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Ārzemnieki, it īpaši Krievijas iedzī-
votāji, lūkojas pēc dzīvokļiem un mājām 
elitāro mājokļu segmentā. Šā iemesla 
dēļ kvadrātmetra cena jaunajos namos 
turpina pakāpeniski augt. Savukārt vie-
tējie iedzīvotāji, kas sakrājuši naudu dzī-
vokļa iegādei, apmierinās ar sērijveida 
mājām. Aktivitāte šajā tirgus daļā nav 
liela, tāpēc kvadrātmetra cena nedaudz 
svārstās robežās no 550 līdz 580 eiro. 

Runājot par tipveida dzīvokļiem, ek-
sperti teic, ka to cena pie atzīmes 550 
eiro par kvadrātmetru ir izlīdzinājusies 
jau pagājušā gada pavasarī. Pircēju te ir 
aptuveni tikpat daudz kā pārdevēju, bet 
aktivitāti nekustamā īpašuma pirkšanas 
un pārdošanas tirgū rāda tikai aptuveni 
3% Latvijas iedzīvotāju. Tas ir maz, bet 
tāda situācija saglabājas jau trešo gadu. 

Tomēr interesanti, ka aizvadītajā ce-
turksnī darījumu skaits šajā sektorā sa-
mazinājās. Pēc Zemesgrāmatas datiem, 
2011. gada aprīlī fi ksēts lielākais šogad 
veikto darījumu skaits – 435, maijā no-
slēgti tikai 267 līgumi, bet jūnijā tirgus 
kritās līdz rekordzemam rādītājam – 82 
darījumi! 

Tas skaidrojams ar diviem fakto-
riem: pirmkārt, samazinājies pircēju 
skaits, jo cilvēki nejūtas pārliecināti par 
rītdienu un tāpēc nesteidz uzkrājumus 
investēt mājokļos, otrkārt, samazinā-
jies kvalitatīvu, izremontētu dzīvokļu 
piedāvājums. Cilvēki, kuriem ir nauda, 
gluži vienkārši gaida, kad mājokļu ce-
nas kritīsies. 

Nedaudz citādi ir ar elitārajiem mā-
jokļiem. Šeit noteikumus diktē pārde-

vēji. Imigrācijas likums joprojām dod 
ārvalstniekiem, kas Latvijā iegādājas ne-
kustamo īpašumu, tiesības iegūt uzturē-
šanās atļauju, tāpēc interese par labiem 
un dārgiem dzīvokļiem ir samērā liela. 

Līdz vasaras vidum Pilsonības un 
migrācijas lietu departaments no ār-
valstu investoriem bija saņēmis vai-
rāk nekā 400 pieteikumu uzturēšanās 
atļaujas saņemšanai, tai skaitā 285 
pieteikumi bija saistīti ar uzturēšanās 
atļaujas iegūšanu sakarā ar nekustamā 
īpašuma iegādi. Rudens pusē gaidāms 
otrs uzturēšanās atļauju pieprasījumu 
vilnis – no cilvēkiem, kas nekustamo 
īpašumu nopirkuši vasarā. 

Kopējais investīciju apjoms nekus-
tamajā īpašumā kopš 2010. gada jūlija 
ir sasniedzis 77 miljonus dolāru. Lielā-
kā daļa šīs naudas novirzīta uz Rīgas un 
Jūrmalas biznesa klases mājokļu tirgu 
(vairāk nekā puse visu nopirkto objektu). 
Jau šobrīd Latvijā izjūtams tādu mājokļu 
defi cīts, un tas jau novedis pie cenu kā-
puma – objekti vidēji ir sadārdzinājušies 
par 15% un ir pamats domāt, ka līdz gada 
beigām tie kļūs vēl par 5–10% dārgāki. 
Vidējā cena par kvadrātmetru elitārā 
jaunbūvē vai apartamentos Rīgas centrā 
jūnija beigās bija no 1800 līdz 3000 eiro, 
bet Jūrmalā – no 2500 līdz 6000 eiro. K

 No 1. jūlija Latvijā ir spēkā akcīzes nodoklis gāzei (piedevām vēl PVN likme paaugstināta 
no 12% līdz 22%). 

 Akcīzes nodoklis 12 latu apmērā par 1000 kubikmetriem tiks piemērots dabasgāzei, 
ko mājsaimniecībās lieto gāzes plītīm un apkures katliem, kā arī elektroenerģijas 
ražošanai.

 Cena kubikmetram dabasgāzes, ko lieto gāzes plītīm, pieaugs no 48 līdz 55 santīmiem 
(1 santīma pieaugumu radīs pašas gāzes cenas celšanās, 6 santīmu – nodokļu 
pieaugums). 

 Gāzes tarifs gāzes apkures katliem pieaugs no 29 līdz 34 santīmiem par kubikmetru 
(1 santīma pieaugumu radīs pašas gāzes cenas celšanās, 4 santīmu – nodokļu 
pieaugums).

DZĪVOKĻU CENAS JAUNBŪVĒS CEĻAS, BET 
SĒRIJVEIDA NAMOS GATAVOJAS KRISTIES

Kas Latvijā notiek ar mājokļu cenām? Pirmo reizi vai-
rāku gadu laikā uz šo jautājumu viennozīmīgi atbildēt 
nav iespējams. Eksperti ziņo, ka nekustamā īpašuma 
tirgus sadalījies divās daļās: pirmā interesē ārvalstu 
investorus, otrā paliek vietējiem pircējiem.

Asociācija vēlas sadarboties arī ar 
pašvaldībām, lai apkopotu informāciju 
par nekustamā īpašuma nemaksātājiem 
un to kombinētu ar valsts informāciju 
par nodokļu nemaksātājiem. Baņķieri 
uzskata, ka tas veidotu stabilu, uztica-
mu informācijas bāzi, kas ļautu atšķirt 
un dot iespējas tiem cilvēkiem, kuri 
sedz savas saistības, no tiem, kuri to 
negrib un nedara.

Lai izveidotu parādnieku datu bāzi, 
vispirms nepieciešama ļoti rūpīga un 
plaša tiesiskā analīze, lai izpētītu, kādi 
ir tiesiskie un juridiskie šķēršļi šādas in-
formācijas atklāšanai un kādi grozījumi 
nepieciešami likumdošanā, lai šo infor-
māciju varētu apkopot un izmantot. „Tā 
noteikti nav informācija, kurai jāmētājas 
katrā pastkastē, bet, ja cilvēks vēršas pēc 
pakalpojuma, kas saistīts ar viņa kredīt-
riska novērtējumu, šādai informācijai ir 
jābūt pieejamai,” sacīja Bičevskis.

Uz jautājumu, kas varētu uzturēt 
jauno sistēmu, Bičevskis norādīja, ka 
Latvijā tāpat par visu maksā bankas: 
„Nodokļu maksātāji par to neko nemak-
sās. Meklēsim jaunu risinājumu un vie-
nosimies ar valdību par tiesisko regulē-
jumu, lai šo informāciju apkopotu.”

Iznāk, ka ļoti drīz bankas iegūs mūsu 
datus, tai skaitā par parādiem, kas tieši 
uz tām neattiecas. Latvijas iedzīvotāji 
aizvien vairāk nonāk fi nanšu struktūru 
kontrolē, un šo kontroles formu var dē-
vēt par informatīvo verdzību. Paraudzī-
simies, kā uz banku iniciatīvu atbildēs 
Datu valsts inspekcija... K

KAS NOTIKS AR CENĀM?

Gaidāmajā apkures sezonā situācija 
kārtējo reizi kļūs sliktāka. No šā gada 1. 
jūlija ar valdības lēmumu ieviests akcī-
zes nodoklis dabasgāzei. Tikai tas vien 
par 4–6% sadārdzinās siltumenerģiju, 
kuras ieguvei izmanto gāzi. 

Latvijas Pašvaldību savienība 
(LPS) uzskata, ka jaunais tarifa kā-
pums apdraud valsts iedzīvotāju lab-
klājību. LPS eksperti enerģētikas jau-
tājumos brīdina, ka dzīvokļu īpašnieku 
parādi turpinās augt, bet tas savukārt 
rada draudus siltumražotāju darbībai. 
Hroniski nesaņemot naudu par piegā-
dāto siltumu, uzņēmumi nevar laikus 
iepirkt kurināmo, veikt tīklu remontu 
utt. LPS pieļauj, ka apkures sezona 
šogad daudzās vietās varētu sākties 
ar novēlošanos. 

Pašvaldību vadītāji vērsušies valdībā 
un parlamentā ar prasību vēlreiz pār-
skatīt nepieciešamību ieviest akcīzes 
nodokli gāzei (principā ES nepieprasīja 
steigties ar jauno nodokli, varēja arī no-
gaidīt līdz 2014. gadam). Atceļot akcī-
zi, politiķi būtu glābuši valsti no tālākas 
grimšanas nabadzībā. 

Bet tā kā cerības uz valsts budže-
ta apetītes mazināšanos ir vājas, LPS 
aicina Ministru kabinetu palīdzēt sil-
tumražotājiem ar kredītiem kurināmā 
iegādei. Tas garantētu visām Latvijas 
pilsētām un ciemiem savlaicīgu apkures 
sezonas sākumu. 

Ļoti svarīgi, uzskata LPS, par nāka-
mo ziemu sākt rūpēties jau tagad, va-
sarā. Bet, lai kādi būtu mūsu valdības 
lēmumi, no siltuma cenas turpmāka 

kāpuma neizvairīties. Tarifa pieaugums 
galvenokārt saistīts ar gāzes iepirkuma 
cenas celšanos. 

Pavasarī sarunās ar zilā kurināmā 
piegādātāju Gazprom Latvija panāca 
gāzes cenas atlaidi 15% apmērā, taču 
jau pēc dažām dienām politiķi pavēs-
tīja, ka visu Krievijas doto atlaidi „ap-
ēdīs” jaunais akcīzes nodoklis. 

Tā kā iedzīvotāji no Gazprom pie-
kāpšanās neko neieguva, uzņēmums 
lika saprast, ka turpmāk uz atlaidēm 
Latvija var necerēt. Bet, jo dārgā-
ka gāze, jo dārgāks siltums. Latvi-
jas Pašvaldību savienībā uzskata, ka 
nākamajā ziemā tarifs augs par 15–
20%. Tas nozīmē, ka par apkuri mēs 
maksāsim jau par 70% vairāk nekā 
2009. gadā. K

Latvijas pašvaldības ziņo, ka pagājušajā apkures sezonā 
iedzīvotāju parāds par siltumu ir dubultojies. Pēc datiem, 
kas saņemti no 70 pilsētu un novadu vadītājiem, iedzī-
votāji par piegādāto siltumenerģiju nav samaksājuši 40 
miljonus latu. Pieskaitīsim vēl dažus desmitus pašvaldī-
bu, kuras nepiedalījās aptaujā, un iegūsim parāda reālo 
summu – 50–60 miljonus latu.

KO MUMS SOLA ZIEMA?
SPECIĀLISTI PROGNOZĒ SILTUMENERĢIJAS 
TARIFA 20% PIEAUGUMU

Latvijas Komercbanku asociācija (LKBA) iecerējusi sa-
darbībā ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem izveidot 
sistēmu, kurā tiktu apkopota informācija par nodokļu un 
komunālo maksājumu parādiem Par to paziņojis asociāci-
jas prezidents Mārtiņš Bičevskis.

