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Tēma:
energoefektivitātes
paaugstināšana
daudzdzīvokļu mājās.

Ilgtermiņā iedzīvotāji noteikti būs ieguvēji
Jau daudzus gadus Latvijā ar AS
„Attīstības finanšu institūcija ALTUM” atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda tiek siltinātas
mājas. Pērn vairākus energoefektivitātes paaugstināšanas projektus
veiksmīgi ir īstenojis arī lielākais
namu apsaimniekotājs Madonas
novadā — SIA „Madonas namsaimnieks”, kas šoruden ir uzsācis vēl
divu daudzdzīvokļu māju siltināšanu Madonas pilsētā. Pieredzē
dalīties aicinājām SIA „Madonas
namsaimnieks” valdes locekli
Oskaru Janoviču, namu pārvaldnieci Sintiju Gineviču un juristi,
uzņēmuma iepirkuma komisijas
vadītāju Elgu Kišņakovu.

Sintija Gineviča un Elga Kišņakova ir pārliecinātas, ka viss ir pašu iedzīvotāju rokās, bet, renovējot un siltinot māju, ieguvumi ir acīmredzami.
veikšana. Kad provizoriskās izmaksas
ir zināmas, seko vēl viena sapulce,
kur, zinot jau skaitļus, ir jāpieņem
galīgais lēmums, vai iedzīvotāji uz to
parakstās, jo tās tomēr ir ilgtermiņa
saistības. Pēc tam seko saskaņošana
ar ALTUM, kas arī prasa zināmu laiku.
No pirmās sapulces un lēmuma
par mājas siltināšanu pieņemšanas
līdz būvdarbu uzsākšanai paiet apmēram divi gadi.
Elga Kišņakova: — Process ir
diezgan laikietilpīgs, jo, izstrādājot
projektu, tehnisko dokumentāciju
utt., ir jāievēro ļoti daudz prasību, un
tas viss ir jāsaskaņo ar ALTUM. Pirms
tam ir jāveic energoaudits, tehniskā
apsekošana, jāizsludina iepirkums
gan par energoaudita veikšanu, gan
projektēšanu, gan būvniecību. Tiek
veikta arī aptauja iedzīvotāju vidū,
kādus konkrētus darbus vajadzētu
veikt. Galvenais nosacījums ir ievērot
energoauditā ietvertās prasības, lai
tiktu sasniegts vēlamais siltumener-

ģijas ietaupījums.
Izvēloties būvnieku, pirmais tiek
izvērtēts lētākais piedāvājums, kā arī
atbilstība citām izvirzītajām prasībām.
Svarīga ir arī iepriekšējā pieredze,
veikto būvdarbu apjoms. Noslēdzot
līgumu ar būvnieku, kā garants tiek
prasīta arī apdrošināšanas polise uz
5 gadiem.

Siltina divas mājas
Šoruden Madonas pilsētā „Madonas namsaimnieks” ir uzsācis
divu daudzdzīvokļu māju siltināšanu — Veidenbauma ielā 18 un
Priežu ielā 13.
Sintija Gineviča: — Iniciatīva nāca
no pašiem šo māju iedzīvotājiem.
Tika sasauktas kopsapulces, īpaši
kupli tā bija apmeklēta Priežu ielā
13. Manā praksē tā ir vislabāk apmeklētā sapulce, kurā līdz šim esmu
piedalījusies. Gandrīz simtprocentīgi
bija ieradušies visi dzīvokļu īpašnieki,
daļa pat atbrauca no Rīgas. Bija jū-

