūdeni, 
devās uzbrukumā Gaļinai Muštavinskai: „Kur mūsu nauda? 
Kāpēc mājām tik lieli parādi?” Pārvaldniece neizturēja spie-

dienu un patvaļīgi pieslēdza klientiem karsto ūdeni, lai tikai 
tie apklustu! 

– Mēs sastādījām aktus par nelegālu pieslēgšanos. Sa-
skaņā ar līguma nosacījumiem Salaspils siltumam tagad ir 
tiesības Muštavinskas mājām izrakstīt rēķinus trīskāršā ap-
mērā, – brīdina Ina Bērziņa-Veita. – Pagaidām vēl neesam 
izlēmuši, vai izmantosim šo iespēju. Tas atkarīgs no namu 
pārvaldes Enerģētiķis 33 maksāšanas disciplīnas. 

Apsaimniekotājam doti divi mēneši, lai pēc grafi ka sāktu 
atmaksāt parādus. Taču pagaidām Gaļina Muštavinska saistī-
bas nepilda, informē siltuma piegādātājs. 

– Ja dažu tuvāko nedēļu laikā dumpīgā namu pārvalde nela-
bosies, mēs pilnībā nogriezīsim tai siltumu, neieejot siltummezglu 
telpās. Tikai iedzīvotājiem tāds risinājums maksās ļoti dārgi, – 
saka Bērziņa-Veita. – Viņiem jāsaprot: tas, ka namu pārval-
des Enerģētiķis 33 aprūpē esošajos dzīvokļos parādījies karstais 
ūdens, nenozīmē, ka Gaļina Muštavinska ir samaksājusi parādus. 

Nu jau Muštavinskas piemēram ir sekojusi namu pārvalde 
Dzīvoklis S. Pavisam siltumam nelikumīgi pieslēgušās astoņ-
padsmit Salaspils mājas. K

Salaspils ir pirmā pilsēta, kas paziņojusi, ka negrasās parādniekiem pieslēgt ap-
kuri. Taču namu pārvalde Enerģētiķis 33, kas iemantojusi lielākās nemaksātājas 
slavu Salaspilī, ir patvaļīgi norāvusi plombas savu māju siltummezgliem. Siltuma 
piegādātājs brīdina: likumu ir pārkāpis apsaimniekotājs, bet lielas naudas nepa-
tikšanas draud iedzīvotājiem.

SALASPILS: 
GANDRĪZ 
DETEKTĪVSTĀSTSRīgas siltums 

paziμo

ka rakstā paustais viedoklis par AS 
Rīgas siltums ziedojumu ridzeniekiem ir 
neprecīzs un rada maldīgu priekšstatu, 
ka dzīvokļu pabalstu var saņemt tikai 
pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu 
pārvaldnieks namu iedzīvotaji. 

Rīgas domes Sociālais diennests, 
kurā kompetencē ir vienlīdzīgu kritēriju 
ievērošana, nosakot dzīvokļu pabalsta 
apmēru, iesniedza atskaites par ziedo-
juma izlietojumu. Tajās uzskatami var 
redzēt, ka dzīvokļa pabalstu saņēmuši 
rīdzenieki, kuri dzīvo 206 apsaimnie-
kotaju pārvaldītajos namos, tai skaitā 
kā privāto, ta arī pašvaldības. Aizvadī-
tajā gadā pateicoties šim ziedojumam, 
dzīvokļa pabalstu saņēma kopā teju 22 
tkst. rīdzenieku. K

Atsaucoties uz pausto 
viedokli laikraksta “Da-
rīsim kopā!” rakstā “Ilze 
Viņķele: “Nolīdzināšanas 
un parādu norakstīšanas 
nebūs” vēlamies atzīmēt,

K2 Problēma



 Rīgas namu 
apsaimniekotājs

Rīgas namu 
pārvaldnieka iecirkņos:
 Avots
 Centrs
 Daugava
 Jugla
 Krasts

 Kurzeme
 Ķengarags
 Mežciems
 Pļavnieki
 Purvciems
 Valdemārs
 Vecmīlgrāvis

Kā arī:
 Rīgas apsaimniekotāju 

asociācija, Lāčplēša ielā 
24 – 408, Rīgā
 Bijušā Rīgas Vidzemes 

priekšpilsētas 
izpilddirekcijā
 SIA „Sagdiana”, mēbeles 

veikals, Kroņu ielā 23b, 
Rīga
 Filiāļu tī kls „SPECS”, SIA 

„Akvedukts”

 Veikalos „Mežam 
un Dārzam”:
 Kalnciema iela 17a, Rīga
 Brīvības gatve 350a, Rīga

 Lielveikalos „Būvniecības 
ABC”:
 Pērnavas ielā 27/29, 

Rīgā
 Mūkusalas ielā 93, 

Rīgā

KUR VAR DABŪT AVĪZI?

Pēc nākamā «Darīsim kopā!» numura jautājiet 17. novembrī

Aizdeva 
un nomierināja

Aino Salmiņš ir slavens ar savām 
pesimistiskajām prognozēm. Šovasar 
tieši viņš, Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) padomnieks, pirmais darīja 
zināmu sabiedrībai, ka iedzīvotāju ko-
pējais parāds par siltumu pārsniedz 40 
miljonus latu. Šis rekords lika par daudz 
ko padomāt. Vispirms jau par to, vai 
nākamā apkures sezona Latvijā sāksies, 
vai arī siltuma ražotāji cits pēc cita pie-
teiks bankrotu. 

7. jūlijā LPS nosūtīja vēstuli Valda 
Dombrovska valdībai, pieprasot kon-
krētu rīcību – atlikt akcīzes nodokļa ie-
viešanu gāzei, laikus izskatīt iespēju no 
valsts budžeta piešķirt līdzfi nansējumu 
sociālo pabalstu izmaksai, palīdzēt sil-
tuma piegādātājiem ar kredītiem. Vie-
nīgais, ko izdarīja Ministru kabinets, – 
piešķīra siltuma piegādes uzņēmumiem 
aizdevumu no Valsts kases pret pašval-
dību garantiju. 

Kas mūs sagaida turpmāk? Gaidījām 
no Aino Salmiņa apokaliptisku progno-
zi, taču eksperts mūs pārsteidza. Viņa-

prāt, neviena Latvijas pilsēta un nevie-
na māja bez siltuma nepaliks. 

Privātie palikuši 
„aiz borta”

– Tātad valdība devusi iespē-
ju siltuma piegādātājiem saņemt 
kredītus sezonas sākšanai. Vai tas 
nozīmē, ka situācija apkures jomā 
Latvijā sāk nokārtoties? 

– Uzņēmumi tiešām var saņemt 
Valsts kases aizdevumu, bet garantijas 
šādam kredītam tiek piešķirtas tikai 
pašvaldībām piederošajiem siltumražo-
tājiem. Privātajiem garantijas netiek 
dotas, tātad arī kredīti ne. 

– Ko tas nozīmē? 
– To, ka valsts atbalstu nesaņem 

tādas lielas pilsētas kā Cēsis, Tukums, 
Jelgava un citas, kurās siltuma piegādes 
uzņēmumi pieder privātīpašniekiem. 

– Valsts atkal iedalījusi iedzīvo-
tājus kategorijās... 

– Netieši tā iznāk, tāpēc privātuzņēmēji 
droši var vērsties ar sūdzību Konkurences 
padomē. Es to pateicu valdības sēdē. 
Zināt, ko diskriminācijas dēļ cietušajām 
pašvaldībām ieteica Finanšu ministrija? 

– Ko? 
– Pārkāpt likumu! Finanšu ministrijā 

saka: „Tā kā jūsu siltumražotājiem ie-
dzīvotāju parādu dēļ trūkst apgrozāmo 
līdzekļu, pašvaldībām derētu iepriekš 
samaksāt par savu objektu – skolu, bēr-
nudārzu utt. – apkuri”. Tādējādi tiktu 
papildināta siltumražotāju kase. Bet 
pašvaldības nevar samaksāt par siltumu 
gadu uz priekšu, tām nav tādas naudas! 

– Ko darīs privātuzņēmēji, kam 
liegts valsts aizdevums? 

– Tādi siltumražotāji ir pilnībā atka-
rīgi no iedzīvotāju disciplīnas. Vai arī no 
saviem mātes uzņēmumiem, lielajām 
ārvalstu kompānijām. 

Par sevi un par kaimiņu 

– Ir ziņas, ka pat pašvaldībām 
piederošie siltuma uzņēmumi ne-

steidz pēc kredītiem kurināmā iegā-
dei un sezonas sākšanai. Kāpēc tā? 

– Tāpēc, ka būs jāmaksā aizņēmuma 
procenti Valsts kasei. Jebkuram uzņē-
mumam tas nozīmē tarifu automātisku 
kāpumu. 

– Interesanta situācija: uzņē-
mumi ņem kredītus, lai parādnieku 
vietā samaksātu par gāzi, bet tari-
fu kāpums skars visus, arī apzinīgos 
maksātājus! Vai tas ir taisnīgi? 

– Žurnālisti pastāvīgi klaigā, ka vara 
vēlas piespiest godīgos cilvēkus maksāt 
ļaunprātīgo parādnieku vietā. Te nu ir tāds 
piemērs. Diemžēl tā darbojas sistēma. 

– Vai būtu iespējams mūsu mā-
jas apsildīt bez kredītiem? 

– Iedzīvotāju parādi visās pilsētās 
caurmērā līdzinās pusotra līdz divu mē-
nešu maksai par apkuri. Daži uzņēmumi 
vairs nevar iztikt bez aizņēmuma. 

– Bet siltumražotājiem taču ir 
tiesības runāt ar namu pārvaldēm 
no spēka pozīcijām: nav samaksāts 
par siltumu – nebūs pakalpojuma. 

– Patlaban tā arī notiek. Pēc 1. mai-
ja datiem Latvijas iedzīvotāji par siltu-
mu bija parādā 40 miljonus latu. Bet 
tas nav gluži reāls skaitlis, tas atspo-
guļo tikai namu pārvalžu pastarpināto 
parādu siltuma piegādes uzņēmumiem. 
Patiesībā iedzīvotāji ir parādā vēl vai-
rāk, gluži vienkārši pārvaldnieki ir likuši 
lietā savas iekšējās rezerves, lai segtu 
daļu neapmaksāto rēķinu un nodrošinā-
tu mājām apkuri. 

– Bet namu pārvaldēm taču nav 
tiesību tā rīkoties! 

– Pēc likuma pārvaldnieks patiešām 
drīkst siltuma piegādātājam pārskaitīt 
tikai to naudu, ko iedzīvotāji samaksā-
juši par pakalpojumu, bet lauvas tiesa 

AINO SALMIŅŠ: 
„BEZ SILTUMA 
LATVĲ A NEPALIKS”
Iedzīvotāju parādu dēļ siltuma piegādātāji 
jau trešo gadu taupa uz modernizācijas rēķina. 
Plīsīs vai neplīsīs? – tāds ir jautājums

Oktobrī laiks kļuvis vēss un vietām jau sākusies ap-
kures sezona. Kopā ar Latvijas Pašvaldību savienības 
ekspertu Aino Salmiņu centāmies noskaidrot, kas šogad 
paliks bez siltuma un vai pašvaldībām pietiks naudas 
dzīvokļa pabalstiem.