PARĀDNIEKI ZEM LUPAS
K2 Notikumi



 Rīgas namu 
apsaimniekotājs

Rīgas namu 
pārvaldnieka fi liālēs:
 Rīgas centra 

apsaimniekotājs
 Avota nami
 Ķengaraga nami
 Juglas nami
 Purvciema nami
 Valdemāra nami
 Mežciema namsaimnieks

 Kurzemes namu 
apsaimniekotājs
 Vecmīlgrāvis
 Pļavnieku nami
 Krasta nami
 Daugavas nami

Kā arī:
 Rīgas apsaimniekotāju 

asociācija, Lāčplēša ielā 
24 – 408, Rīgā
 Bijušā Vidzemes priekš-

pilsētas izpilddirekcijā

 Tirdzniecibas centrā „EKSI” – 
SIA „Ra&Riss”, Katlakalna 
ielā 5, Pļavniekos, Rīga
 Lielveikalos „Būvniecības ABC”:
 Pērnavas ielā 27/29, Rīgā
 Mūkusalas ielā 93, Rīgā

 SIA „Akvedukts” mazum-
ti rdzniecības veikals – 
„Akvedukti ”, Ķekavas 
pagasts, Ķekavas novads
 Veikalos „Mežam un Dārzam”:
 Kalnciema iela 17a, Rīga
 Brīvības gatve 350a, Rīga

 Filiāļu tī kls „SPECS”:
 Gulbenes ielā 4, Alūksnē
 Raiņa ielā 56, Balvos
 Gaitnieku ielā 12, 

Gulbenē
 Kronvalda ielā 3a, 

Jelgavā
 Zemnieku ielā 32, 

Liepājā
 Poruka ielā 2a, Madonā

 SIA „Sagdiana”, mēbeles 
veikals, Kroņu ielā 23b, 
Rīga

KUR VAR DABŪT AVĪZI?

Pēc nākamā «Darīsim kopā!» numura jautājiet 18. augustā

Pastāstiet arī jūs ko labu par savu māju! 
Rakstiet uz e-pastu info@kopaa.lv, zvaniet pa tālruni 20370208

Dzīvot Latgalē, maigi izsakoties, nav 
viegli, daudzi cilvēki šajā grūtajā laikā 
pat nedzīvo, bet tikai cenšas izdzī-
vot. Tomēr, par spīti visam, lat-
galieši ir un paliek labsirdīgi un 
atsaucīgi, bet galvenais – pacie-
tīgi! Par vienu no šiem apbrīnoja-
majiem cilvēkiem vēlos pastāstīt visiem.

Mūsu mājā Celtnieku ielā jau ilgus ga-
dus par sētnieku strādā Jānis Gžibovs-
kis. Mūsu rajonu bez Jāņa nevar pat 
iedomāties. No rīta izej no mājas, 
bet viņš jau visu uzkopis un no-
guris atpūšas uz soliņa. Parasti 
apsēžos viņam blakus, sasveici-
nāmies, aprunājamies par laiku 
un viņa grūto darbu. Viņš pastāsta, 
ko jau paguvis izdarīt un kas vēl jāizda-
ra līdz vakaram. Skatos uz šo nepavisam 
vairs ne jauno un pēc skata nepavisam 
ne brašo vīru un brīnos, kur viņš smeļas 

tādu 
enerģiju un 
darbaspējas! Viņš man atgādina manu 

vecotēvu. Tikpat maigs skatiens un 
kautrīgs smaids, vienmēr tikpat laipns 

un pretimnākošs. 
Jāņa aprūpei uzticētā teritorija 

nav nekāda mazā. Visu dienu 
mūsu sētnieks kaut ko berž un 
slauka, vāc zāli un stiepj gru-
žus. Mūsu ielā vienmēr 

valda tīrība un 
kārtība. Domāju, ka 

redzot, cik god-
prātīgi strā-

dā mūsu 
sētnieks, 
c i l v ē -
k i e m 

vienkārši 
neceļas roka 

kaut ko piemē-
slot. Mēs visi cienām 

Jāni un lepojamies ar to, ka mums 
ir tik lielisks sētnieks! 

Nekad neesmu runājusi ar Jāni par 
viņa algu, bet pieļauju, ka tā nav necik 
liela. Skatoties uz viņu, tā vien gribas 
pateikt ko uzmundrinošu un pretī ierau-
dzīt viņa kautro, it kā vainīgo smaidu. 
Tādos brīžos šķiet, ka Jānis zina ko tādu, 
ko visi pārējie nezina, un ka viņam pie-
mīt apbrīnojama dzīves gudrība.

Droši vien visiem dzīves vietā ir savs 
sētnieks, bet vai cilvēki kādreiz 
ir painteresējušies, cik viegls vai 
grūts ir viņu darbs? Vai arī – kas 
par cilvēku ir viņu sētnieks? Arī 
es neko nezinu par Jāņa personis-

ko dzīvi, zinu tikai to, ka viņš ir labs 
cilvēks. Aicinu visus uzmanīgāk parau-

dzīties uz saviem sētniekiem un, no rīta 
izejot no mājas, uzsmaidīt viņiem un 
novēlēt labu dienu. Mēs nekad neiedo-
mājamies, ka tieši uz tādiem cilvēkiem 
turas mūsu pasaule, no viņiem ir atkarī-
ga mūsu skaistās apkārtnes tīrība. Mēs 
uztveram viņu darbu kā pašu par sevi 
saprotamu un aizmirstam, ka aiz tā visa 
stāv konkrēts cilvēks, pret kuru mums 
vajag just cieņu un pateicību. 

Ļoti lūdzu jūs uzrakstīt par Jāni Gži-
bovski un pat nosūtu viņa fotogrāfi ju. 
Tāds, lūk, ir mūsu Jānis!”

Nadežda Afanasjeva ar ģimeni, 
Preiļi

Šajā mājā dzīvo mākslinieks Alek-
sandrs. Viņš vairs nav gados jauns, bet 
ļoti aktīvs. Pavasaros Aleksandrs ķeras 
pie greznas puķu dobes ierīkošanas pie 
savas mājas logiem. Viņš rūpīgi izravē 
nezāles un sastāda kaut kādas sūnas un 
sukulentus. Tā pie standarta piecstāvu 
mājas parādās zaļš paklājs, kuru varētu 
apskaust jebkura pils. 

Puķes dobē veido smalkus rakstus. 
Pati esmu dārzniece un zinu, kādu darbu 

 „Jau sen vēlējos uzrakstīt par mūsu sēt-
nieku, bet kaut kā nav sanācis! Beidzot 

tomēr esmu saņēmusies un rakstu jums. Dzī-
voju Latgalē, Preiļos. Prese maz uzmanības 
pievērš mūsu skaistajam novadam, bet te ir 
tik daudz gudru, labu un strādīgu cilvēku.

 „Mūsu ģimene dzīvo 
Jūrmalā, Jasmīnu ielā, 

kas atrodas starp Bulduriem 
un Lielupi. Tikai nedomājiet, 
ka mēs dzīvojam lepnā sav-
rupnamā, nē, mūsu ielā ir 
vairākas visparastākās piec-
stāvu mājas. Par vienu no 
tām gribu pastāstīt.

LASĪTĀJI AICINA CIENĪT SĒTNIEKA DARBU

TĀDS, LŪK, IR MŪSU JĀNIS!

LAI VISIEM BŪTU TĀDS KAIMIŅŠ
tas prasa. Daudzu Jūrmalas māju īpaš-
nieki maksātu lielu naudu, lai dabūtu 
tādu rotu pie savas mājas, bet Alek-
sandrs to pats savā pagalmā veido pil-
nīgi par velti, sagādājot prieku visiem 
garāmgājējiem, kas redz šo brīnumu. 
Protams, visi šā apbrīnojamā un pacietī-
gā cilvēka kaimiņi arī priecājas. 

Būtu mums vairāk tādu cilvēku kā 
Aleksandrs! Tad mūsu māju pagalmi 
pārvērstos par dārziem. Skatoties uz 
viņa veikumu, nav iespējams sēdēt un 
gaidīt, kad kāds atnāks un labiekārtos 
tavas mājas zaļo zonu, labāk ir pašam 
ķerties pie darba. Mēs ar kaimiņiem arī 
nolēmām iegādāties un iestādīt puķes. 
Tādu skaistumu kā pie Aleksandra mājas 
gan mums neizdevās radīt, bet tagad arī 
mūsu piecstāvu mājas iemītniekiem nav 
jākaunas par savu zaļo zonu”.

Nellija Akmentiņa, Jūrmala
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Darvas karote 
medus mucā 

Varētu domāt, ka tā ir vienkārši 
nejēdzīgu apstākļu sagadīšanās, bet 
patiesībā līdzīgā situācijā var nokļūt 
jebkurš cilvēks, nopērkot, apmainot vai 
saņemot no pašvaldības dzīvokli, kurā 
iepriekš mitinājusies cita ģimene. 

– 2008. gadā Rīgas dome man pie-
šķīra dzīvokli Līksnas ielās, – stāsta En-
rika, kura ļoti sāpīgi pārdzīvo radušos 
situāciju. – Protams, ļoti nopriecājos, 
ka pienākusi mana rinda, un nekavējo-
ties pārcēlos uz jauno mājokli. 

Nepatikšanas ar gāzi Enrikai sākās 
burtiski dažas dienas pēc pārcelšanās. 
Viņa saņēma paziņojumu, ka iepriek-
šējais pašvaldības dzīvokļa iemītnieks 
palicis parādā par gāzi. Viņš bija vecs, 
slimīgs cilvēks un mūsu aprakstītajā 
laikā jau atdusējās vienā no Rīgas kap-
sētām. 

– Skaidrs, ka formāli Latvijas gāzei 
nebija no kā prasīt naudu, – nopūšas 
sieviete, – parādnieks taču jau bija aiz-
saulē. 

Tomēr uzņēmums pat nedomāja 
norakstīt pašvaldības dzīvokļa parādu. 
Ēnrikai bez aplinkiem tika paziņots, ka 
gāzi turpmāk būs iespējams saņemt ti-
kai tad, kad būs samaksāts parāds. 

Pagaidu risinājums 
Divas nedēļas pēc sievietes iemiti-

nāšanās ilgi gaidītajā pašvaldības dzī-
voklī pie viņas ieradās Latvijas gāzes 
darbinieki, noņēma gāzes skaitītāju un 
noslēdza zilā kurināmā padevi. 

Enrika uzreiz lika nelūgtajiem vie-
siem saprast, ka pat negrasās maksāt 
par svešiem grēkiem. Savukārt Latvijas 
gāzes pārstāvji skaidri un gaiši paziņo-
ja: kamēr dzīvoklim būs parāds, gāzes 
padeve netiks atjaunota. 

– Ar to mūsu saruna beidzās, jo es 
virtuvē uzstādīju elektrisko plīti, – stās-
ta sieviete. 

Tobrīd elektriskā plīts bija labs risi-
nājums, bet pagājušā gada beigās kļuva 
zināms, ka Latvenergo pakalpojumu 

cena pieaugs, un Enrika saprata, ka 
iekļuvusi dubultslazdā. Tagad viņa bija 
izvēles priekšā – vai nu samaksāt svešo 
rēķinu, vai arī ievērojami pārmaksāt par 
elektrību. 