Ātrākais veids, kā samazināt siltumpatēriņu
Madonas
novada
pašvaldības
izpilddirektors, Latvijas
Pašvaldību
izpilddirektoru
asociācijas
valdes priekšsēdētājs
UĢIS FJODOROVS, vaicāts,
vai māju siltināšana ir efektīvākais veids, ka samazināt
siltumpatēriņu ēkās, atzina:
— Patiesībā tas viss ir pašu
iedzīvotāju rokās. Apsaimniekotāji, kā rāda pieredze, vienmēr ir
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Strauji pieaugot energoresursu
cenām un siltumapgādes pakalpojumu tarifiem, palielinājusies
arī iedzīvotāju interese par iespējām samazināt siltuma patēriņu
un apkures rēķinus mājās.
Inese Rudzone jau 11 gadu
dzīvo vienā no
daudzdzīvokļu
mājām Liezēres
pagastā, kur siltums apkures
sezonā izmaksā
dārgi: — Pagājušajā ziemā, kad siltummezglā attiecīgi tika noregulēts
režīms, bija silti, bet iepriekš ir bijis
visādi — esmu arī salusi. Arī tagad
jau bija jāsāk kurināt, dzīvoklī ir
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drēgni, bet lielākā daļa tam nepiekrīt. Taču kāda jēga ir apsildīt un
maksāt par elektrību, kuras cena
arī ir pieaugusi. Tad jau izdevīgāk
būtu pieslēgt centralizēto siltumapgādi. Bažīgu gan dara jaunais
divkārt lielākais tarifs (81,13 eiro
par megavatstundu), jo iepriekšējā
apkures sezonā trīsistabu dzīvokļa
apsilde izmaksāja ap 100 eiro un
vairāk mēnesī, bet tagad droši vien
tie būs visi divi simti.
Protams, būtu labi, ja arī mūsu mājā
tiktu īstenoti energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi, bet tas
ir nereāli. Ja jau mēs nevaram vienoties par apkures sezonas sākšanu,
kur nu vēl pieņemt lēmumu par mājas siltināšanu! Mūsu mājā daudz ir
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sociālo dzīvokļu, un tajā dzīvo tikai
divas ģimenes ar bērniem. Līdz ar
to vajadzētu vispirms novērst problēmas siltummezglā, lai tajā varētu
uzstādīt režīmu atbilstoši laikapstākļiem un pavasarī par siltumu nebūtu
jāmaksā gandrīz tikpat, cik ziemā.
— Manuprāt,
energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu mājās ir tas,
kas šobrīd, kad
paaugstinās maksa par siltumu un
elektrību, noteikti ir jādara, — atzīst
Vestienas ielas 16 Madonā mājas
vecākais Edgars Gailums. — Pie
tam jāņem vērā arī fakts, ka gandrīz
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visas daudzdzīvokļu mājas Madonā
ir celtas pirms krietna laika, līdz ar
to tās savu mūžu ir nokalpojušas.
Ja netiek veiktas nekādas investīcijas mājas uzlabošanai, tehniskais
stāvoklis strauji pasliktinās, un siltināšana ir ļoti laba iespēja šo māju
atkal atdzīvināt, tehniski uzlabot ar
Eiropas un pašvaldības atbalstu —
sakārtot ilgtermiņā. Katrā ziņā no
siltināšanas ir ļoti daudz ieguvumu,
lai arī sākotnēji šķiet, ka tas ir dārgs
process. Tai pašā laikā, ja sarēķina
visus tos ieguvumus, jāsaprot, ka tas
atmaksājas. Pirmkārt jau jāņem vērā,
ka tiek samazināts siltumenerģijas
patēriņš, mazāki ir siltuma rēķini,
lai arī tie varbūt pilnībā nenosedz
kredītmaksājumu. Un tā nav tikai
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mājas siltināšana, tā ir iespēja sakārtot mājas inženiertehniskos tīklus,
pastiprināt pamatus utt. Līdz ar to
pēc tam nav tik daudz vairs jāiegulda remontos, jo katrs remonts jau
maksā noteiktu naudas summu.
Bez tam, nosiltinot māju, pieaug
arī nekustamā īpašuma vērtība, un,
protams, arī estētiski māja kļūst
pievilcīgāka.
Arī mēs gatavojamies savu māju siltināt. Ir veikts energoaudits, cenu aptauja par projektētāja izvēli, ar kuru
iepazīstināsim mājas iedzīvotājus,
lai izvēlētos optimālāko variantu.
Tad sekos pārējā procedūra. Katrā
ziņā tas prasīs laiku.
ŽEŅA KOZLOVA un
BAIBA MIGLONE