Ilona MILLERE

Turpinājums 5. lpp.
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Avīze «Darīsim kopā!»
Izdevējs: 
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Ķīmijas skolotāja dēla skolā esot 
stāstījusi, ka pelējumu varot likvidēt ar 
ūdeņraža pārskābi. Ja godīgi, pārskābe 
daudz nelīdz. Mēs esam dziļā šokā, jo 
jūsu avīzē lasījām, ka pelējums izraisa 
alerģiju un elpošanas ceļu slimības. Ļoti 
baidāmies par mazo meitiņu!

Pelējuma cēlonis ir neaizdarītās 
paneļu šuves. Bijām namu pārvaldē, 
neko nepanācām. Tur sacīja: vāciet 
parakstus, balsojiet par šuvju remontu, 
krājiet naudu. Tas viss ir labi, bet agrāk 
par pavasari nekas netiks darīts. Mēs 
laistām kaktus ar ūdeņraža pārskābi 
un klausāmies, vai bērni nesāk klepot. 
Droši vien līdzīgā situācijā ir tūkstošiem 
ģimeņu. Kā vismaz pagaidām atrisināt 
problēmu?”

Ar cieņu, Jeļena

Tautas metodes cīņai 
pret pelējumu

 Agrāk telpās lika sofi tes – lielas 
jaudas spuldzes, bet nekādu rezultātu 
tās nedeva. Pelējuma sēnītes ir ļoti ņip-
ras būtnes, no tās vietas, kur spīd so-
fi te, tās ātri migrē uz citu. Turklāt nav 
sevišķi ērti dzīvot istabā, kur visu laiku 
acis žilbina spoža gaisma. 

 Bojātos materiāla virsmu 
iecirkņus apstrādā ar vara vitriolu 
(INDE!) vai kancelejas līmi. Palīdz, 
bet laiku pa laikam pelējums parādās 
citā vietā. 

 Pelējuma bojātās mēbeļu vietas 
ar otas palīdzību apstrādā ar sēnītēm 
indīgu šķīdumu, kas satur 22 gramus 

dzelzs vitriola, 44 gramus kālija alumī-
nija alauna un 18 gramus vārāmās sāls 
uz litru ūdens. Bet diez vai ir vēlams 
nodarboties ar tādiem eksperimentiem 
dzīvoklī, kur ir zīdainis.

 Pelējuma traipus no ledusskap-
ja vai maizes kastes sieniņām noņem ar 
dzeramās sodas šķīdumā (viena tējka-
rote uz glāzi ūdens) samitrinātu drānu, 
pēc tam notīrīto vietu apstrādā ar gal-
da etiķi.

 Un, beidzot, pats drošākais un 
efektīvākais paņēmiens – iegādāties 
mūsdienīgu ķīmisko līdzekli, ko pārdod 
būvmateriālu un saimniecības preču 
veikalos, un ar to apstrādāt pelējuma 
bojātās virsmas. Cilvēkiem tas ir nekai-
tīgi, pelējumam nāvējoši. 

 
Kā samazināt 
pelējuma rašanās 
risku

 Padomājiet, kā novietot mēbe-
les: ja smagi priekšmeti tiek piespies-
ti cieši pie sienas, tie ierobežo gaisa 
cirkulāciju, un tad drīz vien uz sienām 
parādās kondensāta pilieni, pēc tam arī 
pelējums. 

 Parastākais logu ārējo rāmju 
trunēšanas cēlonis ir atlupusi vai ie-
plaisājusi tepe rāmja apakšējā daļā. 
Raugieties, lai tepe cieši piekļautos 
stiklam un ūdens neiekļūtu rāmja iekš-
pusē. 

 Iemesls tam, ka pelējums parā-
dās uz balkonam piegulošās sienas, ir 
nepareizi uzstādītas notekcaurules vai 
vāja hidroizolācija. Raugieties, lai ārējā 
notekcaurule nebūtu aizsērējusi un tajā 
nestāvētu ūdens. Aizsalusi notekcauru-
le var pārplīst pa šuvi, un tad pavasarī 
sienā iemājos sēnīte. 

 Izvēdiniet mitru apģērbu, pirms 
noslēpjat to dziļāk. 

 Neturiet istabā kaltētus ziedus 
un vainagus, tajos bieži slēpjas pelē-
jums. 

 Vairieties lietot ar kaučuka 
putām pildītus spilvenus, matračus un 
mēbeles, no sviedriem tie sāks pelēt. 

 Ar tādām vienkāršām meto-
dēm kā telpas bieža vēdināšana, veļas 
nežāvēšana istabā, piloša krāna sala-
bošana un neaizraušanās ar telpaugu 
turēšanu iespējams samazināt pelēju-
ma sporu koncentrāciju sērgas skarta-
jās telpās. K

300 latu energoauditam

Gaisma atbild¦s par visu?

Mājokļu un vides departaments at-
saucīgi uzņēmis Enerģētikas aģentūras 
idejas. Energoauditam, piemēram, pil-
sēta piešķirs 25 tūkstošus latu. Ar šo 
naudu pietiks 80 lielu daudzstāvu namu 
apsekošanai. 

„Pašvaldība segs 80% energoaudita 
izmaksu,” precizēja Mājokļu un vides 
departamentā. „Katra māja saņems ne 
vairāk par 300 latiem”. 

Mulsina tas, ka pašvaldības naudu 
Enerģētikas aģentūra dalīs ar SIA Rī-
gas namu pārvaldnieks starpniecību. 
Mājām, kas vēlēsies saņemt atbalstu, 
vajadzēs piedalīties konkursā. Vai tik 
nesanāks tā, ka dzīvokļu īpašnieku 

biedrības un kooperatīvi atkal tiks at-
stumti malā? 

Kas attiecas uz tipveida dokumen-
tācijas izstrādi dažādu sēriju mājām, 
jāteic: jau sen bija laiks. Iedzīvotāji it 
bieži krīt panikā, uzzinot, cik daudz 
dokumentu un projektu jāpasūta par 
mājas kopējo naudu. Savukārt tipvei-
da dokumenti viņiem būs pieejami bez 
maksas. 

Tipveida dokumentācijas pakešu iz-
strādei Enerģētikas aģentūra prasa 44 
tūkstošus latu. Droši vien nauda tiks 
piešķirta. Galvenais, lai dokumenti pēc 
tam neapputētu kāda ierēdņa plauktā un 
dotu labumu Latvijas iedzīvotājiem. K

Pirms kāda laika Rīgas namu pār-
valdnieks vērsās pie Lietuvas kolēģiem, 
lai uzzinātu, kā kaimiņi panāk augstu 
maksāšanas disciplīnu. 

Izrādās, ka pamatu pamats ir tiešie 
līgumi starp patērētājiem un pakalpoju-
mu sniedzējiem. Latvijā lielākoties tiešā 
veidā var norēķināties tikai par elektrību 
un gāzi, bet ne par ūdeni un siltumu. 

Tostarp pašvaldības apsaimnieko-
šanas uzņēmuma speciālisti atzīst, ka 
šobrīd ir tikai viens veids, kā ietekmēt 
jebkuru komunālo rēķinu nemaksātājus, 
proti, atslēgt viņiem elektrību. 

„Dažas citu pilsētu namu pārval-
des vēsta, ka aizmetinot parādnie-
kiem kanalizāciju,” saka SIA Rīgas 
namu pārvaldnieks vadītājs Ervins 
Straupe, „taču tā ir visīstākā muļķība 
ar grandioziem izdevumiem. Gribētu 
redzēt to drosminieku, kas ņemsies 
nosprostot kanalizāciju sešpadsmit 
stāvu mājas sestā stāva dzīvoklī Zo-
litūdē!” 

Tādu drosminieku nav, jo tad visa 
sešpadsmit stāvu māja paliktu bez ka-
nalizācijas. Goda vārds, labāk sēdēt bez 
siltuma... K

Rīgas dome nolēmusi veicināt iedzīvotāju interesi par 
mājokļu renovāciju. Šai nolūkā Enerģētikas aģentūra 
lūdz pašvaldībai naudu diviem projektiem: daudzdzī-
vokļu māju energoauditam un tipveida dokumentācijas 
izstrādei 12 dažādas sērijas māju nosiltināšanai.

K³½st l¦t¢ks, bet... sad¢rdzin¢s

SEB bankas eksperts Edmunds 
Rudzītis laikrakstā Neatkarīgā prog-
nozē, ka ziemas vidū centrālās apku-
res cena Rīgā varētu būt par 10–15 
procentiem augstāka nekā iepriekšējā 
apkures sezonā. Pēc viņa teiktā, sil-
tumenerģijas cenu izmaiņas šobrīd 

ietekmē divi faktori – resursu cenas 
un akcīzes nodoklis dabasgāzei. Avīze 
jau vēstīja, ka no šā gada 1. jūlija da-
basgāze, ko izmanto siltuma un elek-
troenerģijas ražošanai, tiek aplikta ar 
akcīzes nodokli 12 latu apmērā par 
tūkstoš kubikmetriem. 

Dabasgāzei piemērotais akcīzes 
nodoklis jau pamudinājis uzņēmumu 
Rīgas siltums iesniegt Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai 
jauno siltumapgādes tarifu projek-
tu, kas paredz tarifu paaugstinā-
jumu no nākamā gada 1. janvāra 
aptuveni par 2–3 procentiem. Pa-
gaidām ar akcīzes nodokļa piemē-
rošanu saistītās izmaksas sedz pats 
uzņēmums. K

Rīgas siltums sola oktobrī siltuma tarifu pazemināt par 
diviem procentiem. Taču eksperti lēš, ka Latvijas iedzī-
votāji par apkuri maksās vairāk nekā pagājušajā gadā.

Pagājušajā mēnesī uz-
ņēmums Rīgas namu 
pārvaldnieks sniedza 
pārskatu domes deputā-
tiem par to, kā norisinās 
cīņa ar parādniekiem. 
Finanšu ministrijas ie-
rosinājumu atslēgt ne-
maksātājiem elektrību 
apsaimniekotājs at-
balsta, atzīstot to 
par efektīvāko 
iedzīvotāju „au-
dz i nā šana s” 
metodi.

P.S. Lai maize nepelētu, ņem nelielu vates tamponu, 
uzpilina tam 5–10 pilienus joda tinktūras, ievieto 
pudelītē, aizbāž pudelīti ar tīru vates piciņu un kopā 
ar maizi ievieto polietilēna maisiņā, ko cieši aizsien. 
Joda izgarojumi rada maisiņā pelējumam „nāvējošu” 
atmosfēru, bet tā kā joda ir pavisam nedaudz, 
maizes garša no tā necieš.

„Dzīvojam Imantā, nupat mums piedzima 
trešais bērniņš – meitiņa. Nesen vīrs dzī-

voklī veica ģenerāltīrīšanu ar mēbeļu pārbīdīšanu 
un atklāja, ka aiz skapjiem un zem paklājiem ir 
melns no pelējuma. Paskatījos vērīgāk un pama-
nīju, ka pelējums lien pat pa griestiem.

Ļaudis izdomājuši daudz paņēmienu Ļaudis izdomājuši daudz paņēmienu 
pelējuma iznīcināšanai. pelējuma iznīcināšanai. 
Kurš no tiem ir drošs?Kurš no tiem ir drošs?