Ultimāts
Visu cieņu sievietei – viņa izvēlējās 

trešo variantu un nolēma cīnīties par 
savu taisnību: 

– Tā kā uzskatu, ka prasība samaksāt 
dzīvokļa iepriekšējā saimnieka parādu 
pārkāpj manas tiesības, sāku saraksti ar 
Latvijas gāzi. Diemžēl uzņēmums nebi-
ja gatavs dialogam. Sākotnēji uz visām 
manām vēstulēm un telefona zvaniem 
atbilde bija prasība sagādāt dažādas iz-
ziņas, bet pēc tam strikti tika paziņots: 
kamēr nebūs samaksāts parāds, nebūs 
arī gāzes. 

Apjukumā sieviete vērsās mūsu 
redakcijā, jo ticēja, ka žurnālists no 
monopoluzņēmuma varētu saņemt pil-
nīgāku skaidrojumu nekā parasts iedzī-
votājs. 

Tā arī bija – Latvijas gāzes pārstā-
ve Sandra Ādamsone laipni komentēja 
situāciju. 

– Vispirmām kārtām gribu norādīt, – 
viņa sacīja, – ka Latvijas gāze nekad 
nav pieprasījusi, lai Enrika A. maksātu 
par gāzi, kuru nav lietojusi. 

No sacītā it kā izriet, ka uzņēmums 
ir gatavs mierizlīgumam. Diemžēl prie-
cāties būtu pāragri. 

Līgumā pakalpojums 
ir, īstenībā nav 

Pēc uzņēmuma datiem, gāzes pa-
deve Enrikas dzīvoklim atslēgta 2008. 
gada 18. aprīlī. Tad mūsu lasītāja jau 
vairākas dienas bija nodzīvojusi Līks-
nas ielas mājā. Skaidrs, ka tik īsā laikā 
viņa nekādi nevarēja nosvilināt gāzi 
par 136 latiem, bet ne jau par to ir 
runa. 

– Aktu par gāzes piegādes pār-
traukšanu parakstīja pati Enrika, – saka 
Sandra Ādamsone. – Tai pašā 2008. 
gadā viņa rakstiski informēja mūs, ka 

turpmāk gāzes plīti nelietos un tāpēc 
jaunu līgumu par gāzes piegādi ar mūsu 
uzņēmumu neslēgs. Taču jau 2010. 
gadā viņa lūdza atjaunot gāzes padevi 
dzīvoklī. 

Gāzes uzņēmuma skatījumā viss 
ir ļoti vienkārši, tāpēc Enrike saņēma 
atteikumu: „Ņemot vērā faktu, ka par 
dzīvoklim agrāk piegādāto gāzi jopro-
jām nav saņemta maksa, Latvijas gāzei 
nav likumiska pienākuma atjaunot pa-
kalpojumu.”

Uzņēmums stingri turas pie šāda 
principa un viedokli mainīt negrasās. 
Bet mums jau nu ir skaidrs, ka pašval-
dības dzīvokļa iemītniece ir nostādīta 
absurdā situācijā. 

– Pašvaldība man piešķīra dzīvokli ar 
gāzi, – uzstāj Enrika,– īres līgumā šis 
pakalpojums ir ierakstīts, bet patiesībā 
man liegts to izmantot. Mani aplinkus 
mudina samaksāt par cita cilvēka iz-
mantotu pakalpojumu. Piedevām es 
esamu tikai dzīvokļa īrniece un nevaru 
atbildēt par iepriekšējo īrnieku parā-
diem. Bet tieši mani ir padarījuši par 
noslēguma posmu šajā ķēdē un jau 
gadu kā dzenā no kabineta uz kabinetu. 
Ne reizi ne no viena neesmu dzirdējusi 
konkrētu padomu, visi tikai skandina: 
„Parādu nāksies samaksāt!” Bet kas at-
bildēs par man sagādātajām neērtībām 
un fi nansiālajiem zaudējumiem? 

Ar parādu labāk 
nepirkt 

Skaidrs, ka Latvijas gāze nepie-
kāpsies. Sandra Ādamsone teic, ka 
neviens likums neuzliek uzņēmumam 

pienākumu piegādāt gāzi dzīvoklim ar 
parādu: 

– Mūsu darbu regulē Enerģētikas li-
kums un likums „Par sabiedrisko pakal-
pojumu regulatoriem”. Lai visiem mūsu 
pakalpojuma saņēmējiem nodrošinātu 
ekonomiski pamatotu piegādātās gāzes 
cenu, Latvijas gāzei ir tiesības neat-
jaunot gāzes padevi parādā palikušam 
objektam. 

Šai kontekstā uzņēmumam ir pilnīgi 
vienalga, kad radies parāds par pakal-
pojumu un kas pie tā vainīgs – dzīvokļa 
tagadējais vai iepriekšējais iemītnieks. 
Gāzi atslēdz nevis cilvēkam, bet objek-
tam! Iznāk, ka jebkurš no mums var kļūt 
par īrnieku vai saimnieku dzīvoklim, 
kam ir parāds par gāzi. 

– Jā, – apstiprina Sandra Ādamsone, 
– tāpēc, iegādājoties dzīvokli, pircējam 
vajag pārliecināties, vai iepriekšējie ie-
mītnieki ir norēķinājušies par komunā-
lajiem pakalpojumiem. 

Gribētos gan pastrīdēties ar Latvijas 
gāzes pārstāvi. Pērkot dzīvokli, cilvē-
kam ir iespējams pārbaudīt informāci-
ju par komunālajiem maksājumiem. Ja 
objekta iepriekšējais īpašnieks par gāzi 
nav maksājis, no tāda dzīvokļa pirkša-
nas vienmēr var atteikties. 

Bet ko darīt Enrikas gadījumā? Sie-
vietei dzīvokli ir izīrējusi Rīgas dome, 
un viņai nebija ne tiesību, ne īpašu 
iespēju pārbaudīt, kādi parādi tam 
skaitās. 

Kā rīkoties 
īrniekiem? 

Izeja tomēr ir. 
– Šai gadījumā saskaņā ar likumu 

„Par dzīvokļa īpašumu” un Dabasgāzes 
piegādes un lietošanas noteikumiem 
vecais parāds ir jāsamaksā dzīvokļa 
ĪPAŠNIEKAM, – apliecina uzņēmumā 
Latvijas gāze. 

Dzīvokļa īpašniece ir Rīgas dome. 
Pašvaldība ir noslēgusi ar Enriku īres 
līgumu par dzīvokli ar gāzi, tātad tieši 
domei ir jānodrošina īrniecei šis pakal-
pojums, samaksājot iepriekšējā iemīt-
nieka iekrāto parādu. 

Latvijas gāzes pārstāvji apstiprināja, 
ka dažkārt dome tiešām tā rīkojoties, 
bet katrā gadījumā Mājokļu un vides 
departaments lēmumu pieņem indivi-
duāli... 

– Iesaku Enrikai vērsties pie dzī-
vokļa īpašnieces – pašvaldības, lai 
rastu izeju no situācijas, – saka Sandra 
Ādamsone. 

Bet visiem pārējiem cilvēkiem, kas 
vēlas mainīt dzīvesvietu un baidās sa-
ņemt mantojumā iepriekšējo iedzīvo-
tāju parādus par gāzi, speciālisti iesaka 
pirms īres vai pirkšanas – pārdošanas 
līguma slēgšanas piezvanīt uz Latvijas 
gāzes Klientu apkalpošanas centru un 
noskaidrot, vai attiecīgajam dzīvoja-
mam objektam nav nesamaksātu rēķi-
nu. Informāciju var saņemt pa tālruni 
155. K

VILTĪGAIS 
PARĀDS 
PAR GĀZI

Mūsu lasītāja Enrika A. jau vairākus gadus mēģina rast 
kopēju valodu ar uzņēmumu Latvijas gāze. Nelaime tā, ka 
viņa nesaņem gāzi, ciešot cita cilvēka parādu dēļ.

PĀRCEĻOTIES UZ JAUNU DZĪVOKLI, 
MANTOJUMĀ NO IEPRIEKŠĒJIEM IEMĪTNIEKIEM 
VAR SAŅEMT NESAMAKSĀTUS RĒĶINUS 
Ilona MILLERE „Pašvaldība 

man piešķīra 
dzīvokli ar gāzi, – 
uzstāj Enrika,– 
īres līgumā šis 
pakalpojums 
ir ierakstīts, 
bet patiesībā 
man liegts to 
izmantot”.

K4 Situācija



Jumtu labošana 
kavējas

Ko darīt šādā situācijā? Cik mak-
sā jumta remonts vai pat nomaiņa? 
Kā jumts jākopj, lai tas nelaistu cauri 
mitrumu? Uz šiem jautājumiem atbild 
sertifi cēts jumiķis, kompānijas Wall va-
dītājs Valērijs Šakins. 

– Mūsu kompānija tirgū darbojas 
kopš 2005. gada, – stāsta Valērijs. – 
Atzīšos: šogad mēs pirmo reizi vērojam 
pilnīgu stagnāciju. Vairākums prasmīgo 
jumiķu devušies peļņā uz Krieviju un 
Somiju, kur viņiem garantēts darbs vai-
rākus gadus uz priekšu. Diemžēl Latvijā 
jumta darbu apjoms ir ievērojami sama-
zinājies. 

Kāpēc tā noticis? Varbūt tāpēc, ka 
mūsu mājām nav remonta uzkrājumu. 
Uz papīra gan tie ir, bet kaimiņu parādu 
dēļ kopējā krātuve pilnāka netiek. Tā-
pēc arī namu pārvaldes pagaidām ne-
steidz sākt remonta darbus. 

Valērijs Šakins stāsta, ka ideālā ga-
dījumā daudzām galvaspilsētas mājām 
būtu pilnībā jānomaina jumta segums, 
kā arī jānosiltina bēniņi. 

– Bet arī jauns jumts ir laikus jātī-
ra, – saka eksperts, – citādi radīsies 
apledojums un, tam kūstot, ūdens caur 
seguma šuvēm atradīs ceļu iekšā, uz 
bēniņiem. 

Jumts jātīra pēc katras bagātīgas 
snigšanas, ja temperatūra ir tāda, ka 
var veidoties ledus. Citādi pat jumta 
kapitālais remonts neglābs dzīvokļus no 
applūšanas. 

Šīferis savu laiku 
nokalpojis 

– Šogad iedzīvotāji bieži vēršas 
mūsu kompānijā ar jautājumiem par 
jumta remontu, lūdz sastādīt tāmi, – 
stāsta Valērijs Šakins. – Jūtams, ka cil-
vēkiem trūkst informācijas. 

– Varbūt aplūkosim visbiežāk 
uzdotos jautājumus?

– Labprāt! 
– Rīgā daudzi šīfera jumti ir 

sabojāti, tīrot no tiem sniegu. Ie-
dzīvotāji lūdz pārvaldnieku aizlāpīt 
caurumus, bet tas atbild, ka nevar – 
šīferis no vecuma kļuvis pārāk 
trausls. Ko darīt dzīvokļu īpašnie-
kiem? 

– Pēc padomju laika mērauklas šī-
fera jumtiem bija jākalpo 15–20 gadu. 
Lielākajai daļai māju šīfera jumti uz-
likti septiņdesmitajos gados, tātad 
materiāls nokalpojis dubultu termiņu. 
Tādu jumtu labošana ir ļoti sarežģīta. 
Gadās, ka mēs pieņemam pasūtījumu, 
bet darbu nākas pārtraukt – kamēr 

meistars lāpa vienu caurumu, šīferis 
zem viņa kājām iebrūk un rodas vēl 
vairāk bojājumu. 

– Kāda būtu izeja? 
– Šīfera jumtus laiks mainīt, izņē-

mums ir vienīgi daži, kas likti astoņ-
desmito gadu beigās. Mūsu kompānija 
jumtiem izmanto kvalitatīvu un izturīgu 
materiālu – eternītu. 