Māja pēc siltināšanas ieguvusi otro elpu

Iedzīvotāju iniciatīva
Tas, vai daudzdzīvokļu mājā tiks
veikti būvdarbi energoefektivitātes
pasākumu īstenošanai, ir atkarīgs no
iedzīvotāju iniciatīvas un intereses
par mājas siltināšanu.
Oskars Janovičs: — Liela nozīme
ir arī mājas vecākajam vai kontaktpersonai, kura ļoti var ietekmēt iedzīvotāju kopējo viedokli. Kad vēlme
siltināt māju nonāk līdz mums, mēs
iesaistāmies šajā procesā. Iepazīstinām ar programmas nosacījumiem,
kreditēšanas iespējām, aptuvenām
būvdarbu izmaksām, ņemot vērā jau
īstenoto projektu pieredzi.
Manā skatījumā, tie, kas mājas ir
jau siltinājuši vai to uzsākuši darīt,
būs tikai ieguvēji, ņemot vērā inflāciju
un siltumapgādes pakalpojuma cenas
kāpumu. Domāju, ka kredīta maksājums pamazām sāks nosegt starpību
starp siltumtarifa sadārdzinājumu.
Elga Kišņakova: — Līdz šim AS
„Attīstības finanšu institūcija ALTUM”
piedāvāja izdevīgu energoefektivitātes paaugstināšanas programmu,
tai ir daudz plusu. Katrā ziņā tie,
kas ir paspējuši un iesaistījušies šajā
programmā, ilgtermiņā noteikti būs
ieguvēji.
Sintija Gineviča: — Ceļš uz mājas
siltināšanu sākas ar iedzīvotāju pozitīvu lēmumu sapulcē. Grūtākais jau ir
spert pirmo soli, vienoties par mājas
renovāciju, jo tiek veikta ne tikai fasādes, bēniņu un pagraba pārsegumu
siltināšana, bet arī citi būvdarbi. Ja
tiek dota zaļā gaisma, sākas nepieciešamo dokumentu sagatavošana,
tai skaitā projekta izstrāde, aprēķinu
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gatavi atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu
māju siltināšanas projektiem. Šai
brīdī tas būtu arī labākais un ātrākais
veids, kā samazināt siltumpatēriņu
ēkās un apkures rēķinus. Ņemot vērā
resursu cenas, cita ceļa jau nav, jo
ietaupījums siltinātās mājās noteikti
būs lielāks.
Ilgtermiņā droši vien var domāt
par alternatīvajām enerģijām, tai
skaitā saules paneļu uzstādīšanu,
par ko beidzamajā laikā daudz tiek
runāts. Mūsu novadā tas ir jau iemantojis diezgan lielu popularitāti.
Saules baterijas liek arī daudzi privātmāju īpašnieki, un tas arī palīdz

risināt energoproblēmas valstī.
Arī nākamajā plānošanas
periodā tiks sniegts atbalsts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, bet skaidrs, ka izmaksu
daļa pieaugs sakarā ar vispārējo
dārdzību. Šobrīd par izmaiņām
līdzfinansējuma nodrošināšanai
energoefektivitātes pasākumu
īstenošanai netiek spriests, tas
varētu būt līdzīgs, kā to līdz šim
ir sniegusi AS „Attīstības finanšu
institūcija ALTUM” no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda —
50% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

tams, ka iedzīvotāji ir ļoti ieinteresēti
gan veikt būtiskus uzlabojumus, gan
samazināt siltumpatēriņu un apkures
rēķinus. Šos procesus atdalīt vienu
no otra nevar.
Abās šajās mājās ir paredzēta arī
apkures sistēmas pārbūve. Līdzīgi kā
Saules ielā 49a tiks uzstādīti individuālie skaitītāji, kad maksa par siltumu
netiks dalīta vidēji uz kvadrātmetriem,
bet gan aprēķināta pēc patēriņa katrā
dzīvoklī. Tas ir liels ieguvums, kas
visefektīvāk samazina kopējo siltumpatēriņu mājā un veicina projektā
izvirzīto mērķu sasniegšanu — panākt
30% siltumenerģijas ietaupījumu.
Priežu ielā 13 tiks īstenots SIA
„Madonas namsaimnieks” vēsturē
lielākais energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kura kopējās
izmaksas ir 816 873,24 eiro. AS „Attīstības finanšu institūcija ALTUM”
piešķirtais grants ir 408 436,62 eiro.
Lai segtu pārējās izmaksas, tiks ņemts
kredīts uz 20 gadiem, prognozējamā
ikmēneša maksa šajā mājā būs 1,26
eiro par kvadrātmetru.
Savukārt iedzīvotāji Veidenbauma
ielā 18 vienojās par kredīta ņemšanu
uz 15 gadiem, līdz ar to lielāka ir arī
prognozētā ikmēneša maksa — 1,47
eiro par kvadrātmetru. Arī šajā mājā ir
paredzēti vērienīgi būvdarbi. Projekta
kopējās izmaksas ir 610 065,47 eiro,
tai skaitā AS „Attīstības finanšu institūcija ALTUM” piešķirtais ES finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda — 305 032,73 eiro.
Oskars Janovičs: — Projekta izmaksas vēl var tikt koriģētas, bet no
tā iedzīvotājiem nevajadzētu baidīties.
Piemēram, pagājušajā gadā īstenotie
energoefektivitātes projekti visās
trijās mājās noslēdzās ar nelielu ietaupījumu. Uzsākot būvdarbus, atklājas