GLĀBIET! 
MELNAS 
SIENAS!

Liene VARGA

K4 Svarīgi zināt

Ļaudis izdomājuši daudz paņēmienu 
pelējuma iznīcināšanai. 
Kurš no tiem ir drošs?



namu pārvalžu likumu pārkāpj un siltu-
ma piegādātājiem parāda dzēšanai at-
dod naudu, ko iedzīvotāji samaksājuši 
par apsaimniekošanu vai nākotnē pare-
dzētajiem mājas remonta darbiem. 

– No vienas puses, tas ir sapro-
tami – citādi taču mājokļi paliks 
bez apkures, bet, no otras, tā god-
prātīgie cilvēki atkal maksā parād-
nieku vietā, lai arī tikai pagaidām. 

– Ļoti grūti šo situāciju izskaidrot 
ļaudīm. Iedomājieties šādu situāciju: 
klāt 1. novembris, bet mājas parāds par 
siltumu ir desmit tūkstoši latu. Pilnīgi 
iespējams, ka šo summu iekrājuši divi 
trīs dzīvokļi, bet apkure netiek pieslēg-
ta nevienam. Tai pašā laikā mājas kontā 
iekrāti pieci tūkstoši latu remontam. 
Ideālā gadījumā pārvaldniekam vaja-
dzētu sasaukt kopsapulci un piedāvāt 
dzīvokļu īpašniekiem: „Ņemsim un re-
montam paredzēto naudu pagaidām 
samaksāsim par apkuri, lai nevajadzētu 
salt, bet vēlāk, kad būs piedzīti parādi, 
atliksim to atpakaļ kopējā kasē”.

– Diemžēl vairākumā gadījumu 
tādas sapulces nenotiek. 

– Tieši tā. Pārvaldnieki paši pārdala 
mājas līdzekļus, jo nespēj dzīvokļu īpaš-
niekus sapulcināt vienkopus vai arī tie 

nespēj nonākt pie kopīga lēmuma. Tā-
pēc arī mēs maz zinām par iedzīvotāju 
reālajiem apkures parādiem. 

Pabalsti pagaidām 
miglā tīti 

– Politiķi apgalvo, ka Latvijas 
ekonomika atlabst, bet jūs stāstāt, 
ka maznodrošināto un mazturīgo 
skaits valstī palielinās. Kā to sa-
prast? 

– Reālo situāciju rāda dati par so-
ciālajiem pabalstiem. Dzīvokļa pabal-
sta un garantētā minimālā ienākuma 
(GMI) līmeņa nodrošināšanas pabalsta 
pretendentu skaits gada laikā pieaudzis 
par vienu trešdaļu. Tas ļoti satrauc paš-
valdības. 

– Ko tas nozīmē skaitļos? 
– Pašvaldības maksā 50% no GMI 

pabalsta un 80% no dzīvokļa pabal-
sta. Atlikušo daļu kompensē valsts, 
izmantojot starptautisko aizdevumu. 
Bet 2012. gada janvārī Eiropas nauda 
pabalstiem beigsies. Pašvaldības va-
rētu pilnībā pārņemt šos maksājumus, 
bet tam papildus būtu nepieciešami 15 
miljoni latu. 

– Kur ņemt tādu naudu?

– Tur jau tā lieta, ka pagaidām tas 
nav skaidrs. Mēs uzdevām šo jautā-
jumu Valdim Dombrovskim, un viņš 
atbildēja, ka iespēja piešķirt valsts 
līdzfinansējumu pabalstiem tiks izvēr-
tēta, apspriežot 2012. gada budžetu. 
Mums iesaka pagaidīt, bet pašvaldī-
bas nevar gaidīt, jo mēs katru dienu 
aizvien vairāk cilvēkiem piešķiram 
mazturīgā statusu. Mums vajag sa-
prast, ko darīt tālāk. 

– Jūsu priekšlikumi? 
– Visprātīgāk būtu pārdalīt iedzī-

votāju ienākuma nodokli, pašvaldības 
daļu palielinot par 2,5%. Tas pašvaldību 
budžetiem dotu nepieciešamos 15 mil-
jonus latu. Bet pagaidām mums neviens 
to nesola un jautājumā par pabalstiem 
2012. gadā valda pilnīga neziņa. 

„Politiķi 
ir ākstījušies”

– Ko darīt, kā efektīvi cīnīties ar 
iedzīvotāju apkures parādu un tai pašā 
laikā neļaut tautai slīgt nabadzībā? 

– Ir tikai viens paņēmiens – celt 
tautsaimniecības līmeni. Visi pārējie 
paņēmieni cīņā ar parādiem ir ākstīša-
nās! Ko pēdējā laikā ir darījusi valdība? 
Finanšu ministrija ieteica parādniekiem 
atslēgt elektrību. Bet vispirms pajau-
tājiet, ko par to domā Latvenergo! Šis 
uzņēmums strādā brīvā tirgū un nav 
pakļauts politiskiem lēmumiem. Ne 
ministrs, ne premjers nevar piespiest 
Latvenergo atslēgt gaismu cilvēkiem, 
kuri akurāti maksā par elektrību, tikai 
tāpēc vien, ka viņi ir palikuši parādā par 
citiem pakalpojumiem. 

– Bet ministri ietiepīgi ir virzīju-
ši vienotas komunālo pakalpojumu 
paketes ideju: ja cilvēks nesamaksā 
par vienu, viņam var atslēgt citu. 

– Kas, jūsuprāt, notiks pēc tam, 
kad Latvenergo būs atslēdzis visus ap-
kures parādniekus? Šie cilvēki paliks 
savos dzīvokļos un sāks dedzināt sveces 
un petrolejas lampas. Es tur visu laiku 
turētu ugunsdzēsējus. Tavu brīnumu – 
nodzīvot līdz divdesmit pirmajam gad-
simtam un sagudrot tādas muļķības! 

– Bet ko tad darīt? 
– Pašvaldību savienība iesaka sa-

kārtot likumdošanu. Piemēram, mēs 
vēlamies, lai bankas pārņemtu dzīvok-
ļus kopā ar parādiem, jo cilvēki, kas 
zaudējuši par hipotekāro kredītu pirktu 
mājokli, nekad nenorēķināsies par ko-
munālajiem pakalpojumiem. 

– Kāpēc nevarētu sākt ar vien-
kāršāko – uzlikt par pienākumu 
siltuma piegādātājiem slēgt tiešus 
līgumus ar patērētājiem? 

– Dažās pilsētās tāda sistēma jau 
darbojas – Madonā, Ventspilī, Siguldā. 
Tāds lēmums pieņemts tur, kur ir bijis 
spēcīgs pašvaldības vadītājs. 

– Vai nav iespējams šādu shēmu 
ieviest ar likumu? 

– Mēs gribējām to panākt, bet pē-
dējā laikā tādam risinājumam radušies 
pretinieki. Pārvaldnieki baidās no tieša-
jiem līgumiem.

– Kāpēc? 
– Cilvēki sāks kārtīgāk maksāt par 

apkuri, lai nepaliktu bez siltuma, un 
pārstās maksāt par māju apsaimnieko-
šanu, jo māja var kādu laiku izdzīvot 
bez pārvaldnieka, bez sētnieka un bez 
atkritumu izvešanas. Namu pārvaldes 
tā vai tā nokļūs ķīlnieka lomā. Bet, ja 
profesionālās asociācijas izrādīs inicia-
tīvu, mēs esam gatavi virzīt attiecīgus 
likumprojektus. 

– Tieši tāpat būtu iespējams pa-
darīt likumīgus avansa maksājumus 
par siltumu, daudzām mājām tie ir 
palīdzējuši izvairīties no lieliem 
parādiem. 

– Daudzas namu pārvaldes un ko-
operatīvi tiešām iet šādu ceļu un vasarā 
izraksta iedzīvotājiem avansa maksāju-
mus. Tā siltumražotāji iegūst apgrozā-
mos līdzekļus un ziemā mazāk cilvēku 
lūdz pašvaldībai pabalstus. Bet no 
avansa maksājumiem var arī atteikties. 
Iedomājieties, atnāk sirma māmuļa un 
saka: „Man ir astoņdesmit divi gadi, 
līdz ziemai vairs nenodzīvošu. Negribu 
maksāt avansu!” Šobrīd neviens nevar 
viņu piespiest maksāt, un daudziem tas 
šķiet tikai taisnīgi.

Kurināt kurinās, 
bet iespējamas 
avārĳ as

– Cik daudz naudas 2012. gadā 
vajadzēs dzīvokļa un GMI pabal-
stiem? 

– Aptuveni 35 miljonus latu. Ņemiet 
vērā, ka mēs jau tagad objektīvi neva-
ram maksāt pabalstus maznodrošināta-
jiem, tikai mazturīgajiem! Šādi cilvēki 
Latvijā ir aptuveni 8% no visiem iedzī-
votājiem. Bet statistika rāda, ka komu-
nālo rēķinu samaksa rada problēmas 
aptuveni 41% iedzīvotāju. Tā ir riska 
grupa, kuru arī vajag atbalstīt. 

– Kā tad īsti būs ar apkuri? Ne-
sen jūs paziņojāt, ka parādu dēļ 
apkures sezonas sākums ievērojami 
aizkavēsies. 

– Palieku pie savām domām. Pat lie-
pājnieki nesen paziņoja, ka „spīdzinās” 
savus parādniekus, draudot nepieslēgt 
siltumu. Bet ilgi tā nevar turpināties. 
Pašvaldībās tiks pieņemts politisks lē-
mums nodrošināt apkuri pat pašiem 
lielākajiem parādniekiem. 

– Tātad nemaksātāju skaits un 
parādu summas Latvijā vēl nav sa-
sniegušas kritisko līmeni? 

– Paradokss, bet mūs ir glābušas 
divas pēdējās ziemas, kas bija patie-
šām aukstas. Šā iemesla dēļ caur sil-
tumražotāju kontiem ir plūduši prāvi 
līdzekļi, uzņēmumiem vienmēr bija 
nauda kurināmā iegādei utt. Palīdz 
arī zināma tarifu rezerve, kas pare-
dzēta siltumtīklu modernizācijai un 
remontam. Šobrīd modernizācija ie-
dzīvotāju parādu dēļ ir iesaldēta, mēs 
it kā esam savilkuši jostas. Bet valsts 
spēlē krievu ruleti – kaut kur plīsīs vai 
neplīsīs vecais maģistrālais cauruļ-
vads? Pagājušajā gadā plīsa Salaspilī, 
un visa pilsēta un botāniskais dārzs 
palika bez siltuma. 

– Tas ir bīstami.
– Bet visas pašvaldības saprot, ka 

atstāt parādniekus bez siltuma ir vēl 
bīstamāk. K

Turpinājums no 3. lpp.

AINO SALMIŅŠ: 
„BEZ SILTUMA LATVĲ A NEPALIKS”
„Paradokss, bet mūs ir glābušas 

divas pēdējās ziemas, kas bĳ a 

patiešām aukstas. 

Šā iemesla dēļ caur siltumražotāju 

kontiem ir plūduši prāvi līdzekļi, 

uzņēmumiem vienmēr bĳ a nauda 

kurināmā iegādei utt”.
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Saskaņā ar Ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 1014 dzīvokļu īpašnieku 
nepārņemtas daudzdzīvokļu mājas pār-
valdniekam līdz 15. oktobrim jāsastāda 
mājas apsaimniekošanas tāme nākama-
jam gadam. 