Cenas un risinājumi 
– Cik maksā jauna jumta uzlik-

šana? 
– Vidēji mēs ņemam no 16 līdz 22 

latiem par seguma vienu kvadrātmetru. 
Manuprāt, tā ir saudzējoša cena. 

– Jumta pilnīgs remonts iespē-
jams tikai tad, ja tam piekrīt dzīvok-
ļu īpašnieku kopsapulce (pašvaldības 
namu pārvaldē – pēc „piekrišanas 
klusējot”, tas ir, ja iedzīvotāji nav 
noraidījuši pārvaldnieka priekšliku-
mu). Bieži vien dzīvokļu īpašnieku 
biedrība piekrišanu nedod. Ko darīt 
tiem mājas iemītniekiem, kam uz 
galvas tek ūdens? 

– Treknajos gados mēs bieži vien 
labojām jumtu virs konkrētiem dzīvok-
ļiem. Tas nav sarežģīti – nomainām 
40–50 kvadrātmetru seguma, un ūdens 
vairs dzīvoklī nesūcas. Tam pat nav va-
jadzīga kaimiņu piekrišana. Taču par 
šādu remontu iedzīvotājiem jāmaksā no 
savas kabatas. 

– Iedzīvotājiem nereti skaidro, 
ka ūdens no griestiem tek tāpēc, ka 
bēniņi nav pienācīgi nosiltināti. Vai 
tā ir taisnība? 

– Jā, ja bēniņi nav nosiltināti, uz 
jumta ātri rodas ledus, un ūdens atrod 
vissīkākās spraugas, lai iekļūtu bēni-
ņos. 

– Vai iespējams siltināt vecu 
jumtu? 

– Jā, jumta maiņa un siltināšana nav 
savstarpēji saistītas lietas. Var vispirms 

nosiltināt bēniņus, bet pēc tam, kad uz-
krāta nauda, uzlikt mājai jaunu jumtu, 
var arī otrādi. Tomēr ideālā variantā abi 
darbi būtu veicami reizē. 

– Ko dod siltināšana? 
– Samazinās starpība starp āra 

temperatūru un temperatūru bēniņos, 
siltums „nebēg” no mājas, uz jumta 
veidojas mazāk ledus. Ar laiku iedzīvo-
tāji izjutīs siltumenerģijas ekonomiju, 
arī jumta tecēšanas risks samazinā-
sies. 

Vienkāršāk izvēlēties 
pašiem 

– Savulaik pašvaldības namu 
pārvaldes solīja Rīgas jumtus ap-
rīkot ar īpašām sistēmām pret ap-
ledošanu. Tagad runas noklusušas. 
Vai ir vērts tās atsākt? 

– Kopā ar partneriem mēs iedzīvotā-
jiem piedāvājam pa jumta malu un no-
tekcaurulēs ielikt speciālu termokabeli, 
kas sasilst un kavē lāsteku veidošanos. 
Bet tas ir risinājums turīgiem cilvēkiem, 
jo kabelis tērē daudz elektrības. Piede-
vām vēl stiprā salā sistēma pārstāj palī-
dzēt mājai – ap kabeli veidojas ledus tu-
nelis, sāk augt lāstekas. Pieredze rāda, 
ka lētāk un vienkāršāk ir tīrīt jumtu ar 
rokām. 

– Pašvaldības namu pārvaldes 
klienti nevar paši izvēlēties uzņē-
mumu, kas remontēs jumtu, viņu 
vietā to dara pārvaldnieks – viņš 
izsludina konkursu, kurā ne vien-
mēr uzvar iedzīvotāju izraudzītās 
fi rmas. Kā rīkoties, ja dzīvokļu 
īpašniekiem pieņemamākais šķiet 
tieši jūsu piedāvājums? 

– Visvienkāršāk būtu nodibināt savu 
dzīvokļu īpašnieku biedrību un pārņemt 
mājas pārvaldīšanu. Tas ļautu iedzīvo-
tājiem pašiem rīkoties ar saviem uzkrā-
jumiem un izvēlēties fi nansiāli izdevīgā-
ko piedāvājumu. 

Kā nevilties 
izpildītājā? 

– Lai izvēlētos labāko piedāvā-
jumu, vajag salīdzināt dažādu fi r-
mu tāmes. Cik tāda jumta maiņas 
vai remonta tāmes sagatavošana 
maksā? 

– Klientiem, kas patiesi nopietni 
interesējas par mūsu pakalpojumiem, 
tāmi sagatavojam bez maksas. Iedzī-

votājiem, kuri tikai ievāc informāciju, 
esam gatavi to izstrādāt par 50–90 
latiem. 

– Sakiet, kāpēc jumta remonta 
cenas ir tik ļoti atšķirīgas? Mūsu 
lasītāji sūdzas, ka namu pārvalde 
viņiem izvēlējusies jumta segumu, 
kas maksā 100 latu par kvadrāt-
metru! 

– Tāds nu ir mūsu tirgus. Juvelier-
veikalā jums gredzenu ar briljantu pie-
dāvās par 20 000 latu, bet internetvei-
kalā – par 2000. Ir starpība? Ir! Vajag 
prast izvēlēties. 

– Bet kā izvēlēties labāko piedā-
vājumu? Aiz zemas cenas var slēp-
ties zema kvalitāte. 

– Pirms slēgt ar kādu firmu līgumu 
par jumta nomaiņu, iesaku paņemt 
firmas iepriekš veikto darbu sarakstu 
un aizbraukt paskatīties. Iedzīvotāji 
noteikti pastāstīs, vai viņi ir apmie-
rināti ar rezultātu. Tas palīdzēs izvē-
lēties. 

– Pēc kādām papildu pazīmēm 
var spriest par jumiķu fi rmas go-
daprātu? 

– Svarīgs ir fi rmas noteiktais jumta 
garantijas termiņš. Ja fi rma par savu 
darbu neuzņemas atbildību ilgāk kā uz 
likumā noteiktajiem diviem gadiem, 
tas jau ir aizdomīgi. Mēs, vienojoties ar 

klientu, garantijas laiku pagarinām līdz 
pieciem gadiem. Bet eternīta ražotāji 
savam jumta seguma materiālam vispār 
dod 50 gadu garantiju. 

Jumtam vajadzīga 
aizsardzība 

– Iedzīvotāji pauž neapmieri-
nātību par interneta un televīzijas 
operatorkompāniju  darbinieku rīcī-
bu. Viņi bieži bojā mūsu jumtus. Kā 
cīnīties ar šo parādību? 

– Vispirms jāuzaicina jumiķis, lai no-
vērtē nodarīto kaitējumu. Parasti liels 
remonts tādās vietās nav vajadzīgs, to 
var ātri paveikt, un cena mērāmā ne-
vis simtos, bet gan desmitos latu. Bet 
mūsu praksē bija gadījums, kad inter-
neta ierīkotāji stipri sabojāja jaunu jum-
tu. Mēs cietušās mājas iedzīvotājiem 
uzrakstījām defektu aktu, kas palīdzēja 
no pāri darītājiem attiesāt vairāk nekā 
2000 latu. 

– Kā pasargāt jumtu no kaitnie-
kiem? 

– Iesaku sekot Imantas paraugam. 
Savulaik šajā rajonā gandrīz katros bē-
niņos tika uzstādīta signalizācija, bet 
telpas atslēgas atrodas pie pārvaldnie-
ka. Tas nozīmē, ka neviens svešinieks 
uz jumta nevar tikt. Gan jumts vesels, 
gan cilvēki apmierināti. K

NAV TĀLU JAUNA ZIEMA! VAI ATKAL TECĒS NO GRIESTIEM?
TAISI JUMTU VASARĀ
А. ŠEVČENKO

Sinoptiķi brīdina, ka nākamā ziema atkal būs sniegiem 
bagāta, tātad Rīgai un rīdziniekiem atkal draud tekošo 
jumtu problēma. Gada sākumā namu pārvalžu darbinie-
ki apgalvoja, ka esot gatavi labot jumtus, un tas ne-
pieciešams katrai trešajai Rīgas mājai. Diemžēl cilvēki 
zvana redakcijai un sūdzas: laiks iet, bet cauro jumtu 
neviens nelāpa.

K 5Īpašnieka tiesības



Komunālās 
saimniecības 
četri vaļi 

– Jebkuras pilsētas vadību var 
kritizēt par komunālās saimniecī-
bas stāvokli. Iedzīvotāji vienmēr 
ir neapmierināti ar to, kas viņiem 
vistuvākais: pienācīgi netiek tīrī-
tas ielas, nav kārībā ceļi, bet ar 
dzīvokļu rēķiniem vispār notiek 
briesmu lietas... Vai jūs tam pie-
krītat, Amerika kungs? Vai Rīgas 
komunālā saimniecība attīstās pa-
reizi? Kas Rīgas domei, jūsuprāt, 
vēl būtu jādara, lai cilvēkiem dzīve 
kļūtu labāka? 

– Pilsētas saimniecība ir ļoti sa-
režģīts mehānisms, piedevām vēl pie 
mums tā ir nemoderna, daudzas lietas 
saglabājušās kopš tālas pagātnes. Ir 
pietiekami daudz, ko uzlabot. Dabiski, 
ka jebkura pilsēta vēlas, lai tās komu-
nālā saimniecība darbotos iespējami 
efektīvi un piedzīvotu dažāda veida 
jauninājumus. Pildot pašvaldību liku-
mu, kas nosaka, ka komunālās saim-
niecības jomā pašvaldībai jānodrošina 
četras funkcijas – jāgādā par atkritu-
mu izvešanu, par ūdeni, kanalizāciju 
un apkuri, kas faktiski arī ir pilsētas 
komunālā saimniecība, mēs šai ziņā 
neesam izņēmums. Un katrai no mi-
nētajām funkcijām ir savs attīstības 
plāns. 

Mūsu atkritumi 
interesē pat 
monarhus 

– Lūdzu, pastāstiet mazliet sī-
kāk par katru no šīm komunālajām 
sfērām. 

– Kas attiecas uz atkritumu izve-
šanu, mēs uzskatām, ka galvenais ir 

saglabāt pašreiz spēkā esošo tarifu. 
Šobrīd tas mums ir konkurētspējīgs: 
divreiz zemāks nekā, piemēram, Rē-
zeknē un par trešdaļu mazāks salīdzi-
nājumā ar Daugavpili. Tas panākts, 
pateicoties tam, ka ļoti daudz līdzekļu 
(tai skaitā Eiropas naudas) ieguldīts 
Getliņu izgāztuves attīstībā. Tur tagad 
gan gāzi ražo, gan elektrību pārdod. 
Papildu ienākumi ļauj līdzsvarot tarifu. 
Getliņi ir viens no ekoloģiski drošāka-
jiem poligoniem Eiropā. Tas ir tik in-
teresants, ka to apmeklē pat monarhi. 
Piemēram, nesen tur pabija Monako 
princis Alberts. 

Jāsaprot tikai, ka šīs saimniecības 
ekstensīva attīstība turpināsies. 

Savu kārtu gaida vecā izgāztuve 
Deglava ielā, tikai joprojām nevienam 
nav īsti skaidrs, ko ar to iesākt. Arī šajos 
16 hektāros, kur nez kas ir apglabāts, 
bez Eiropas naudas būs ļoti grūti kaut 
ko izdarīt. 