arī nianses, darbi, kas sākotnēji būvprojektā netika paredzēti. Tad izvērtējam, kur varētu ietaupīt, lai novērstu
atklātās problēmas. Jāņem vērā, ka tā
tomēr nav jauna būvniecība, uzcelt
jaunu māju ir vieglāk nekā renovēt.
Elga Kišņakova: — Projekta kopējās izmaksas un kredīta maksājums ir
atkarīgs no paveikto darbu apjoma, kā
arī kredīta termiņa. Izdevīgāk aizdevumu ņemt ALTUM ar fiksētu procentu
likmi, kas aizdevuma atdošanas laikā
nemainās.

Ieteikumi citiem
Vai, ņemot vērā jau gūto pieredzi
ēku siltināšanā, izšķirties par šādu soli
tiek ieteikts arī pārējām uzņēmuma
apsaimniekotajām daudzdzīvokļu
mājām?
Oskars Janovičs: — Manuprāt,
iet šai virzienā piespiedīs dzīve.
Mēs negribam nevienam to uzspiest
vai atrunāt. Lēmums ir jāpieņem
iedzīvotājiem pašiem, izvērtējot
savas iespējas un maksātspēju. Mēs
iedzīvotājiem sniedzam objektīvu
informāciju par ieguvumiem un arī
iespējamiem sadārdzinājumiem,
skaidrojam, ka samazināsies apkures
rēķini, bet katru mēnesi būs jāmaksā
kredīts. Daži, beidzoties būvdarbiem,
izmanto iespēju savu aizdevuma daļu
nomaksāt uzreiz.
Elga Kišņakova un Sintija Gineviča: — Mums kā apsaimniekotājiem
jau saskaņā ar likumu ir jāsniedz
šāda informācija iedzīvotājiem, jāorganizē sapulces, jāskaidro ieguvumi,
renovējot un siltinot māju, — kā tas
ietekmēs apkures rēķinus, dzīvokļa
vērtību, iespēju dzīvot sakārtotā
vidē. Un to mēs arī darām. Taču tas,
siltināt vai nesiltināt māju, jau ir pašu
iedzīvotāju ziņā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Saules ielā 49a Madonas pilsētā ir
viena no tām, kura pēc siltināšanas
ir ieguvusi otro elpu un pārvērtusies līdz nepazīšanai.
Te pagājušā gada novembrī tika
pabeigta būvdarbu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
realizācija. Tos veica SIA „Builder
Industry”.
Mājas vecākā Aija Lazdiņa atzīmē, ka lēmums par ēkas renovāciju
nebija viegls un neradās vienā dienā — no pirmās domas līdz ieceres
īstenošanai pagājuši astoņi gadi.
— Mūsu māja ir celta pagājušā
gadsimta sešdesmitajos gados, un
šajā laikā tajā nekas netika darīts.
Kaut kas jau tika pielabots un saremontēts, taču ar katru gadu atklājās
jaunas problēmas un aktualizējās
nepieciešamība tās novērst. Arī jumts
bija caurs. Turklāt, maksājot par
apsaimniekošanu, zināmu summu
katru mēnesi atvēlējām arī mājas
uzkrājumam. Tā arī radās doma, ka
varbūt varam īstenot siltināšanas
projektu, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu caur ALTUM, —
atzīmēja Aija Lazdiņa.
Vispirms tika precizēts mājas
uzkrājums, noskaidrotas aptuvenās