Tāme ir plāns, kurā pārvaldnieks 
norāda, cik daudz naudas paredzējis 
novirzīt mājas tehniskajai apkopei, 
cik sanitārajai kopšanai, cik remonta 
darbiem. Atsevišķā ailē ir ierakstīta 

pārvaldnieka administratīvajiem izde-
vumiem paredzētā summa. Saskaitiet 
šos izdevumus un iegūsiet apsaimnie-
košanas maksu, kas Latvijā svārstās no 
15 līdz 80 santīmiem par kvadrātmet-
ru. Gribam vai negribam, bet šī nauda 
mums katru mēnesi jāsamaksā namu 
pārvaldei.

Vienkārši tāpat ņemt naudu no ie-
dzīvotājiem pārvaldnieks nevar, viņam 
ir jāpaskaidro, par ko maksā dzīvokļu 

īpašnieki un īrnieki, kā nauda tiks izlie-
tota. Tāpēc arī viņš sastāda tāmi nāka-
majam gadam.

Taču tāmei nav tikai informatīvs 
raksturs. Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 1014 nosaka, ka pat pārvaldīša-
nā nepārņemto māju iedzīvotājiem 
ir tiesības mājas apsaimniekošanas 
tāmē izdarīt grozījumus. Piemēram, 
viņi var atteikties no mājas sanitārās 
kopšanas, tas ļaus ietaupīt naudu uz 

No 15. oktobra līdz 15. novembrim izšķiras 
jūsu mājas apsaimniekošanas maksas 
liktenis 2012. gadā. Piedalieties!

PATIESĪBAS MIRKLIS

To māju iedzīvotājiem, kuru pārvaldīšanu nav pārņē-
muši paši dzīvokļu īpašnieki, nav īpaši daudz tiesību, 
bet ir viens mēnesis gadā, kad pārvaldniekam jāuz-
klausa viņu viedoklis galvenajā jautājumā – par pār-
valdīšanas un apsaimniekošanas maksu. Kā šo maksu 
samazināt? Kā panākt, lai mājā tiktu veikti nepiecie-
šamie remonta darbi? Kā ietaupīt mājas naudu? Seko-
jiet mūsu instrukcijai.

Marina MATROŅINA, 
speciāli laikrakstam „Darīsim kopā!”
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sētnieka algas rēķina. Tikai tādā ga-
dījumā iedzīvotājiem pašiem nāksies 
kopt māju un viņi paši atbildēs at-
tiecīgajām varas struktūrām par tajā 
valdošo kārtību. 

Lai iedzīvotāji darītu zināmu savu 
viedokli par pārvaldnieka nākamā gada 
plāniem, ieteicams noturēt kopsapul-
ci. Tajā viņi var kopīgi apspriest tāmi 
un izlemt, piekrist tai vai nepiekrist. 
Nepiekrīt? Dzīvokļu īpašnieki vispārējā 
balsošanā var noraidīt namu pārvaldes 
iecerēto remonta darbu plānu (mainīt, 
papildināt vai, gluži otrādi, sašaurināt 
darbu klāstu). Viņi var aicināt pārvald-
nieku samazināt administratīvos izde-
vumus, var pieņemt lēmumu izveidot 
mājas rezerves fondu. 

Kopsapulces lēmums jānoformē pro-
tokola veidā un jāparaksta vairākumam 
dzīvokļu īpašnieku. Pārvaldniekam 
jāņem vērā visi dzīvokļu īpašnieku no-
rādījumi. Ja viņš nespēj māju apsaim-
niekot par iedzīvotāju piedāvāto cenu, 
viņam tas jāpasaka, piedāvājot dzīvokļu 
īpašniekiem pārņemt pārvaldīšanas tie-
sības. 

Tūkstošiem māju iedzīvotāju ik ga-
dus risina aktīvas sarunas ar pārvald-
niekiem. Viņi nesnauž, jo zina – ja līdz 
15. novembrim nebūs pauduši savu vie-
dokli, spēkā stāsies pārvaldnieka piedā-
vātais apsaimniekošanas plāns. Pēc 15. 
novembra to vairs nevarēs grozīt. Tāpēc 
bez vilcināšanās jāizmanto iespēja ie-
tekmēt mājas apsaimniekošanas maksu 
un kvalitāti. 

Diemžēl daudzi iedzīvotāji jop-
rojām nezina savas tiesības vai arī 
kautrējas namu pārvaldē pieprasīt 
gada tāmi. Tā ir liela kļūda. Pārvald-
nieka pienākums ir pēc dzīvokļa īpaš-
nieka pirmā pieprasījuma izsniegt 
viņam tāmes projektu. Pat ja iedzīvo-
tāji principā neiebilst pret piedāvāto 
apsaimniekošanas maksu, tāme palī-
dzēs viņiem saprast, kā tiek izlietota 
nauda un kādi remonta darbi mājā 
gaidāmi. 

Tātad ņemiet gada tāmi, izpētiet 
skaitļus, apspriediet, nebaidieties 
iesaistīties diskusijā ar pārvaldnie-
ku! Jūsu aktivitāte nāks mājai par 
labu. K

Reiz jūs rakstījāt, ka piecu sešu sek-
ciju māja sētniekam maksā 80 latu un 
par šo naudu viņam jāmazgā grīdas un 
logi kāpņu telpās, atkritumu konteineri 
un atkritumu vadi. Ar vārdu sakot, viņš 
ir atbildīgs par tīrību visās koplietoša-
nas telpās un apkārtējā teritorijā. 

Pie mums viss ir gandrīz otrādi. Mūsu 
mājas iemītnieki izlasīja dokumentus 
un uzzināja, ka mūsu divu sekciju mājas 
dzīvokļi visi kopā par apsaimniekošanu 
maksā ap 500 latu mēnesī, bet lauvas 
tiesa šīs naudas – 248 lati – tiek tērēti 
sētnieces algai. 

Par sētnieces darbu mums nav pa-
mata sūdzēties, viņa strādā divpadsmit 
stundas dienā, ravē puķu dobes un tā 
aprūpē mūsu 15 kvadrātmetru pagal-
miņu, ka prieks skatīties. Tikai viena 

lieta – viņa nekopj koplietošanas tel-
pas, to dara kāda mūsu mājas iemīt-
niece, kurai katru mēnesi savācam pa 
latiņam no katra dzīvokļa. 

Pēc jūsu raksta devāmies uz namu 
pārvaldi un paziņojām, ka sētnieces 
alga neatbilst mūsu pagalma platībai 
un mums nepavisam nav vajadzīgs, lai 
nabaga sieviete 12–15 stundas dienā 
pucētu mūsu zālienus. Nevienā Rēzek-
nes pagalmā pēc pulksten 12 dienā 
sētnieki vairs nav manāmi, tikai mūsējā 
līdz tumsai kaut ko plūc un grābj, pie 
viena izgrābjot no mājas budžeta pusi 
naudas. 

Mūsu pārvaldnieks atbildēja, ka 
samazināt atalgojumu sētniecei nevar, 
jo tā esot valdības noteiktā minimālā 
alga. Ļoti dīvaini bija dzirdēt tādu at-

bildi! Mēs apstaigājām visus dzīvokļu 
kooperatīvus Rēzeknē, tur darbinieki 
nevarēja vien nobrīnīties par mūsu sēt-
nieces algu. Namu pārvaldes adminis-
tratīvajiem izdevumiem mēs maksājam 
190 latu mēnesī. Kas paliek mājai? Nav 
jau nekāds brīnums, ka mūžam esam 
parādā. 

Tā turpinās jau septiņus gadus. Ar 
šausmām domājam, kas notiks, ja po-
litiķi lems paaugstināt minimālo algu. 
Daudzi priecāsies, bet mēs līdz ausīm 
iestigsim parādos. 

Mēģinājām rast risinājumu no dzī-
vokļu īpašnieku pozīcijām, palūdzām, 
lai pārvaldnieks parāda ar sētnieci no-
slēgto darba līgumu, bet pārvaldnieks 
mums papīru nerādīja – tā esot privāta 
informācija. 

Pastāstiet ar avīzes starpniecību, 
kādi varianti būtu iespējami sētnieka 
sakarā un kā mums rīkoties tālāk. Mūsu 
mājas pārvaldīšanu iedzīvotāji nav pār-
ņēmuši”.

Redakcijas
atbilde
Mīļie lasītāji, saskaņā 
ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 1014 
jums ir tiesības atteik-
ties no sētnieka pakal-
pojumiem un pašiem 
uzņemties pienākumu 
kopt mājas teritoriju. 
Var taču, piemēram, 
rindas kārtībā nogrābt 
zālienu. Tā jūsu nelie-
lās mājas kontā iekrā-
sies daudz vairāk nau-
das remontam. 

Kas jādara, lai pārņemtu 
pagalma kopšanu? Laikā, kas 
atvēlēts 2012. gada apsaim-
niekošanas izdevumu tāmes 
projekta apspriešanai (no 15. 
oktobra līdz 15. novembrim), 
jāsarīko kopsapulce. Par at-
teikšanos no sētnieka pakal-
pojumiem jānobalso vairāk 
nekā pusei dzīvokļu īpašnie-
ku. Šis jūsu lēmums pārvald-
niekam būs jāpilda. 

Atsakoties no sētnieka, 
jums ir tiesības ietaupīto nau-
du ieskaitīt mājas remonta 
fondā. Cits variants – sama-
zināt maksu par apsaimnie-
košanu. 

Tikai iegaumējiet, ka pa-
galmu nāksies uzturēt tīru, 
pretējā gadījumā pašvaldības 
administratīvā inspekcija var 
uzlikt naudas sodu, ko pār-
valdnieks iekļaus kārtējā dzī-
vokļa rēķinā. K

„Pateicoties jūsu rakstiem par namu pārvaldēm, 
daudz esam uzzinājuši un daudzus jautājumus at-

risinājuši. Bet šoreiz – par īpaši sāpīgu jautājumu, par 
sētniekiem.

S¦tnieks ir par d¢rgu!
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Kamēr gaidīja 
brigādi, 
cienasts tika 
notiesāts

Ludmila un Edgars dzīvo Pārdauga-
vā. Nesen viņi devās ciemos pie drau-
giem uz Imantu. 

– Nopirkām konfektes un šampanie-
ti, – stāsta Edgars, – iekāpām list ā un 
nospiedām sestā stāva pogu. 

Starp trešo un ceturto stāvu list s no-
čīkstēja un apstājās. 

– Piezvanījām draugiem, brīdinājām, 
ka aizkavēsimies, un tūlīt uzspiedām 
apkalpojošās fi rmas tālruņa numuru, – 
atceras Ludmila. – Firmas nosaukums 
mums neko neizteica. Atbildēja miegai-
na balss: „Gaidiet, tūlīt būsim.” 

Pēc četrdesmit minūtēm kļuva 
skaidrs, ka gaidīšana ieilgs. 

– Vīrs ieteica atvērt durvis un pamē-
ģināt nolaisties uz apakšējo stāvu, bet 
kabīne bija iestrēgusi tieši starp kāpņu 
laukumiem – līdz apakšējam tālu, līdz 
augšējam augstu, – saka sieviete. 