Getliņu izgāztuve – bet tie jau 
ir 80 hektāri – agrāk vai vēlāk būs 
piepildīta. Ko tad? Šķiet, nākamais 
posms šajā saimniecībā būs saistīts 

ar atkritumu šķirošanu. To var da-
rīt savākšanas vietās, kā tas notiek 
Rietumos, proti, uzreiz likt stiklus, 
papīrus, plastmasas izstrādājumus 
atsevišķos konteineros, bet var arī 
uzbūvēt atkritumu pārstrādes rūpnī-
cu tieši izgāztuvē. Ņemot vērā mūsu 
patērētāju kultūras līmeni, pareizā-
kais variants, mūsuprāt, būtu rūpnī-
ca. Nu, nepatīk mūsu cilvēkiem šķirot 
atkritumus... 

Vajadzīgs likums 
par ūdeni

– Laikam jau arī mūsu ūdensva-
dam un kanalizācijai ļoti vajadzīga 
Eiropas fondu nauda... 

– Bez tās nekādi neiztikt. Būtībā 
nepieciešams modernizēt visu mūsu 
ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmu, kas palikusi mantojumā no 
padomju un vēl senākiem laikiem. 
Precizēšu: runa ir par maģistrāla-
jiem ūdensvadiem un maģistrālajiem 
kanalizācijas vadiem. Liekot lietā ES 
naudu, mēs jau esam pieslēguši cen-
trālajai kanalizācijai Mežaparku un 
Pārdaugavu. Esam ielikuši cauruļvadu 
Lielirbes ielā (līdz jaunajai ASV vēst-
niecības ēkai), plānojam „aizvilkt” 
līdz lidostai „Rīga” un līdz Mārupei, 
lai cilvēkiem vairs nebūtu tādu prob-
lēmu kā nesenajā saindētajā pagātnē. 
Bet tā ir ļoti liela nauda – trijos šādu 
darbu posmos jau investēti vairāk 
nekā 50 miljoni latu, turklāt 85 pro-
centus izmaksu sedza Eiropa, bet mēs 

(dome un uzņēmums Rīgas ūdens) – 
atlikušos 15 procentus. Jau izsludinā-
ti tenderi kanalizācijas un ūdensvada 
izbūvei līdz Bolderājai un daļēji arī 
Rīgas centrā. Diemžēl tā ir vienīgā 
komunālās saimniecības joma, ko ne-
regulē likums. 

Attiecībā uz elektrību un atkritu-
miem likums ir, bet par ūdeni nav. Tā-
tad pagaidām vēl nav mehānisma, kas 
mudinātu privātos patērētājus pieslēg-
ties centralizētajai ūdensapgādei. 

– Bet šis jautājums ir darba kār-
tībā? 

– Ir. Kaut vai tāpēc, ka mēs no 
sava budžeta nespējam dotēt tādu 
būvniecību. Ielikt ūdensvadu tāpat 
kā gāzes vadu līdz mājai varam, bet 
par tā ievilkšanu mājā iedzīvotājiem 
vajadzētu gādāt pašiem, taču šobrīd 
tas visiem nav pa kabatai. Tāpēc arī 
gribētāju pieslēgties ir tik maz. Bet 
uzņēmumam Rīgas ūdens ir jēga ie-
rīkot maģistrāli uz kādu noteiktu 
rajonu tikai tad, ja tur ir pietiekami 
daudz klientu. Tāpēc pilsētā vēl ar-
vien ir tik daudz vietu, kas nav pie-
slēgtas centralizētajai ūdensapgādei. 
Tai pašā Mārupē, kur nesen bija no-
pietnas problēmas ar dzeramo ūdeni, 
ir 1100 individuālo aku. Varam tikai 
iedomāties, cik daudz mājokļu vēl nav 
pieslēgti centralizētajai ūdensapgādei 
un kanalizācijai. 

Par siltumu maksāt 
katram atsevišķi 

– Bet mūsu galvenā nelaime to-
mēr ir siltums. 

– Esam izvirzījuši uzdevumu siltu-
ma tarifu noturēt patērētājiem mak-
simāli pieejamā līmenī. Taču arī šajā 
gadījumā nākas runāt par rīdzinieku 
maksātspēju. 

Mūsu stratēģiskais mērķis ir orga-
nizēt siltuma rēķinu samaksu katram 
dzīvoklim atsevišķi. Protams, visās 
4000 mājās, ko apsaimnieko vienotā 
Rīgas namu pārvalde, to panākt būs 
ļoti sarežģīti. Bet, no otras puses, nav 
pareizi, ka liela 100 dzīvokļu māja 
kļūst par ķīlnieci 10 parādniekiem, ja 
pārējās 90 ģimenes rēķinus maksā re-
gulāri. 

– Sakarā ar to būtu interesanti 
uzzināt, kādā stadijā ir uzņēmuma 

Rīgas siltums pilotprojekts, kas 
paredz alokatoru (individuālo sil-
tumenerģijas patēriņa skaitītāju) 
uzstādīšanu dzīvokļos. Tas varētu 
kļūt par nopietnu soli pārejā uz 
tiešiem līgumiem un norēķiniem ar 
Rīgas siltumu. 

– Alokatori ir mana iniciatīva sil-
tuma patēriņa uzskaites un norēķinu 
individualizācijai. Tā kā šobrīd trūkst 
līdzekļu tam, lai mājās pilnībā nomai-
nītu stāvvadus un realizētu gluži citu 
katra dzīvokļa individuālās apkures 
tehnoloģiju, jāliek lietā tā dēvētie re-
gulatori, kas palīdz dzīvoklī ietaupīt 
20 līdz 30 procentus siltumenerģijas, 
kas savukārt labvēlīgi ietekmēs apku-
res rēķinus. Šis jautājums tiek pētīts. 
Taču arī te ir zemūdens akmeņi. Viens 
no tiem – mūsu klientu apbrīnojamās 
izgudrošanas spējas. Viņi prot gan 
ūdens skaitītājus griezt pretējā virzie-
nā, gan magnetizēt Latvenergo skai-
tītājus, tāpēc nopietni jādomā par to, 
kā nodrošināt godīgus norēķinus par 
siltumenerģiju. Lai cilvēki individuālos 
alokatorus nebojātu. 

– Mūsu ļaužu atjautība ir labi 
zināma. Bet vai kaut kādi aprēķini 
par to, kur un kā lietot alokatorus, 
jau ir veikti? 

– Rīgas siltums savus aprēķinus ir 
veicis, tikai jāsaprot, ka šis uzņēmums 
ir siltuma piegādātājs, tam galvenais 
ir saņemt naudu par saviem pakalpo-
jumiem. Bet mēs, vienotā Rīgas namu 
pārvalde un domes Mājokļu departa-
ments, pārstāvam iedzīvotājus, kurus 
vajag ieinteresēt par jaunievedumu, 
tāpēc veicam arī savus aprēķinus. Varu 
teikt, ka šobrīd Rīgā jau ir dažas mājas, 
kuru iemītnieki būtu gatavi startēt jau-
najā projektā. 

Dreiliņiem 
savs stāsts 

– Dzirdētas runas, ka pāreju uz 
individuālo siltumenerģijas patēri-
ņa uzskaiti vispirmām kārtām va-
jadzētu realizēt Dreiliņu dzīvojamo 
namu masīvā. 

– Tas jau ir cits stāsts. Līdz šim 
mēs runājām par privatizētajiem mā-
jokļiem, kuru šobrīd pilsētā ir 95%. 
Bet pēdējos 8–10 gadus mēs būvējam 
jaunus pašvaldības dzīvokļus, kurus 
nav plānots privatizēt. Tās ir deviņas 
mājas Dreiliņos, mājas Lubānas ielā 

Kā krīzes apstākļos darbs sokas Rīgas domei, kādā 
stāvoklī ir pilsētas budžets, vai dzīvokļu rinda virzās 
uz priekšu un kā tiek risinātas komunālās saimniecī-
bas problēmas? Par to visu un vēl dažām pilsētas ko-
munālajām problēmām sarunājamies ar Rīgas domes 
priekšsēdētāja vietnieku Andri Ameriku.

Georgijs ŠABAĻINS 

ANDRIS AMERIKS: „KUR
PRASĪGI, KUR VARĒSI

„Mūsu stratēģiskais mērķis ir 
organizēt siltuma rēķinu samaksu 
katram dzīvoklim atsevišķi. Protams, 
visās 4000 mājās, ko apsaimnieko 
vienotā Rīgas namu pārvalde, 
to panākt būs ļoti sarežģīti. Bet, 
no otras puses, nav pareizi, ka liela 
100 dzīvokļu māja kļūst par ķīlnieci 
10 parādniekiem, ja pārējās 
90 ģimenes rēķinus maksā 
regulāri”.
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un Ulbrokas ielā. Kopējais dzīvokļu 
skaits – vairāk nekā trīsarpus tūksto-
ši. Dzīvokļi piešķirti noteiktām iedzī-
votāju kategorijām – mazturīgajiem, 
daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm no 
denacionalizētajām mājām utt. Mājas 
apsaimnieko uzņēmums Rīgas pilsēt-
būvnieks. Uzstādot alokatorus šajos 
pašvaldības mājokļos, mēs tāpat vē-
lamies taupīt siltumu, lai gan mājokļi 
ir būvēti, ievērojot mūsdienu siltum-
noturības prasības. Šajos namos ir 
daudz tāda, kā nav hruščovkās, 119., 
103. un pašās neekonomiskākajās 
602. sērijas mājās. 

– Tātad šajās mājās ar alokato-
riem problēmu nebūs? 

– Tas atkarīgs no tā, kā jautājums 
tiks atrisināts visā mājā. Ja kaut 10 ģi-
menes no 100 neļaus savos dzīvokļos 
uzstādīt alokatorus, projektu nebūs ie-
spējams realizēt. 

Jebkurā gadījumā mēs meklējam 
mājas, kurās būtu iespējams realizēt šo 
projektu un pārliecināt cilvēkus, ka tas 
ir izdevīgi. 

– Vai iedzīvotājiem par aloka-
toriem vajadzēs maksāt no savas 
kabatas? 

– Maksa tiks iekasēta ar namu pār-
valdes rēķinu starpniecību. Šobrīd iz-
skatās, ka tie varētu būt viens vai divi, 
maksimums trīs santīmi pie rēķina kat-
ru mēnesi. 

Rinda virzās 
un nevirzās 

– Ja jau runājam par mājām, ko 
esat uzbūvējuši, pastāstiet, kā vir-
zās dzīvokļu rinda. Vai ir reāli iz-
pildīt pašreizējā sasaukuma Rīgas 
domes solījumu un tuvākajā laikā 
uzbūvēt 5000 dzīvokļu? 

– 5000 – tas ir ideāls, līdz kuram 
pagaidām ir tālu kā līdz saulei. Mēs 
cerējām, ka būvnieku jaudas un ap-
ņēmība realizēt iecerēto būs nopiet-
nāka. Šobrīd mums rindā ir aptuveni 
7500 ģimeņu, bet rinda ir visai 
neviendabīga. Patlaban lielākais 
deficīts ir vienas un divu istabu 
dzīvokļi. Piemēram, daudz-
bērnu ģimene, kas reģistrē-
ta rindā dzīvokļa apstākļu 
uzlabošanai, mājokli var 
saņemt pat pusgada laikā, 
bet pēc vienas un divu 
istabu dzīvokļiem cilvēki 
rindā stāv sešus septi-

ņus gadus. Tāpēc trijos vairāk nekā 
1000 dzīvokļu būvniecības konkur-
sos, ko esam izsludinājuši, galvenais 
uzdevums ir būvēt mājas ar vienas un 
divu istabu dzīvokļiem. Šīs mājas at-
radīsies Saharova ielā (300 dzīvokļu) 
un Gobas ielā Bolderājā (500), vēl trīs 
taps Imantas 8. līnijā (300 dzīvokļu). 
Turpat būs sociālā māja ar poliklīniku 
un dažādiem sociālajiem dienestiem. 
Projektēšana prasīs septiņus astoņus 
mēnešus, pēc tam sāksies būvdarbi, 
lai jau šā sasaukuma laikā mājas reāli 
nodotu ekspluatācijā. 