Mājas vecākā Aija Lazdiņa atzīst, ka būtiski samazināt apkures rēķinu
iespējams, ja tiek izveidota individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaites
sistēma un katrs maksā par reāli patērēto siltumu savā dzīvoklī.
projekta izmaksas, kā arī izvērtētas
pašu iespējas, iedzīvotāju maksātspēja. Tad sekoja mājas iedzīvotāju
kopsapulce, kurā tika gūts atbalsts
šīs ieceres īstenošanai.
Noslēdzoties būvdarbiem, pārmaiņas šajā mājā patiešām ir acīmre-

dzamas. Krāsns apkuri ir nomainījusi
centralizēta siltumapgāde un veikta
vesela virkne citu būvdarbu.
Kopējās projekta izmaksas ir
444 606,68 eiro (tai skaitā būvdarbi,
būvuzraudzība, autoruzraudzība,
projekta vadība), bet 214 326,72 eiro

finansēja AS „Attīstības finanšu institūciju ALTUM” no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda.
— Šī būs jau otrā apkures sezona,
kopš siltumu mājā nodrošinās SIA
„Madonas siltums”. Mums dzīvokļos
uz katra radiatora ir uzstādīti individuālie siltuma skaitītāji, kas patērēto
siltumenerģiju uzskaita atsevišķi, un
katrs maksā tik, cik ir reāli patērējis.
Esam pilnveidojuši arī ūdens patēriņa uzskaites sistēmu, rādījumi tiek
nolasīti vienlaicīgi, līdz ar to vairs nav
diskusiju par starpības koeficientu
pēc mājas ievada mērītāja rādījumiem un summāro ūdens patēriņu
pēc dzīvokļu mērītāju rādījumiem —
katrs maksā atbilstīgi patērētā ūdens
daudzumam savā dzīvoklī. Paši arī
regulējam siltumenerģijas padevi,
uzstādot siltummezglā vēlamo režīmu dažādās diennakts stundās gan
apkurei, gan karstajam ūdenim. Tā
saucamais aktīvais režīms (55 grādi)
karstajam ūdenim ir no pulksten 6
līdz 10 un no pulksten 18 līdz 22,
bet pārējā laikā gan karstajam ūdenim, gan apkurei noteiktās stundās,
īpaši naktī, tas tiek nedaudz samazināts, un arī tā var ietaupīt.
Individuālā siltuma patēriņa
uzskaite patiešām dod efektu. Pa-

gājušajā ziemā pēc veiktās rekonstrukcijas siltuma patēriņu izdevās
samazināt pat vairāk nekā projektā
bija paredzēts.
Kā atklāja Aija, pirmajā apkures
mēnesī dažos dzīvokļos pērn par
siltumu bija jāmaksā tikai divi eiro vai
astoņi eiro, bet arī ziemas aukstajos
mēnešos lielākais rēķins esot bijis
ap 35 eiro. Tiesa, komforta līmenis
dzīvokļos ir atšķirīgs — to katrs
izvēlas pēc saviem ieskatiem, tas ir
pašu iedzīvotāju ziņā. Vieniem tie ir
18 grādi, savukārt citiem 22 grādi.
Pie tam to var mainīt arī diennakts
laikā, piemēram, aizejot uz darbu,
samazināt temperatūru dzīvoklī līdz
16 vai pat tikai 14 grādiem.
Aija Lazdiņa atklāja arī veiksmes
atslēgu: — Pats būtiskākais visā šajā
procesā ir laba sadarbība ar projektētāju, apsaimniekotāju, celtniekiem
un, protams, arī iedzīvotājiem. Paldies visām iesaistītajām pusēm!
Vienīgais, kas sagādājis zināmas
grūtības, bijis tas, ka būvdarbi norisinājās kovida laikā, kad noteiktie
ierobežojumi liedza savstarpēji komunicēt klātienē un nedrīkstēja arī
rīkot iedzīvotāju sapulces. Sazināties
varējuši tikai attālināti — izveidotajā
WhatsApp grupā vai pa telefonu.