Pēc stundas ciemos gājēji atvēra 
konfekšu kasti, pēc pusotras – šampa-
nieša pudeli. Draugi dežūrēja ceturtajā 
stāvā – stāstīja gūstekņiem anekdotes, 
turpat sarīkoja tējas dzeršanu. Meistara 
tālrunis vairs neatbildēja. 

– Remontētājs ieradās pēc divarpus 
stundām, – stāsta Edgars. – Teica, ka 
ātrāk nav sanācis, esot bijis mājās un 
vakariņojis. 

Vīrs un sieva no list a izkāpa trīs 
stundas pēc pacēlāja apstāšanās brīža. 
Nekāda ciemošanās vairs nebija prātā. 
Iemetuši atkritumu vadā tukšo šampa-

nieša pudeli un atvadījušies no drau-
giem, viņi devās mājup. 

Tagad Edgaru un Ludmilu interesē 
viens jautājums: vai Latvijā ir spēkā 
normatīvi, kas nosaka, cik ātri remont-
brigādei jāatbrīvo list ā iestrēguši cilvē-
ki? Ja tādu normatīvu nav, sēdēt starp 
stāviem iespējams ļoti ilgi. 

Starp citu, list s draugu mājā sāka 
darboties tikai pēc trim dienām. Iedzī-
votāji bija ļoti neapmierināti. 

Normatīva nav, 
ir ieteikumi 

Uz jautājumiem par list u saimnie-
cību atbild kompānijas Kone list i Lat-
vija direktors Vladimirs Grigorenko. 
Savulaik viņš ir strādājis uzņēmumā 
Latvijas list i – vienīgajā, kas apkalpoja 
daudzstāvu namu list us padomju laikā. 

– Tolaik meistariem nebija mobi-
lo telefonu, tāpēc viņiem katru dienu 
vajadzēja apmeklēt savus objektus, – 
stāsta Vladimirs. – Tagad apkalpojošo 
kompāniju brigādes uz objektiem dodas 
tikai vienu divas reizes mēnesī veikt 
profi laktisko apskati. 

Toties, pateicoties mobilajiem tele-
foniem, uz avārijas izsaukumiem lielās 
kompānijas reaģē ātri. Rīgā kompānijai 
Kone list i ir pa brigādei katrā Daugavas 
krastā – lai nevajadzētu stāvēt sastrē-
gumos. 

– Latvijā nav precīza normatīva, 
kas noteiktu, cik ātri cilvēki jāatbrīvo 
no iestrēguša list a, – stāsta kompānijas 
speciālists Aleksandrs Eglītis, – bet 
mēs vadāmies pēc Eiropas Savienības 
direktīvām. Tās nosaka, ka cilvēkus 
ieteicams atbrīvot stundas laikā. Mak-

simālais avārijas brigādes ierašanās ter-
miņš ir divas stundas. 

Tad kāpēc Ludmila un Edgars tik 
ilgi gaidīja izkļūšanu brīvībā? Diemžēl 
mazās kompānijas, kurās ar list u apkal-
pošanu nodarbojas viens divi meistari, 
nespēj garantēt ātru reaģēšanu. 

„Taupības” sekas 

List u apkalpošanas tirgus Latvijā ir 
mainījies. 

– Tajā joprojām strādā tādi list u ap-
kalpošanas jomas monstri kā Schindler, 
Otis un Kone, bet ienākušas arī daudzas 
mazas fi rmas, – stāsta Vladimirs Grigo-
renko. – Tās piedāvā apkalpot list us par 
limonādes cenu – 15 latiem mēnesī. 
Namu apsaimniekotāji piekrīt, viņiem 
nav pat nojausmas, ka pēc 10–12 mē-
nešiem mājā var sākties problēmas. 

Reāli list a apkalpošana maksā aptu-
veni 30 latu mēnesī. Meistaram mājā 
jāpavada vairākas stundas, lai visu 
pārbaudītu, noregulētu, ieeļļotu. Cenā 
ietilpst arī avārijas brigāžu uzturēšana 
un list ā iestrēgušo cilvēku garantēta at-
brīvošana ES noteiktajā termiņā. 

Diemžēl šobrīd apsaimniekotāji cen-
šas taupīt. 

– Viņi pat lūdz samazināt profi lak-
tiskā remonta apjomu, jo mājām trūkst 
naudas, – saka Aleksandrs Eglītis. 

Tā paša iemesla dēļ apsaimniekotāji 
nereti izvēlas „lētus” apkalpojošos uz-
ņēmumus. 

– Briesmīgākais ir tas, – uzskata 
Kone list i speciālisti, – ka fi rmu viendie-
nīšu meistarus nav iespējams kontrolēt. 
Līgumā ierakstīts, ka viņiem regulāri 
jāpārbauda un jānoregulē list s, bet ne-
viens jau nezina, vai viņi vispār ierodas 
objektā. Diez vai par 15 latiem mēnesī 
viņi var paveikt nepieciešamo darbu pil-
nu kompleksu. 

Bet ir arī laba ziņa: list i ir tā ierīkoti, 
ka arī bez apkopes neapdraud pasažieru 
drošību. 

– Nelaimes gadījumi notiek tikai cil-
vēku pārgalvības dēļ, – uzskata Vladi-
mirs Grigorenko. – Piemēram, pusaudži 
vizinās uz list a jumta un gūst traumas. 
Ja cilvēks nelien, kur nevajag, viņš var 
būt drošs par savu dzīvību. 

Nekopti list i vienkārši apstājas. Maza 
apkalpojošā fi rma spēj veikt sīkus re-
monta darbus, bet tiklīdz nonāk līdz 
nopietniem, neuzticamie uzņēmumi 
mazgā rokas nevainībā.

– Tie nespēj sagādāt detaļas, nespēj 
nomainīt dārgus mezglus, un tad list s 
apstājas uz ilgu laiku, – savu viedokli 
pauž Aleksandrs Eglītis. 

Bet pēc tam tehnika 
bojājas... 

Reizēm tāds bēdubrālis kvalitatīvas 
detaļas vietā ieliek apšaubāmu pašdari-
nājumu. Kad tāds pacēlājs ietiepīgi pa-
liek starp stāviem, pārvaldnieks steidz 
pie speciālistiem uz autoritatīvu kom-
pāniju pēc palīdzības. 

Diemžēl remonts maksā daudz dār-
gāk nekā laikus veikta profi lakse. 

– Mums ir klienti, kuri uz laiku bija 
pārgājuši pie fi rmām, kas piedāvā dem-
pinga cenas, – stāsta Eglītis. – Mūsu list i 
ir tik labi noregulēti, ka aptuveni gadu 
var kalpot bez ķibelēm, pat ja jaunās 
fi rmas meistari pavisam reti ielūkojas 
mājā, bet pēc tam tehnika sāk bojāties, 
un tad mūs atkal sauc palīgā. 

Ko ierauga meistars? List am ir no-
ņemtas detaļas, tas ir pilnībā nolaists. 
Laikus pamanītu kļūmi būtu bijis iespē-
jams izlabot par 100 latiem, bet šādi 
sabendēta list a atjaunošana var maksāt 
tūkstošus. 

Cik maksā 
labi kopts lifts? 

Nevar teikt, ka visas mazās fi rmas 
strādā pa roku galam, nē, daudzas no 
tām tirgū darbojas jau desmit un vairāk 

gadu. Tāpēc, pirms slēgt līgumu, būtu 
vērts painteresēties par uzņēmuma re-
putāciju. 

– Un atcerieties, ka katru gadu 
mainīt apkalpojošo uzņēmumu ir slikta 
zīme, – brīdina Vladimirs Grigorenko. – 
Ja meistars pastāvīgi apkalpo noteiktu 
māju list us, viņš labi zina to raksturu un 
kaites. Bet, ja pārvaldnieks skraida no 
fi rmas uz fi rmu, slēdz līgumu uz gadu, 
meistaram nav motivācijas pamatīgi iz-
pētīt pacēlāju. Pēc gada taču viņš atkal 
par to nebūs atbildīgs. 

Jāatceras arī, ka tehnikai vajadzīgs 
profi laktiskais remonts. Jā, mājai šobrīd 
trūkst naudas, bet pēc mēneša tās ne-
būs vairāk, toties list s var sabojāties. 

– Jebkurš mehānisms laiku pa laikam 
prasa ieguldījumus, – uzsver Aleksandrs 
Eglītis. – Namu pārvaldniekiem, dzīvok-
ļu īpašnieku biedrībām un pašiem māju 
iedzīvotājiem to nevajadzētu aizmirst. 

Painteresējāmies, kādu summu mājai 
vajadzētu paredzēt list a profi laktiskajam 
remontam un apkopei. Kone list i speciā-
listi sarēķināja aptuvenus izdevumus: 

– Ideāls remonts, pēc kura jūsu list s 
būs kā gurķītis, izmaksās 70% no jauna 
list a cenas. List a vienkāršai uzturēšanai 
kārtībā reizi piecos gados vajadzētu tē-
rēt 15–20% no tā vērtības. Pieņemsim, 
ka viens mehānisms maksā 10 000 latu. 
Iznāk, ka gada laikā par tā profi laksi 
mājai jāmaksā aptuveni 400 latu. 

Kas attiecas uz list u apkalpošanas 
cenu, lielās kompānijas ir pārliecinā-
tas, ka kvalitatīvs pakalpojums nevar 
maksāt lētāk par 30 latiem mēnesī. 
Bet dempings... Jautājums: vai tiešām 
jūs ticat, ka list u var labi uzturēt par 15 
latiem mēnesī? 

– Pienācis laiks, kad mājas, kas cie-
tušas no fi rmu viendienīšu paviršības, 
atgriežas pie mums, – saka Kone list i 
speciālisti. 

Vai tiešām jāgaida, kad list s pilnībā 
apstāsies, lai saprastu vienkāršo patie-
sību, ka skopais maksā divreiz? K

O. BLUĶIS

List u apkalpošana šķietami ir tāds sīkums, ko var uzti-
cēt jebkuram kaut cik zinošam meistaram. Bet, tiklīdz 
list s sabojājas, mājas iemītnieki saprot, ka vajadzēja 
uzaicināt profesionāļus.

TRĪS STUNDAS TRĪS STUNDAS 
IESLODZĪJUMĀIESLODZĪJUMĀ
Jūsu liftu apkalpo Jūsu liftu apkalpo 
firma viendienīte? firma viendienīte? 
Nēsājiet līdzi Nēsājiet līdzi 
sviestmaizi – sviestmaizi – 
iestrēgt var iestrēgt var 
uz ilgu laiku!uz ilgu laiku!
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Iedzīvotāji parādā 
20 miljonus

– Mūsu klientu parādi vasarā sama-
zinājušies pavisam nedaudz, – atzīst 
SIA Rīgas namu pārvaldnieks valdes 
priekšsēdētājs, – iedzīvotāji joprojām 
par siltumu un apsaimniekošanu nav 
samaksājuši 20 miljonus latu. 

– Kāpēc iedzīvotāji nav samak-
sājuši parādu siltajā gadalaikā, kad 
kārtējie rēķini bija saudzējoši?