Budžets sarucis 
par trešdaļu 

– Pagalmi, ielas, iekškvartālu 
piebraucamie ceļi... Tie mums ir 
zem jebkuras kritikas.

– Gan lieli, gan mazi ceļi tiek re-
montēti. Diemžēl mēs nevaram uzreiz 
salabot visus iekškvartālu ceļus, tāpēc 
pagaidām lāpām caurumus un turpi-
nām remontēt piebraucamos ceļus 
skolām un bērnudārziem. Piebildīšu, 
ka iekškvartālu ceļi un ielas jau sen 
ir amortizēti. Savulaik tos būvēja pēc 
atlikumu izmantošanas tehnoloģijas – 
šķembas plus asfalts. Mašīnu tolaik 
bija maz, bija doma, ka cilvēki sāks 
vairāk staigāt kājām. Nu ir pienācis 
laiks, kad visi šie segumi jātaisa no 
jauna. Mums nav tādu līdzekļu, lai to 
pilnībā paveiktu. Remontam piešķir-
ti tikvien kā viens miljons latu, kuri 
būtībā sadalīti starp trim izpilddi-
rekcijām. 

– Būs tā kā par maz. Varbūt 
tomēr ir cerība, ka kaut kāda 
nauda nāks klāt? 

– Vienmēr ir cerība, ka, labi saim-
niekojot, kaut kādu naudu varēs at-
rast. Un tomēr jārēķinās ar to, ka Rīgas 
budžets salīdzinājumā ar 2009. gadu 
sarucis par trešo daļu – no 600 mil-
joniem palikuši 400 miljoni latu. Krīze 
galvaspilsētai devusi pamatīgu triecie-
nu. Skaidrs, ka vēlamajā ātrumā visas 
problēmas šobrīd atrisināt nevaram. 
Bet mēs tās uztveram ļoti nopietni. 

Skandāls, 
vēlreiz skandāls... 

– Klīst daudz baumu par pārkā-
pumiem pilsētas pašvaldības uzņē-
mumā Rīgas pilsētbūvnieks. 

– Sāksim ar to, ka saņēmām trīs 
lappušu garu anonīmu vēstījumu, 
kurā bija uzskaitīts liels skaits dažā-
du iespējamo pārkāpumu. Parasti mēs 
uz tādiem anonīmiem rakstudarbiem 
nereaģējam, bet šoreiz, ņemot vērā 
sacerējuma apjomu un to šķietamo 
precizitāti, ar kādu bija aprakstīti 
pārkāpumi, uzdevu veikt pilnu auditu 
par visu vēstījumā norādīto. (Lūgumu 
tikt skaidrībā par šo lietu saņēmām arī 
no KNAB.) Audits ilga trīs mēnešus, 
un varu teikt, ka Rīgas pilsētbūvnieks 
šobrīd ir mūsu vislabāk pārbaudītais 
uzņēmums. 

Nekas no anonīmajā ziņojumā raks-
tītā, protams, neapstiprinājās, kā jau 
tas lielākoties notiek. Toties 80 lappu-
šu garais auditoru ziņojums parādīja, 
ka ir citi pārkāpumi. Daļa no tiem pie-
tiekami nopietni: nelikumīgi izmak-
sātas prēmijas, dienesta transporta 
nepareiza lietošana un tā tālāk. Tāpēc 
uzskatīju par pamatotu sodīt Rīgas 
pilsētbūvnieka valdi. Vienam darbinie-

kam alga līdz gada beigām samazināta 
par 30%, otram – par 20%, trešajam – 
par 10%. Kā saka, atbilstoši sastrādā-
tajam. 

– Bet nesen vēl viens pašvaldības 
uzņēmums piedzīvoja skandālu. Tas 
saistīts ar vienotās namu pārvaldes 
Rīgas namu pārvaldnieks juristiem, 
kuri ir ņēmuši no iedzīvotājiem ku-
kuļus par parādu dzēšanas grafi ka 
sastādīšanu un kavējuma naudas 
anulēšanu. 

– Rīga ir puse no visas Latvijas, 
dienā te uzturas vairāk nekā viens 
miljons cilvēku, naktīs mājo 800 000. 
Tā būtībā ir valsts valstī, un kā jau 
jebkurā valstī, arī te cilvēki ir dažādi. 
Esmu pārliecināts, ka 99% ir godīgi, 

bet viens procents vienmēr „izcel-
sies”, un ne jau tai labākajā nozīmē. 
Attiecībā uz šo lietu varu teikt vien 
to, ka mani (tai laikā, kad notikušais 
kļuva zināms, es pildīju Rīgas mēra 
pienākumus) KNAB nav informējis ne 
par pārbaudes sākšanu, ne tās gaitu. 
Pagaidām neviens ofi ciāli vai vismaz 
pusofi ciāli nav ziņojis par izmeklēšanas 
rezultātiem. Kad rezultāti kļūs zināmi, 
tad arī tiks pieņemti lēmumi attiecībā 
uz Rīgas namu pārvaldnieku, un tie, ja 
vajadzēs, būs ļoti bargi. K

R VAJADZĒS, BŪSIM 
IM – PALĪDZĒSIM!”

Andris Ameriks, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks 

„Kas attiecas uz atkritumu izvešanu, mēs 
uzskatām, ka galvenais ir saglabāt pašreiz 
spēkā esošo tarifu. Šobrīd tas mums ir 
konkurētspējīgs: divreiz zemāks nekā, 
piemēram, Rēzeknē un par trešdaļu mazāks 
salīdzinājumā ar Daugavpili. Tas panākts, 
pateicoties tam, ka ļoti daudz līdzekļu (tai 
skaitā Eiropas naudas) ieguldīts Getliņu 
izgāztuves attīstībā”.
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Situācija, par kuru būs runa, nekādā gadīju-
mā nav viennozīmīga, tāpēc tikai pateiksim, ka 
notikuma vieta ir neliela māja Rīgā, Maskavas 
forštatē. Tas ir sapnis, ne māja – iepretī plešas 
parks, iedzīvotāju rīcībā ir kluss, slēgts pagalms. 
Te katrs zina kaimiņus ne tikai pēc sejas, bet arī 
vārdā. 

– Pārvaldīt 18 dzīvokļu māju, kurā pati dzīvoju, 
sāku 2004. gadā, – stāsta Jeļena (pārvaldnieces 
vārds ir mainīts), – turklāt uzņēmos šo pienākumu 
tai drausmīgajā brīdī, kas iepriekšējais pārvald-
nieks pameta māju likteņa ziņā, neparūpējies pat 
par ogļu iegādi katlumājai. 

Pēc Jeļenas teiktā, sagaidot 2004. gadu, 
katlumājā bija palikusi niecīga ogļu kaudzīte. To 
redzēdama, viņa, daudzbērnu māte, saprata, ka 
vajag uzrotīt piedurknes. Vēlēdamās nodrošināt 
siltumu saviem bērniem (jaunākajiem tobrīd bija 
apritējuši tikai trīs un četri gadi), Jeļena par pa-
šas naudu nopirka ogles. Bet jau 4. janvārī kaimi-
ņi ar balsu absolūtu vairākumu ievēlēja viņu par 
pārvaldnieci. 

Sākumā viss norisēja labi. Jeļena kopā ar 
mājas iedzīvotājiem apsprieda un apstiprināja 
apsaimniekošanas maksu, koplietošanas telpu 
uzkopšanas kārtību un citas nianses. Konfl ikts ra-
dās tikai ar vienu trešā stāva dzīvokļa īpašnieku, 
kurš neregulāri maksāja par komunālajiem pakal-
pojumiem. 

– Šis cilvēks naudu mūsu grāmatvedim mak-
sāja, kad iepatikās, reizi vairākos mēnešos, – 
stāsta Jeļena, – kas nelielai mājai ir ļoti jūtami. 

Tāpēc visai drīz iedzīvotāji atkal sapulcējās un 
kopīgi pieņēma lēmumu parādniekam atslēgt 
gaismu. 

Tāds lēmums nevarēja palikt bez sekām. 
Aizvainotais iemītnieks sāka cīnīties par savu 
taisnību un atveda uz māju juristu no kompā-
nijas N. Sākās skaidrošanās, kas ilga gandrīz 
piecus gadus. Kaimiņi daudzkārt nāca kopā, ap-
sprieda situāciju, sadaloties divās nometnēs – 
vieni atbalstīja pārvaldnieci, otri juta līdzi pa-
rādniekam. 

Negaidīts pavērsiens notika 2009. gadā, kad 
pēc bez elektrības atstātā mājas iemītnieka inicia-
tīvas tika sasaukta kopsapulce. 

– Mani un četrus manus radiniekus, kam mūsu 
mājā pieder četri dzīvokļi, uz tikšanos pat neuzai-
cināja, kas pats par sevi jau ir likuma pārkāpums, – 
saka Jeļena. – Problēmu apsprieda pagalmā, tā-
pēc varēju visu vērot pa logu. Pie ārdurvīm sapul-
cējās astoņi mājas iemītnieki, viņiem pievienojās 
divi fi rmas N juristi. Protokolu sapulces dalībnieki 
nerakstīja, parakstus nevāca. Vēlāk uzzināju, ka 
šajā sapulcē it kā esot pieņemts lēmums atteik-
ties no maniem kā mājas pārvaldnieces pakalpo-
jumiem. 

Sapulces likumību Jeļena kategoriski neat-
zīst, jo pati esot redzējusi, ka tajā nav pieda-
lījies vajadzīgais skaits dzīvokļu īpašnieku. Bet 
paraksti zem protokola, ko viņai vēlāk iesniegu-
ši, vispār nav viesuši uzticību (viens it kā par 
Jeļenas atlaišanu parakstījies cilvēks tobrīd at-
radies Vācijā, par otru parakstu esot pašņāpis 

tēvs, bet trešais vēlāk centās atsaukt savu pa-
rakstu, jo esot bijis dezinformēts par dokumenta 
saturu). 

– 2010. gada aprīlī tā pati iniciatīvas grupa 
noturēja jaunu sapulci, kurā tika pieņemts lēmums 
mājas pārvaldīšanu nodot tai pašai juridiskajai fi r-
mai N, kura palīdzēja parādniekam no trešā stāva, – 
stāsta Jeļena. 

Lēmumu atkal it kā bija parakstījuši vienpad-
smit dzīvokļu īpašnieki, bet vēlāk izrādījās, ka 
pārvaldnieka maiņai piekrīt tikai deviņi. Viens no 
iedzīvotājiem tagad ir gatavs vērsties policijā ar 
sūdzību par viņa paraksta viltošanu zem viena no 
protokoliem. 

Kopš šā gada aprīļa konfl ikts starp Jeļenu un 
fi rmas N vadītāju juristu Jākobsonu, kuri abi vēlas 
pārvaldīt māju, ieguvis hronisku raksturu. Jākob-
sons ir pieprasījis, lai Jeļena noliek savas pilnvaras 
un  nodod viņam mājas dokumentus, savukārt sie-
viete atsakās atzīt par likumīgu iedzīvotāju balso-
jumu par viņas atcelšanu. 