„Esam ielēkuši pēdējā vilcienā…”
Atjaunotā un siltinātā 27 dzīvokļu
māja Ramaņa ielā 13, Sarkaņu pagasta Biksēres ciemā, citu vidū ir
labi pamanāma. Tuvojoties tai, jau
no tālienes var atpazīt biedrības
„Raiņi” rokrakstu — siltināto sienu
dekoratīvo apmetumu, stiklotās
lodžijas…
Biedrības „Raiņi” projektu vadītāja Nadežda Šruba informē, ka te
2021. gada aprīlī tika uzsākta projekta
energoefektivitātes paaugstināšanas
īstenošana. Būvdarbi pilnībā tika
pabeigti šāgada aprīlī.
Projekta kopējās izmaksas ir 428
215,27 EUR (t. sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta
vadība, tehniskā dokumentācija).
Grants 214 107,63 EUR, t. sk.: izmaksājamā granta daļa 209 606,43 EUR;
kompensējamā granta daļa 4501,20
EUR (par tehnisko projektu, energoauditu, tehnisko atzinumu; tikpat
liels līdzfinansējums no Madonas
novada pašvaldības). ALTUM aizdevums 209 606,44 EUR, aizdevuma
gala atmaksas termiņš ir 2040. gada
15. decembris. Mēneša maksājums
kredīta atmaksai 0,80 EUR/m2.
Projekta ietvaros tika veikta fasādes, pamatu un cokola, pagraba
pārseguma siltināšana, bēniņu siltināšana ar beramo vati; jumta renovācija; logu nomaiņa visos dzīvokļos
un kāpņu telpās; lodžiju stiklošana;
apkures sistēmas nomaiņa; teritorijas

Agris Pāvilaitis ir gandarīts par īstenoto projektu, siltinot un atjaunojot daudzdzīvokļu māju Biksērē, Ramaņa
ielā 13, kurā pats dzīvo. Tā patiešām arī izskatās vizuāli ļoti pievilcīgi.
labiekārtošana.
Gandarījumu par mājas renovāciju un īstenoto siltināšanas projektu
„Staram” sarunā pauž Agris Pāvilaitis,
viens no šīs mājas iedzīvotājiem un
siltināšanas projekta iniciatoriem.
— Šo ieceri atbalstīja 19 dzīvokļu
īpašnieki no 27. Daži domāja līdz
pēdējam brīdim, bet kāds savu piekrišanu deva tikai deviņos vakarā,
bet, kad projekta īstenošanu bija
atbalstījis nepieciešamais skaits,
kā akmens no sirds novēlās. Lielas
problēmas mums sagādāja caurais

jumts. Kopumā esmu apmierināts
ar veikto darbu apjomu, bet visu vēl
neesam padarījuši. Ir jāveic kāpņu
telpu kosmētiskais remonts, gar zālienu jāsaliek bordas, ko uzlabot jau
vienmēr var atrast, — uzsver Agris
Pāvilaitis.
Atskatoties uz paveikto, viņš no
savas puses tagad noteikti atbalstītu
arī individuālo skaitītāju uzstādīšanu
siltuma patēriņa uzskaitei uz katra radiatora, jo tad atrisinātos problēma,
kad vieniem dzīvoklī ir par karstu,
bet citiem par aukstu. Tad izvēle

būtu katra paša ziņā, bet attiecīgi
par to būtu arī jāmaksā — atbilstīgi
patērētajam siltumam katrā dzīvoklī.
Tad neviens logus vaļā arī vairs neturētu. Nav šaubu, ka, ieviešot šādu

uzskaites un samaksas sistēmu, vēl
vairāk samazinātos siltuma patēriņš
nekā pirmajos iepriekšējās apkures
sezonas mēnešos (apmēram uz pusi),
bet precīzāk par siltumenerģijas
ietaupījumu varēs spriest pēc šīs
apkures sezonas. Vienīgi jautājums ir
par to, cik šādu skaitītāju uzstādīšana
dzīvokļos maksātu.
Lielākas diskusijas raisoties rudenī par to, kad uzsākt apkures sezonu,
un pavasarī, kad siltumu atslēgt.
— Uzskatu, ka apkures sezona
siltinātās mājās ir jāsāk ātrāk nekā
pārējās, jo ir iespējams uzstādīt optimālu siltuma režīmu siltummezglā
un to regulēt arī dzīvokļos, līdz ar to
mājas nav jāsaldē. Arī citiem iesaku
īstenot siltināšanas projektus un
renovēt mājas, vienīgi jāvērtē, vai
šis ir īstais brīdis. Varbūt ir jāietur
pauze, jo viss ir tā sadārdzinājies, ka
arī būvnieki, ar kuriem esmu runājis,
atzīst, ka mēs esam ielēkuši pēdējā
vilcienā. Tagad projekta izmaksas
būtu daudz lielākas, — akcentē Agris
Pāvilaitis.
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