– Mēs patiešām gaidījām lielāku ak-
tivitāti. Tiklīdz beidzas apkures sezona, 
cilvēki tradicionāli sāk kārtot ziemas 
parādus. Šoreiz situācija nemainījās 
līdz pat jūlija beigām, tā uzlabojās tikai 
augustā un septembrī. 

– Kāpēc? 
– Manuprāt, uzņēmums Rīgas sil-

tums sarīkoja labu akciju – nosūtīja 
iedzīvotājiem paziņojumus par mājai 
iekrājušos parādu. Tas lika cilvēkiem 
mazliet saņemties. 

– Ar kādu parādu par siltumu jūs 
sākat apkures sezonu? 

– Uzņēmuma Rīgas namu pārvald-
nieks parāds Rīgas siltumam 11. oktob-
rī bija 2,87 miljoni latu. Bet mēs esam 
saņēmuši piecu miljonu latu kredītu, 
tāpēc ceram apkures sezonas gaitā pil-
nībā norēķināties ar siltumtīkliem. 

– Tas ir slavējami, jo tad Rīgas 
siltums nevarēs atslēgt pakalpoju-
mu mājām-parādniecēm. Bet iedzī-
votāju parāds par apkuri taču nekur 
nav pazudis? 

– Tas ir aptuveni 10 miljonu latu 
liels. 

– Kā tas iespējams: iedzīvotāji 
namu pārvaldei nemaksā, bet jūs 
tomēr norēķināties ar piegādātāju? 

– Mēs izmantojam iekšējo naudas 
apgrozījumu. Protams, varētu šos lī-
dzekļus tērēt ar lielāku labumu mājām, 

bet par siltumu nākas domāt vispirmām 
kārtām. 

– Vai tas nozīmē, ka Rīgas namu 
pārvaldnieks ķeras pie māju re-
monta uzkrājumiem un atdod tos 
Rīgas siltumam iedzīvotāju parādu 
segšanai? 

– Nē, nekādā gadījumā. Katrai mā-
jai ir pašai savs uzkrājumu konts, ja tajā 
iekrāts pietiekami daudz naudas, lai va-
rētu sākt remonta vai labiekārtošanas 
darbus, māja ar to var brīvi rīkoties at-
bilstoši dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 
lēmumam. Vai kādam no iemītniekiem 
ir vai nav parāds par siltumu, tam šajā 
gadījumā nav nekādas nozīmes.

Jauna tendence: 
grafi ku sastādīšana 

– Pavasarī namu pārvalde solīja 
nopietni pievērsties parādniekiem. 
Vai ar viņiem tiek vairāk strādāts? 

– Kopējie parādu piedzīšanas rādītā-
ji ir uzlabojušies. Nevaru teikt, ka situā-
cija kardināli mainījusies un ka mēs sa-
ņemam divas trīs reizes vairāk naudas, 
bet lieta ir iekustējusies. Tiesā iesniegts 
vairāk nekā 1000 lietu. 

– Bet tiesa ir pēdējais solis... 
– Taisnība, rakstīt prasības pieteiku-

mus ir nepatīkami un pašai namu pār-
valdei neizdevīgi, tāpēc priecājamies, 

ka cilvēki aktīvi interesējas par parāda 
atmaksas grafi ku sastādīšanu. 

– Vai tādu grafi ku var sastādīt 
savā namu pārvaldes iecirknī? 

– Jā, un tā ir jauna tendence – pēdē-
jie divi mēneši rāda, ka cilvēki labprāt 
vēršas pēc tāda papīra. Maksimālais ie-
krātā parāda atmaksāšanas laiks ir 18 
mēneši. Iedzīvotāji nevēlas novest lietu 
līdz tiesai. Viņi saprot, ka parādu agrāk 
vai vēlāk nāksies atdot, un vēlas to darīt 
iespējami nesāpīgākā veidā. 

Pieci miljoni 

– Pašvaldības namu pārvalde 
nupat saņēma bankas kredītu piecu 
miljonu latu apmērā. Kam tas va-
jadzīgs? 

– Lēmums aizņemties naudu tika 
pieņemts pirms vairākiem mēnešiem. 
Tad mums likās, ka namu pārvaldes 
parāds uzņēmumam Rīgas siltums 
pirms apkures sezonas sākuma sa-
sniegs 4,5 miljonus latu. Ar to arī 
rēķinājāmies, nosakot aizņēmuma 
summu, jo par siltumu vajadzēja sa-
maksāt. 

– Visu naudu plānojāt atdot, lai 
segtu iedzīvotāju parādu par sil-
tumu? 

– Tieši tā. Bet vasarā mūsu klien-
ti sāka maksāt regulārāk, tāpēc visus 
piecus miljonus Rīgas siltumam neat-
dosim. 

– Ko darīsiet ar pāri palikušo 
naudu? 

– Pirmkārt, mums nav obligāti uz-
reiz jāizlieto viss kredīts. Otrkārt, namu 
pārvaldei ir arī citas saistības, ko izde-
vīgāk izpildīt bez kavēšanās. 

– Kas tās par saistībām? 
– Piemēram, pagaidu investīcijas 

remonta darbos. 
– Bet kas tad maksās kredīta 

procentus? 
– Mēs saņemam no iedzīvotājiem 

ne tikai maksu par dzīvokli, bet arī 
par maksājumu aizkavēšanu aprēķinā-
to soda naudu. No šiem līdzekļiem arī 
maksāsim kredīta procentus. 

– Labs jaunums – šie izdevumi 
nebūs ietverti apsaimniekošanas 
maksā, vai ne? 

– Likums mums neļauj to darīt. 
– Tas ir labi, jo godīgiem cilvē-

kiem nenāksies netieši maksāt par 
parādniekiem. 

– Tieši tā. Mēs jau paši saprotam, ka 
paaugstināt maksu par apsaimniekoša-
nu, lai atdotu kredītu, nebūtu godīgi at-
tiecībā pret apzinīgajiem iedzīvotājiem. 

Namu pārvalde 
garantē siltumu 

– Jūs nesen paziņojāt, ka nevie-
na māja Rīgā nepaliks bez siltuma. 

– Ņemsim un precizēsim: es ar to 
gribēju teikt, ka bez pakalpojuma ne-
paliks neviena mūsu namu pārvaldes 
apsaimniekotā un pagājušajā gadā sil-
tumam pieslēgtā māja. 

– Ko tas nozīmē?
– Lieta tāda, ka pagājušajā ziemā 

bez apkures palika trīs mūsu mājas. 
Viena pati atteicās no pakalpojuma, 
otras (tā ir sociālā māja Lielupes ielā) 
iemītniekus paredzēts pārvietot, trešā 
palika bez siltuma remonta darbu dēļ. 
Ja šie darbi ir pabeigti, mēs esam gatavi 
arī tur atdzīvināt radiatorus. 

– Citas pilsētas ziņo, ka nepie-
slēgs saviem parādniekiem siltu-
mu. Vai Rīga ir pieņēmusi politisku 
lēmumu sildīt visus? 

– Mēs neesam Rīgas domes struk-
tūra, tāpēc nekādi politiskie lēmumi 
tiešā veidā uz mums neattiecas. Mēs uz 
situāciju raugāmies no sava skatupun-
kta: visās mājās dzīvo cilvēki, tai skaitā 
pensionāri, kas godprātīgi maksā par 
siltumu. Vai tiešām viņiem būtu jācieš 
dažu nemaksātāju dēļ? 

– Jūs uzņematies sociālo funkci-
ju aizsargāt cilvēkus, kas samaksā-

juši par pakalpojumu? 
– Mēs tikai uzskatām, ka cīnīties ar 

parādniekiem un nodrošināt ar siltumu 
visus pārējos ir namu pārvaldes tiešs 
pienākums. 

Tiem, 
kam nav paveicies

– Rīgā lielus parādus iekrājušas 
daudzas mājas, ko apsaimnieko 
privātās namu pārvaldes. Šīm mā-
jām draud karstā ūdens atslēgšana, 
auksti radiatori ziemā. Vai esat 
gatavi tādas daudzdzīvokļu mājas 
ņemt savā paspārnē un nodrošināt 
ar siltumu? 

– Mēs jau pieņemam apsaimnieko-
šanā tādas mājas. Dažas patiešām no-
kļuvušas grūtā situācijā, tām ir daudzu 
tūkstošu parādi. Bet lēmums sadarbo-
ties attiecībā uz katru māju tiek pie-
ņemts individuāli. 

– Tātad dažas var saņemt Rīgas 
namu pārvaldnieka atteikumu? 

– Pilnīgi iespējams. Viss atkarīgs no 
klientu vēlmes sadarboties Piemēram, 
pagājušajā gadā pārņēmām vairākas 
mājas no uzņēmuma Māju serviss KSA. 
Šis apsaimniekotājs nebija pārskaitījis 
Rīgas siltumam no iedzīvotājiem par 
apkuri saņemto naudu. Cilvēkiem nācās 
maksāt otrreiz, citādi mūsu namu pār-
valde nevarēja garantēt viņu dzīvokļos 
siltus radiatorus. K

Ervins Straupe, uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks vadītājs

„Nevaru teikt, ka situācĳ a 

kardināli mainījusies un ka 

mēs saņemam divas trīs reizes 

vairāk naudas, bet lieta ir 

iekustējusies. Tiesā iesniegts 

vairāk nekā 1000 lietu”.

„Mēs tikai uzskatām, ka cīnīties 

ar parādniekiem un nodrošināt 

ar siltumu visus pārējos ir namu 

pārvaldes tiešs pienākums”.

Liene VARGA

Rīgā sākas apkures sezona, simtiem māju jau pieslēg-
tas. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks 
vadītājs Ervins Straupe stāsta, kā uzņēmums sagatavo-
jies ziemai un vai spēs apsildīt visas mājas.

RĪGAS NAMU 
PĀRVALDNIEKS: 

SASILDĪSIM 
VISUS
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Atkal aktuāli

Atgādināsim, ka šovasar Rīgas 
ūdensvadā tika atklātas legionellas – 
mikroorganismi, kas bojā cilvēka plau-
šas. Tās var iekļūt organismā, ieelpojot 
aerosolizētas ūdens daļiņas, kas veido-
jas no sīkiem ūdens pilieniņiem. Tātad 
atliek tikai legionellām iemājot karstā 
ūdens piegādes sistēmā, lai ar tām in-
fi cētos vesela ģimene, pat visa māja vai 
rajons. 

Letāls iznākums „leģionāru slimī-
bas” gadījumā sasniedz 20%: ārstiem 
ne vienmēr izdodas laikus noteikt diag-
nozi, bet slimības norise ir ļoti smaga – 
tiek bojāta centrālā nervu sistēma, gre-
mošanas orgāni utt. 

Pavasarī pēc pirmajiem legione-
lozes gadījumiem Latvijas Infekto-
loģijas centrs izplatīja informāciju, 
norādot, ka „pie iekārtām, kas vei-
do ūdens aerosolu, pieder karstā un 
aukstā ūdens sistēmas, t.sk. dušas un 
krāni, virpuļvannas vai baseini, turku 
pirtis un saunas, karstie avoti, gaisa 
mitrinātāji, gaisa kondicionētāju dze-
sēšanas iekārtas, dekoratīvās strūkla-
kas”. 

Pēdējie Infektoloģijas centra pazi-
ņojumi nākuši klajā šā gada septembrī. 
Ārsti informē, ka slimība turpina izpla-
tīties. 