– Smieklīgi, – viņa saka, – es taču pati jau sen 
vēlos kādam nodot grūto pārvaldīšanas pienāku-
mu. Bet tā kā manai ģimenei mājā pieder vairāki 
dzīvokļi, vēlos, lai jaunais pārvaldnieks būtu pro-
fesionālis, nevis jurists no nezināma kantora, kas 
cenšas gan ar godīgiem, gan negodīgiem paņē-
mieniem sagrābt māju. 

Abu pušu emocijas nav grūti saprast: Jeļena uz-
skata, ka ieguldījusi mājā pārāk daudz personisko 
līdzekļu un laika, lai ļautu darbu pārņemt princi-
piālam pretiniekam, bet juridiskā fi rma atzīst, ka 
sieviete ir slikti pārvaldījusi īpašumu, tāpēc viņa 
par katru cenu jādabū pie malas. Emocijas virmo, 
bet tas nelielās mājas iemītniekiem diemžēl nesola 
neko labu. 

– Patlaban puse iedzīvotāju par komunālajiem 
pakalpojumiem maksā man, bet puse – juridiska-
jai kompānijai N, – saka Jeļena, aprakstot absolūti 
absurdo situāciju, kas valda jaukajā Maskavas ielas 
mājā. – Opozicionāri mūsu uztverē ir parādnieki, 
jo faktiski namu apsaimniekoju es. 

Kas tad iznāk? Viena fi rma nodrošina cilvēkiem 
siltumu, gaismu, atkritumu izvešanu, bet otra par 
to saņem naudu. Agrāk vai vēlāk pusei iedzīvotāju 
parāds kļūs par nepanesamu nastu, un pārvaldnie-
ce iesūdzēs viņus tiesā. Tādā situācijā pat dzīvokli 
var zaudēt! 

Arī kompānijas N juristi saprot, ka viņiem uzti-
cējušos cilvēkus nostādījuši apšaubāmā situācijā, 
tāpēc cenšas ar tiesas starpniecību iegūt mājas 
pārvaldīšanas tiesības. Taču pirmās instances tiesa 
lietu neizskatīja. Tāpat arī komunālo pakalpojumu 
sniedzēji – ūdens un gāzes piegādātāji, atkritumu 
izvedēji – par pārvaldnieci atzīst tikai Jeļenu. 

– Pareizākais bija noturēt jaunu mājas iedzīvo-
tāju kopsapulci un šoreiz pēc visiem noteikumiem 
izvēlēties pārvaldnieku, – uzskata Jeļena. – Tā mēs 
šopavasar arī izdarījām. Bet cilvēki ir tā apjukuši, 
ka arī šoreiz neko konkrētu nespēja izlemt. Balsis 
dalījās uz pusēm: deviņi cilvēki balsoja par mani, 
deviņi – par Jākobsonu. 

Un atkal cilvēki izklīda, neatraduši kopīgu va-
lodu un cits citu apveltīdami ar naidīgiem ska-
tieniem. Māju vēl gaida tiesas, skaidrošanās un 
ilgi divvaldības mēneši. Visbēdīgāk var klāties 
cilvēkiem, kas naudu par apsaimniekošanu mak-
sā jaunajam pārvaldniekam. Pat ja tiesa reiz atzīs 
juridiskās kompānijas N tiesības pārvaldīt māju, 
iedzīvotājiem vienalga vajadzēs norēķināties ar 
Jeļenu par konfl ikta laikā saņemtajiem komunā-
lajiem pakalpojumiem. Vai viņi spēs tikt galā ar 
dubultajiem maksājumiem? Un vai jaunais pār-
valdnieks bijušajai atmaksās naudu, ko vairāk 
nekā pusgadu tā kasē iemaksāja puse dzīvokļu 
īpašnieku? 

– Sākumā iemītnieku parādus par elektrību 
un siltumu es sedzu no savas kabatas, jo cerē-
ju, ka kaimiņi attapsies un vēlāk šo naudu sa-
maksās, – saka Jeļena. – Diemžēl situācija tikai 
saasinājās. Tad pārstāju maksāt svešus parādus, 
un tagad mājai draud briesmas – komunālo pa-
kalpojumu sniedzēji var atteikties mūs apkalpot, 
pirms mēs ar konkurentiem būsim noskaidroju-
ši, kam taisnība. 

Tā pilnīgi atklāti pārvaldniece stāsta par kon-
fl iktu un savu nostāju tajā. Vismaz puse mājas 
iedzīvotāju nepiekritīs Jeļenai un teiks, ka tādā 
strupceļa situācijā viņai labprātīgi jānodod pārval-
dīšanas tiesības. Bet vai tas glābs māju no parā-
diem un iekšējām nesaskaņām? Jeļena iestājas par 
likumīgu risinājumu: „Lai iedzīvotāji beidzot cil-
vēciski izlemj, kam saimniekot mājā, un atbilstoši 
likumam noformē savu lēmumu.”

Mūsu nodoms nav atbalstīt kādu no konfl ik-
tā iesaistītajām pusēm. Vēlamies tikai lasītājiem 
atgādināt, ka saskaņā ar likumu „Par dzīvokļa 
īpašumu” mājai jaunu pārvaldnieku var ievēlēt ar 
dzīvokļu īpašnieku vienkāršu balsu vairākumu. Ja 
cilvēki nevēlas iestigt tiesas darbos un parādos un 
palikt bez komunālajiem pakalpojumiem, minētās 
mājas iemītniekiem visprātīgāk būtu atteikties gan 
no Jeļenas, gan viņas konkurenta pakalpojumiem 
un nekavējoties izraudzīties trešo pārvaldnieku, 
kas apmierinātu 51% dzīvokļu īpašnieku. Tādējādi 
problēmu varētu atrisināt vienas dienas laikā. Bet 
turpmāk atcerēsimies vienu patiesību: vissvarīgā-
kais mājā ir miers un saskaņa. Kur nav saskaņas, 
tur drīz vien pazūd gan gaisma, gan siltums, gan 
sētnieks. K

2010. gada oktobrī Saeima pieņēma likumu „Par dzīvokļa īpašu-
mu”, kas nosaka dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumus. Turpat 
aplūkots arī tāds svarīgs jautājums kā dzīvojamās mājas pārvald-
nieka maiņa. Diemžēl, neraugoties uz labo likumu, Latvijā gadās 
piedzīvot briesmīgas situācijas – divi un pat trīs pārvaldītāji cīnās 
par vienu māju, bet dezorientētie iedzīvotāji nespēj saprast, kam 
maksāt par pakalpojumiem un kā ar veselu ādu izkļūt no komunālās 
ķildas epicentra.

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI NESPĒJ IZVĒLĒTIES PĀRVALDNIEKU! DIVVALDĪBA 
DRAUD AR KOMUNĀLO PAKALPOJUMU ATSLĒGŠANU, BET VIENAM OTRAM 
PAT AR DZĪVOKĻA ZAUDĒŠANU
Liene VARGA

Kas tad iznāk? Viena fi rma nodrošina 
cilvēkiem siltumu, gaismu, atkritumu 
izvešanu, bet otra par to saņem naudu. 
Agrāk vai vēlāk pusei iedzīvotāju parāds kļūs 
par nepanesamu nastu, un pārvaldniece 
iesūdzēs viņus tiesā. Tādā situācijā pat 
dzīvokli var zaudēt!

KAIMINŠ PRET KAIMINU
K8 Padoms



Izpilddirekcija ir viena no tām ne-
daudzajām struktūrām, kuru pārziņā ir 
visa mūsu dzīve visās tās izpausmēs. 
Rīgas Austrumu izpilddirekcija apvieno 
tādas atšķirīgas teritorijas kā Ķenga-
rags, Pļavnieki, Maskavas forštate un 
daļa no tuvā Rīgas centra. Spēj tik 
grozīties! Un paspēj ar! Par to, kā tas 
izdodas, sarunājamies ar Austrumu iz-
pilddirekcijas direktoru Dmitriju Pav-
lovu. 

Ķengaraga 
promenāde: 
vēl būs tiltiņš 

Ķengaraga iedzīvotāji pērn ieguva 
labiekārtotu krastmalu. Vecmāmiņas ar 
mazuļiem sēž uz soliņiem, vēro ņirbošos 
Daugavas viļņus, pa velosipēdistu celi-
ņu garām braucošos vai sporta laukumā 
tenisu spēlējošos cilvēkus un slavē pil-
sētas tēvus. Dmitrijs Pavlovs šai jautā-
jumā ar viņām ir solidārs: 

– Neaizmirstiet, ka Ķengarags ir 
vienīgais mūsu pilsētas guļamrajons 
pie Daugavas, tāpēc ir gluži dabiski, 
ka nolēmām tur izveidot promenādi. 
Bet ceļš līdz tam bija samērā ilgs. Ar-
hitekte Daiga Veinberga, mūsuprāt, 
bija izstrādājusi labu projektu, bet, 
lai nu kā, prioritātes nosaka pilsētas 
mērs un domes koalīcija. Tieši pašrei-
zējā sasaukuma Rīgas dome ir veici-
nājusi projekta realizāciju. Šogad vēl 
uzbūvēsim gājēju tiltiņu pār gravu 
parka priekšā un iesēsim tur zāli. Ce-
ram paspēt līdz pilsētas svētkiem 20. 
augustā. 

Maskavas forštate: 
pazūd grausti 

Viss sākās jau agrāk, kad Rīgas 
dome sarīkoja vairākus starptautiskus 
plenērus, kuros citu valstu arhitekti 
uzbūra savu Latgales priekšpilsētas nā-
kotnes vīziju. 

Tika nolemts, ka no vēsturiskā vie-
dokļa Maskavas forštatei jāpaliek tādai 
pašai, kāda tā ir. Bet! Vajag to uzla-
bot, padarīt cēlāku – labiekārtot mazos 
skvēriņus, sakārtot parkus un beidzot 
kaut ko darīt ar graustiem. 

Pirms mēneša ar izpilddirekcijas 
gādību beidzot tika novākts par Mas-
kavas forštates simbolu jau kļuvušais 
grausts Maskavas ielā 9. Ārzemnieki, 
kurus ved uz Zinātņu akadēmijas skatu 
laukumu, par šo graustu dažkārt diplo-
mātiski apvaicājās: „Vai jūs to speciāli 
saglabājat, lai tur uzņemtu šausmu 
fi lmas?” 

Nelaime bija tā, ka māja gan piede-
rēja pašvaldībai, bet atradās uz privātas 
zemes. Bija vajadzīga zināma drosme, 
lai par pašvaldības naudu atbrīvotu pri-
vāto zemesgabalu. Jā, zemes īpašnie-
kam paveicās, bet arī visiem pilsētnie-
kiem kļuva labāk. 

Ar šīs vienas sabrukušās mājas no-
vākšanu forštates sakārtošanas ieceres 
neaprobežojas. Burtiski pirms dažām 
dienām izpilddirekcija kopā ar Rīgas 
domes Īpašuma departamentu pabei-
dza visu šā rajona graustu revīziju. Ne-
laime tā, ka lielākā daļa pussabrukušo 
māju pieder nevīžīgiem īpašniekiem, 
un šie īpašnieki dzīvo tālu prom no 
Latvijas – kurš Izraēlā, kurš Austrāli-
jā, un juridiski tikt viņiem klāt ir ļoti 
sarežģīti. 