Kaitīgā taupība

– Šā gada astoņos mēnešos Latvijā 
jau inficējušies 23 cilvēki, vēl astoņos 
gadījumos mēs turpinām epidemiolo-
ģiskos izmeklējumus. Diemžēl diviem 
slimniekiem legioneloze beidzās letā-
li, – stāsta Infektoloģijas centra Epi-
demioloģiskās drošības un sabiedrī-

bas veselības departamenta direktors 
Juris Perevoščikovs. 

Salīdzinājumam: tādā pašā laika 
posmā pērn Latvijā tika atklāti tikai 
divi legionelozes gadījumi. Pats nepa-
tīkamākais ir tas, ka liela daļa slim-
nieku (10 gadījumi) ir inficējušies 
mājās. 

Ārsti epidemiologi turpina apsekot 
saslimušo cilvēku mājas. Vispirmām 
kārtām viņi ņem ūdens paraugus 
dzīvokļos un māju kopējos siltum-
mezglos. Astoņos gadījumos bīsta-
mās baktērijas atrastas karstā ūdens 
sistēmā. 

No kurienes šī nelaime? Speciā-
listi uzskata, ka pie visa vainīgs mūsu 
taupīgums. Jau vairākus gadus cilvēki 
cenšas iespējami mazāk maksāt par 
karsto ūdeni, tāpēc lūdz namu pārval-
des ūdens temperatūru pazemināt līdz 
45 grādiem, bet naktīs dažviet pat līdz 
35 grādiem. 

Diemžēl šī gluži nevainīgā vēlme 
taupīt novedusi pie katastrofālām 
sekām. Lai kavētu legionellu vairo-
šanos, mājās jāuztur zema aukstā 
ūdens temperatūra (zem 20 grādiem) 
un augsta karstā ūdens (virs 50 grā-
diem). 

– Turklāt vajadzīgās temperatūras 
ūdenim jāsāk tecēt jau minūti pēc krāna 
atgriešanas, – uzstāj speciālisti. 

Traģēdĳ a 
neko nav iemācījusi? 

Legionellas var ieviesties arī krānos, 
kas ilgi nav lietoti. Tās okupē veļas ma-
šīnu gumijas blīves, ūdens sildītājus. 
Citi faktori – rūsa un bioloģiskie nosē-
dumi caurulēs. 

Infektoloģijas centra speciālistu ie-
teikumi ir pavisam vienkārši:

– Svarīgi ir regulāri notīrīt orga-
nisko un neorganisko aplikumu dušas 
galviņām, ūdens sildītājiem un citām 
ierīcēm, kā arī laiku pa laikam tās 
dezinfi cēt. Ja duša vai krāns ilgi nav 
lietoti, ļaujiet ūdenim dažas minūtes 
notecēt. Raugieties, lai šajā procesā 
nerastos tvaiki vai šļakatas! 

Tas viss ir labi, taču tamlīdzīgus pa-
domus mēs dzirdam jau kopš pavasara, 
bet pārliecību par drošību tie nevairo. 
Ja legionellas ieviesušās kopējā mājas 
ūdens piegādes sistēmā, iedzīvotāji 
riskē infi cēties, lai cik bieži dezinfi cētu 
dušas galviņu.

Tieši par to savā vēstulē tiesībsar-
gam rakstīja no legionelozes mirušās 
sievietes meita. Juris Jansons problēmu 
uztvēra ļoti nopietni. 

– Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir 
konstitucionālas tiesības uz vese-
lību, – viņš paziņoja valdībai. – 
Valstij jāsargā tautas tiesības. 

Ņemot vērā legionelozes 
uzliesmojumu, Juris Jansons 
izpētīja ūdensapgādes nor-
matīvus. Viņš noskaidroja, 
ka karstā ūdens tempe-
ratūrai sadales vietā jā-
būt +55 līdz +70 grādu 
robežās. Bet izrādās, ka 
šī prasība attiecas... tikai 
uz mājām, kas būvētas pēc 
1998. gada. Uz vecākām 
ne, ko no tām var prasīt?

Rīgas siltums parādīja 
tiesībsargam līgumus ar klien-
tiem. No tiem izriet, ka uzņē-
mumam jānodrošina mājām ūdens, 
kura temperatūra ir maksimāli tuva 
50 grādiem (visai izplūdis jēdziens, 
vai ne?). Ja mājā ir tehniskas prob-
lēmas, temperatūra var noslīdēt līdz 
43 grādiem. 

– Bet mirušās sievietes meita raks-
ta, ka pat pēc traģēdijas karstā ūdens 
temperatūra viņas dzīvoklī nemēdz būt 
augstāka par 35 grādiem, – uzsver tie-
sībsargs. 

Mazgājiet 
dušu un boileri! 

Iedomājieties cietušās sievietes 
šausmas: šā remdenā ūdentiņa dēļ viņa 
zaudēja tuvāko cilvēku un pati pārcieta 
smagu slimību. Ik reizes, mazgājoties 
dušā, sieviete ir spiesta domāt, vai šo-
reiz izies sveikā. 

Izstudējis materiālus, Juris Jansons 
darīja zināmus valdībai savus secinā-
jumus. Viņš uzskata, ka Latvijā jāiz-
strādā vietotas karstā ūdens piegādes 
prasības, paredzot to ievērošanas 
kontroles mehānismu. Otra tiesībsar-
ga prasība – nodrošināt visiem Latvi-
jas iedzīvotājiem informāciju par to, 
kā rīkoties, lai mazinātu saslimšanas 
risku. 

Ministrijas sarosījās, tām bija ra-
dies sarežģīts uzdevums – gādāt, lai 
legionella pamet Latviju. To iespējams 
panākt, padarot karsto ūdeni patiešām 
karstu. 

Oktobra sākumā Ekonomikas mi-
nistrija vērsās pie namu pārvaldēm ar 
jautājumu: vai tehniski ir iespējams 
uzturēt karstā ūdens temperatūru 
virs 50 grādiem un kādas sekas tas 
varētu radīt iedzīvotājiem? Šonedēļ 
namu pārvaldēm jādod ierēdņiem 
atbilde. Un tad ministrijā droši vien 
pamazītiņām sāks sacerēt vienotus 
noteikumus attiecībā uz karstā ūdens 
kvalitāti. 

Bet pagaidām cilvēkiem atliek vien 
paļauties uz sevi un dezinfekcijas lī-
dzekļiem. Mans padoms: mazgājiet 
dušas galviņu. Tas ir pats vienkāršākais 
paņēmiens saslimšanas riska mazināša-
nai. K

A. ŠEVČENKO

Tas notika pavisam nesen. Padzīvojusi rīdziniece saslima ar legionelozi. Pēc In-
fektoloģijas centra speciālistu domām, infekciju viņa bija saķērusi, mazgādamās 
dušā. Bīstamā slimība rīdziniecei beidzās letāli. Saslima arī viņas meita, bet tai 
laimējās atveseļoties. Pēc dažām nedēļām viņa vērsās ar iesniegumu pie LR tiesīb-
sarga Jura Jansona: sieviete uzskata, ka Latvijas komunālie uzņēmumi necenšas 
pasargāt mūs no briesmīgās slimības...

„Temperat½ra jau 
paaugstin¢ta par 5 gr¢diem!”
Kā pašvaldības uzņēmums Rīgas namu 

pārvaldnieks cīnās ar legionellām ūdensvadā? 
Uz jautājumu atbild uzņēmuma pārstāvis 

Krists Leiškalns:
– Valsts sanitārie dienesti ar apskaužamu pastāvību atrod daudzstāvu mājās 

dažādus pārkāpumus – šodien vienus, rīt citus. Vasarā runas par slimību 
izraisošajiem mikroorganismiem pieklusa, bet oktobrī atkal atsākās. Mēs pret visu 

izturamies nopietni. Pēc epidemiologu pieprasījuma sarēķinājām, cik maksās 
karstā ūdens piegādes sistēmu pilnīga dezinfekcija mūsu apsaimniekotajās 

mājās, sanāca šausmīgi miljoni. 
Pēc mūsu aplēsēm, par tādu pasākumu katram dzīvoklim būtu jāmaksā 

15 lati. Bet galvenais, ka vienreizēja dezinfekcija nedos noturīgu 
rezultātu. Tāpēc kopīgi ar Rīgas siltumu pieņēmām lēmumu 

karstā ūdens temperatūru dzīvokļos paaugstināt par 
pieciem grādiem. Ceram, ka tas atrisinās 

legionelozes problēmu. K

KOMENTĀRS

LEGIONELLA LEGIONELLA 
JOPROJĀMJOPROJĀM  
BĪSTAMABĪSTAMA
Tiesībsargs un Ekonomikas Tiesībsargs un Ekonomikas 
ministrija cenšas likvidēt ministrija cenšas likvidēt 
„leģionāru slimību”, bet dara to ļoti lēni„leģionāru slimību”, bet dara to ļoti lēni
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AUGŠĀ ‒ BAILĪGI, APAKŠĀ ‒ NETĪRI 
Kurā stāvā ir vislabāk dzīvot? Uz šo jautājumu atbild zinātnieki

Apakšējie ļaudis

No pirmā līdz trešajam stāvam dzīve parasti 
noris koku ēnā. Zeme nav tālu, stundām var klau-
sīties, kā kļavas zars sitas pret logu, ar vārdu sa-
kot, no psiholoģiskā komforta viedokļa tā dzīvot 
ir vislabāk – saglabājas reāla saikne ar apkārtējo 
pasauli, neveidojas ieradums skatīties uz cilvēkiem 
no augšas. 

Taču „piezemētajai” dzīvei ir arī savi trūkumi: 
palēnināta gaisa cirkulācija, traucēta gaisa apmai-
ņa, lielāks apēnojums un mitrums. Tas viss tīk pa-
togēnām sēnēm un baktērijām, kuras tādā klimatā 
lieliski jūtas un ieviešas betona pārsegos, lien mē-
belēs un mūsu plaušās. Sēņu sporas var provocēt 
bronhītu, pneimoniju un iedarbināt alerģisko reak-
ciju mehānismu. 

Koku ēnā zāle aug negribīgi, tāpēc nereti zālieni 
zem dzīvokļu logiem pārvēršas par pastāvīgu putek-
ļu perēkli. Vispār pirmo stāvu iemītnieki vairāk par 
citiem cieš no dažādiem uz zemes esošiem piesār-
ņojuma avotiem. Mašīnu izmeši, asfalts piesātina 
gaisu ar formaldehīdiem, oglekļa, slāpekļa oksīdiem. 

Bet tad, ja māja atrodas pagalmā, pirmo trie-
cienu uzņem tādas mehāniskās barjeras kā kaimi-
ņos esošās ēkas un apkārtējie koki. Tātad aizsargā-
tā vietā, kas atrodas vismaz 200 metru attālumā 
no autostrādes, arī pirmajā stāvā var elpot ar pilnu 
krūti. Ja aizsardzības nav, var rasties problēmas, 
īpaši prestižā trešā stāva iemītniekiem – kaitīgās 
vielas koncentrējas tieši šajā augstumā. Jau piektā 
stāva augstumā to ir daudz mazāk. 

Pašaizsardzības paņēmieni. Apēnotu dzīvokli 
vislabāk vēdināt non-stop režīmā, grīdas mazgāt 
iespējami biežāk. Nav vēlams aizslēpties aiz her-
mētiskiem plastmasas logiem – bez svaiga gaisa 
jūs jutīsities kā dārzeņi polietilēna maisiņā. 

Jaunajās mājās telpas tiek vēdinātas caur ven-
tilācijas kameru, kas iet caur visiem dzīvokļiem. 
Šajā konstrukcijā pirmajos stāvos vilkme ir visspē-
cīgākā. Tādā mājā sēnītes neieviesīsies. 

Visiem, kas dzīvo ceļu tuvumā, nepieciešami 
gaisa jonizatori, attīrītāji, mitrinātāji: mākslīga 
atmosfēra šai gadījumā ir labāka par dabīgo. 

Augstu debesīs 

Daudzi uzskata – jo augstāk, jo labāk: gaiss tī-
rāks, trokšņu mazāk, skats pa logu skaistāks. Taču, 
pēc pilsētbūvniecības ekologu domām, nav vērts līst 
augstāk par sesto stāvu. Gaiss tur, augstu debesīs, 
nemaz nav tik tīrs: jebkuru pilsētu apdūmo lielu un 
mazu uzņēmumu skursteņi, un kaitīgo vielu kon-
centrācija 30 un vairāk metru augstumā var būt pat 
ļoti ievērojama, īpaši, ja vējš pūš uz jūsu pusi. 

Otrs neredzamais ienaidnieks, kas apdraud aug-
šējo stāvu iemītniekus, ir elektroaparātu radītais 
elektromagnētiskais starojums. Protams, elektro-
instalācija un veļas mašīna rada vienādu fonu gan 
pirmajā, gan 17. stāvā, taču dzelzsbetona kons-
trukcija nelaiž cauri elektromagnētiskos viļņus, lie-
kot tiem cirkulēt pa dzīvokli un virzot daļu fona uz 
augšējiem stāviem, līdz pat bēniņiem. Jo augstāk, 
jo spēcīgāks kopējais fons. Pastāv uzskats, ka tieši 
tāpēc paneļu māju augšējo stāvu iemītnieki biežāk 
mokās ar galvassāpēm un sliktu noskaņojumu. 

Pašaizsardzības paņēmieni. Izvairīties no dzīves 
jaukumiem spēcīgā elektromagnētiskajā laukā iespē-
jams, no bloku mājas pārceļoties uz ķieģeļu vai mo-
nolīta dzelzsbetona un ķieģeļu konstrukcijas namu, 
kas neakumulē kaitīgo starojumu. Kas attiecas uz tīru 
gaisu, tad, pērkot dzīvokli, nebūs lieki izmantot spe-
ciālo ekoloģisko dienestu pakalpojumus: tie var noteikt 
gaisa sastāvu jūsu izraudzītā stāva augstumā un pa-
teikt, pie kāda virziena vēja nevajadzētu iet uz balkona. 

Es dzirdu, kā aug bambuss 

Pilsētnieku galvenais ienaidnieks ir troksnis, 
tas spēj aizkļūt gan līdz pirmajam, gan divdesmi-
tajam stāvam. Bet speciālistu sastādītās trokšņu 
kartes rāda, ka reizēm troksnis iet īsāko ceļu (pre-
taizdzīšanas sistēmas skaņa „izsit” stiklus pirmajā 
stāvā), bet reizēm autostrādes duna moka piektā 
līdz astotā stāva iemītniekus. 

Izrādās, ka skaņas viļņa ceļš ir atkarīgs no koku 
un lielu un mazu būvju daudzuma tā ceļā. Ļoti bie-

ži līdz pirmā stāva logiem troksnis nenonāk, bet 
brīvi lido augšup: uz pagalma soliņa sēdoša pārīša 
čuksti vai sētnieka slotas ritmiskie švīksti sasniedz 
cilvēkus augšējo stāvu guļamistabās. Liela nozīme 
ir arī akustikai: akas veida pagalmā, piemēram, 
augšup ceļas atbalss efekta pastiprināta skaņa.

Pašaizsardzības paņēmieni. Izraugoties mā-
jokli, izejiet uz balkona un paklausieties, vai dzir-
dams, par ko apspriežas tantiņas pie nama ārdur-
vīm. Izpētiet rajona trokšņu kartes un novērtējiet, 
kādā zonā atradīsies jūsu dzīvoklis. Ja problēma 
jau pastāv, to var atrisināt ar speciālu vēdlodziņu 
konstrukciju logiem: daudzkārt atstarojoties no 
tiem, skaņas vilnis zaudē spēku. 

Svarīgi 

No putna lidojuma augstuma. Pēc ārvalstu zi-
nātnieku jaunākajiem datiem, katrs trešais cilvēks 
baidās no augstuma. Daudzstāvu namu augšējo 
stāvu iemītniekiem var attīstīties slimīgas bailes 
no slēgtas telpas (klaustrofobija) vai bailes no at-
klātiem plašumiem (agorafobija). 

Daudzstāvu namu augšējie stāvi vibrē – jo aug-
stāks stāvs, jo vibrācija spēcīgāka. Reizēm tā var 
pārsniegt pieļaujamos rādītājus un iedarboties uz 
noteiktām smadzeņu struktūrām, ietekmējot cil-
vēka nervu sistēmu. Pie rezonanses cilvēks izjūt 
nomāktību, neizskaidrojamu nemieru, pat šaus-
mas. Dzīve augstu virs zemes cilvēkam nav dabis-
ka – viņš izjūt nedrošību, nevar atslābināties un 
atbrīvoties no psiholoģiskās spriedzes. K

Kaitīgās vielas koncentrējas 10–
12 metru augstumā. Eiropā dzīvot 
augstāk par sesto stāvu neskaitās 
prestiži, tas esot kaitīgi veselībai. 
Latvijā nav cieņā apakšējie stāvi, it 
īpaši pirmais. Patiesībā dzīvei jeb-
kurā stāvā ir savi plusi un mīnusi.



Atgādinām, ka kompā-
nija Veolia vides serviss 
Rīgā atklāja atkritumu 
šķirošanas laukumu. 
Turp var vest vecas rie-
pas, makulatūru, stiklu 
un plastmasu. Iedzīvo-
tāji atkritumus var sa-
šķirot un nodot pilnīgi 
par velti! Veolia vides 
serviss laukuma ad-
rese: Rīga, Spilves 
iela 8b.

Nereti nākas dzirdēt, ka vairs 
neesot kur nodot makulatūru. Ne 
tā kā agrāk, kad izlietotā papīra 
pieņemšanas punkti bija katrā rajonā 
un cilvēks, kurš cītīgi krāja un nodeva 
vecās avīzes, pretī varēja dabūt 
interesantas grāmatas un ceļojumus. 
Viss pareizi, tagad par makulatūru 
grāmatas nedod. Taču aizvien vairāk 
cilvēku cenšas saudzēt dabu. Un kas ir 
vienkāršāk – iestādīt koku vai pareizajā 
vietā nodot makulatūru, kuru jūs jau 
grasījāties iemest atkritumu tvertnē? 
Šķiet, veco papīru pārstrādei tomēr 
ir dodama priekšroka, jo tā jūs varat 
saglabāt ne tikai vienu koku, bet pat 
veselu birzi! 

Kā paveikt šo cildeno darbu? 
Mūsdienu mājokļos nav kur krāt un 
glabāt makulatūru, piedevām cilvēki 
īsti nezina, kur un kā var nodot veco 
avīžu un papīru saiņus. 

Uz šiem jautājumiem atbildi 
sniedz uzņēmuma Veolia vides serviss 
darbinieki. Pēc viņu teiktā, vislabāk ir 
makulatūru vest uz speciālo atkritumu 
šķirošanas laukumu Rīgā, Spilves 
ielā 8b. 

– Rīgā daudzviet ir konteineri 
sašķirotajam papīram, taču pieredze 
liecina, ka šajos konteineros nonāk 
vairāk nekā 70% citu atkritumu, – 
saka uzņēmuma pārstāvis Normunds 
Petrovs. – Tas nozīmē, ka bieži vien 
operatorkompānija nevar tvertņu 
saturu nosūtīt otrreizējai pārstrādei, jo 
tas ir sabojāts 

Ļoti žēl, ka tādējādi iet zudumā 
godprātīgu cilvēku darbs. Tā nenotiks, 
ja sašķirotos atkritumus jūs nogādāsiet 
speciālajā laukumā Spilves ielā. Laukums 
tiek uzraudzīts. Turp brauc tikai jūsu 
domubiedri – cilvēki, kam rūp daba. 

Lai makulatūru aizgādātu uz 
laukumu, tā nav īpaši jākrāj. Tiklīdz 
plauktā sakrājusies kaudzīte izlasītu 
avīžu un nevajadzīgu papīru, 
iegriezieties Spilves ielā kaut vai pa 
ceļam uz darbu. Patīkams noskaņojums 
visai dienai garantēts: jūs taču no paša 
rīta esat paveicis labu darbu! 

– Ja mājās vai birojā sakrājies 
daudz nevajadzīgu papīru, tad var 
bez maksas izsaukt mūsu uzņēmuma 
mašīnu, – stāsta Normunds Petrovs. – 
Mēs aizbrauksim pēc jebkura daudzuma 
makulatūras, ja tās svars pārsniedz 
100 kilogramu. Tālrunis mašīnas 
izsaukšanai – 26556830. 

Piebildīsim, ka aptuveni 100 
kilogramu sver puse kubikmetra 
vecu avīžu. Tāds pats svars būs pāris 
kubikmetriem kartona vai kubikmetram 
parastā papīra. 

Jebkurš sociāli atbildīgs cilvēks 
saprot, ka nav vajadzīgi nekādi 
materiālie stimuli, lai nodotu 
makulatūru. Mūsu planētas ekoloģija 
ir atkarīga arī no tā, cik aktīvi mēs 

šķirosim un nodosim tamlīdzīgus 
atkritumus. 

Pēc pētnieku domām, pārstrādei 
derīgi lietoti papīri veido aptuveni 40% 
no cilvēces radītajiem atkritumiem. 
Makulatūrai nav vieta izgāztuvē. Ļausim 
tai dzīvot otru dzīvi.

Vairāk informācijas par Veolia 
vides serviss jaunajiem pakalpo-
jumiem var saņemt pa tālruņiem 
29487471, 28658000 vai e-pas-
tu: martins.korotkevics@veolia-
vs.lv. K

Aicinājums „Nodod makulatūru – glāb mežus!” atkal 
ir aktuāls. Visiem, kam rūp mūsu planētas nākotne, 
jāatceras, ka 100 kilogramu pārstrādei nodota lietota 
papīra palīdz saglabāt vienu koku.

KATRS, KAS NODOD MAKULATŪRU, 
PALĪDZ SAGLABĀT MŪSU DABU

26556830 – tālruņa 
numurs, pa kuru 
zvanīt tiem, kas vēlas 
nodot vecus papīrus 
lielā apjomā. Pēc 
makulatūras virs 
100 kilogramiem 
aizbrauksim bez 
maksas!

Viena tonna no makulatūras izgatavota papīra 
saglabā 17 kokus, 30 000 litru ūdens, 2000 kWh 
elektroenerģijas.

MEŽA LIKTENIS – 
TAVĀS ROKĀS
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