– Liekam lietā piespiedu sakārtoša-
nas instrumentu, – situāciju komentē 
Dmitrijs Pavlovs. – Dažs reaģē, dažs 
nogaida, bet beigu beigās ar tiesu iz-
pildītāju starpniecību mēs vienalga to 
darām. Daži investori uzskata, ka koka 
mājas vajag nojaukt, mēs domājam ci-
tādi. Šis tas tiešām vairs nav atjauno-
jams, bet visu nojaukt nebūtu prātīgi, 
jo tad zustu šā rajona šarms. Atliek 
vienīgi iespēju robežās veikt renovāci-
ju. Austriešu arhitekts, kura izstrādā-
tais Maskavas forštates labiekārtošanas 
projekts savulaik tika atzīts par labāko, 
piedāvāja risinājumu, kā koka mājās 
ierīkot modernas vannas istabas un tu-
aletes. 

Pļavnieki: 
darbuzņēmēji strīdas, 
birzs stāv kā stāvējusi 

Pļavniekos, kur mājas ir samērā jau-
nas, būvētas astoņdesmitajos gados, 
bija nolemts sakopt bērzu birzi.  

Savulaik teritorija abpus Saharova 
ielai tika iznomāta azerbaidžāņu bied-
rībai, kas solīja tur ierīkot daudz laba 
iedzīvotājiem, bet faktiski teritorija 
vasarās aizauga ar zāli un atkritumiem, 
bet ziemās bija tādā stāvoklī, ka gā-
jēji naktī riskēja salauzt kaulus. Beigu 
beigās domes Īpašuma departaments 
birzi nodeva Austrumu izpilddirekcijai, 
tā nolēma to labiekārtot un sāka ar sa-
biedrisko apspriešanu. 

Iedzīvotāji neskopojās ar priekšli-
kumiem, uzvirmoja pat gluži pretēji 
viedokļi. Bet dažiem likās, ka tur 
vispār neko nevajag mainīt, jo pastai-
gāties ar suni tādā mežonīgā vietā ir 
vienkāršāk – nav jāsatīra aiz saviem 
mīluļiem. 

– Arī mēs piedāvājām iedzīvotājiem 
savu labiekārtošanas variantu, – stāsta 
izpilddirektors. – Vienojāmies par zelta 
vidusceļu. Vispirmām kārtām jāierīko 
celiņi un apgaismojums. Mēs no savas 
puses piedāvājām videonovērošanas 
tīklu, jo tur ir piedzīvoti huligānisma 
gadījumi. 

Starp citu, videonovērošanas ka-
meras jau uzstādītas daudzās Latgales 
priekšpilsētas sabiedriskajās vietās un 
labi kalpo iedzīvotāju drošībai. 

Te nu Pļavnieku iedzīvotāji var 
pajautāt: kur tad palicis viss solītais? 
Pagaidām projekts ir tālu no beigām, 
bet pretenzijas par to nav adresējamas 
izpilddirekcijai. Tamlīdzīgas problēmas 
pavada jebkuru pasūtījumu, kas tiek 
īstenots par budžeta naudu. Saskaņā 
ar likumu izpilddirekcijai jāizsludi-
na konkurss par tiesībām labiekārtot 
bērzu birzi. Uzvarētājs tika noteikts 
grafi kā paredzētajā laikā, bet tad sā-
kās skaidrošanās – zaudētāji nolēma 
apstrīdēt konkursa rezultātus. Pie tā 
arī pagaidām viss apstājies. Kamēr tas 
nokārtosies... Tomēr izpilddirektors 
cer, ka skolai piegulošajā birzs daļā 
darbi tiks veikti jau šogad, bet Saha-
rova ielas otra puse paliks nākamajam 
gadam. 

Iekškvartālu ceļi: 
svarīgi, kam pieder 
zeme 

Laikam jau ne viens vien pilsētnieks 
kādreiz ir brīnījies, kāpēc kaimiņu pa-
galmā ierīkots rotaļlaukums bērniem, 
bet viņējā nekā tamlīdzīga nav, un prā-
tojis, vai viņa mājas piebraucamo ceļu 
kādreiz noasfaltēs, vai arī tur mūždien 
būs tās bedres, kurās mašīna var iegāz-

ties līdz pašam vēderam. Īpaši bīstami ir 
braukt Pļavniekos. 

– Rīgas dome katru gadu piešķir 
mums fi nansējumu trim labiekārtošanas 
programmām – iekškvartālu piebrauca-
majiem ceļiem, aktīvās atpūtas zonām 
un bērnu laukumiem, – skaidro Dmitrijs 
Pavlovs. – Piebraucamie ceļi visur jāla-
bo. Ar kooperatīviem esam vienojušies 
izdevumus sadalīt 50 pret 50, un daži 
veiksmīgi piemēri jau ir. Diemžēl Pļav-
niekos daudzas daudzdzīvokļu mājas un 
ceļi ap tām atrodas uz privātas zemes, 
bet pašvaldībai saskaņā ar likumu nav 
tiesību ieguldīt naudu privātīpašumā.

Dmitrija Pavlova padoms ir reizē 
vienkāršs un sarežģīts: zem mājām at-
rodošās zemes nomniekiem jāprasa, 
lai ceļus remontē īpašnieks. Ja māja ir 
namu pārvaldes pārvaldībā, jāsāk ar ie-
sniegumu tai. 

Plānā trīs parki, 
spīķeri un 
arhitektūras centrs 

Viss iepriekš teiktais ir tikai daļa no 
plāniem, ko īsteno Austrumu izpilddi-
rekcija. Bet ir arī daudz grandiozākas 
ieceres. 

– Mēs ar Pilsētas attīstības depar-
tamentu ilgi strādājām, lai piesaistītu 
Eiropas naudu trim projektiem. Gran-
diozākais no tiem ir triju vēsturisku un, 
mūsuprāt, ļoti skaistu parku labiekār-
tošana. Runa ir par Grīziņkalnu, Zie-
doņdārzu un Miera parku, kas atrodas 
blakus izpilddirekcijai, – skaidro mūsu 
sarunas biedrs. – Tur sākta konkursa 
procedūra, lai izraudzītos darbuzņēmē-
ju, līdzekļi jau piešķirti. 

Otrs liels un interesants projekts – 
sarkano spīķeru labiekārtošana Maska-
vas ielā tirgus rajonā. Trešais – koka 
arhitektūras centrs, ko plānojam gada 
beigās atvērt Krāsotāju ielā 12. 

Mēs noskaidrojām, ka šajā adresē 
atrodas divas koka mājas. Viena no tām 
tiek restaurēta. Jebkurš līdzīga mājokļa 
īpašnieks varēs tur saņemt konsultāciju 
jebkurā ar koka arhitektūru saistītā jau-
tājumā (piemēram, ar ko krāsot sienas, 
vai vajag saskaņot projektu, vai drīkst 
māju pārbūvēt, kādi materiāli jālieto 
utt.). Starp citu, Eiropā šobrīd ir tikai 
četri tādi centri. 

Otra māja Krāsotāju ielā tiek at-
jaunota, jo tā cietusi ugunsgrēkā. Tur 
otrajā stāvā būs neliels muzejs: katrā 
no četriem vienistabas dzīvokļiem tiks 
atveidots konkrēta vēsturiska perioda 
iekārtojums. 

Varbūt tas būs interesanti ne tikai 
ārvalstu viesiem, bet arī rīdziniekiem. 
Tā ka novēlēsim Austrumu izpilddirek-
cijas darbiniekiem veiksmīgi īstenot šā 
gada ieceres. K

DMITRĲ S PAVLOVS:
„PAKĀPENISKI VISU 
LABIEKĀRTOSIM”

Rīgas pašvaldībā vairs nav daudz struktūrvienību, 
kas darbojas pēc teritoriālā principa, bet tas nemazi-
na šo struktūrvienību nozīmi, jo tieši tās ir vistuvāk 
iedzīvotājiem.

KĀDA NĀKOTNE GAIDA LATGALES 
PRIEKŠPILSĒTU RĪGĀ?
Vija SAŅINA

„Mēs ar Pilsētas 
attīstības 
departamentu 
ilgi strādājām, 
lai piesaistītu 
Eiropas naudu 
trim projektiem. 
Grandiozākais 
no tiem ir triju 
vēsturisku un, 
mūsuprāt, ļoti 
skaistu parku 
labiekārtošana. 
Runa ir par 
Grīziņkalnu, 
Ziedoņdārzu un 
Miera parku, kas 
atrodas blakus 
izpilddirekcijai”.

Dmitrijs Pavlovs, Austrumu izpilddirek-
cijas direktors
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Seši mēneši ir pietiekami ilgs laiks, 
lai no pusotra desmita nelielu uzņē-
mumu izveidotu vienu. Mums solīja, 
ka jaunā namu pārvalde drīz vien dar-
bosies efektīvāk un būs iedzīvotājiem 
izdevīgāka nekā vecās. Taču īpašas 
pārmaiņas apsaimniekošanas jomā pa-
gaidām nav manāmas.

Iedzīvotāji joprojām sūdzas par 
namu pārvaldes darbinieku vien-
aldzību, par neveiktajiem remonta 
darbiem un māju finansiālā stāvokļa 
necaurspīdīgumu. Kas darīts, lai lik-
vidētu šīs tradicionālās komunālās 
nelaimes? Uzņēmuma Rīgas namu 
pārvaldnieks valdes priekšsēdētājs 
Ervins Straupe uz mūsu avīzes la-
sītāju jautājumiem atbild ar preses 
sekretāra starpniecību. Pēc viņa 
teiktā, labvēlīgas pārmaiņas vairs 
nav aiz kalniem, cilvēkiem tikai ne-
daudz jāpaciešas... 

– Kādus galvenos uzdevumus 
RNP ir paveikusi darbības pirmajā 
pusgadā? 

– Dibinot pašvaldības SIA Rīgas 
namu pārvaldnieks, tika izvirzīta 
virkne uzdevumu. Galvenais mērķis 
bija, apvienojot piecpadsmit namu 
pārvaldes, izveidot ekonomiski efek-
tīvi strādājošu uzņēmumu. Pirmais 
uzdevums – samazināt apsaimnieko-
šanas izdevumus. Otrais – paaugstināt 
pakalpojuma kvalitāti, nepaaugstinot 
maksu. Trešais – iespēju robežās, sa-
mazinot darbinieku skaitu, nodrošināt 
vienoti augstu apkalpošanas standartu 
visiem mūsu klientiem. Vēl jāmin ēku 
renovēšana, kas ir būtisks nosacījums 
mūsu klientu dzīves kvalitātes paaug-
stināšanai. 

Par svarīgāko no iepriekšminēta-
jiem uzskatu vienoti augstu apkalpo-
šanas līmeni un dzīves vides uzlaboša-
nu visiem mūsu uzņēmuma klientiem. 
Ikvienam uzņēmuma darbiniekam jeb-
kurā vadības līmenī jāizprot tā vien-
kāršā patiesība, ka mūsu primārais uz-
devums ir nodrošināt maksimāli plašu 
servisu ikvienam klientam maksimāli 
īsos termiņos. 

Savukārt, runājot par apvieno-
šanas ekonomiskajiem ieguvumiem, 
jau apvienošanas sākumposmā bija 
skaidrs, ka minēto uzdevumu veik-
šanai un ekonomiskā ieguvuma izju-
šanai būs nepieciešams ilgāks laiks 
par mēnesi, diviem un arī pusgadu. 
Turpinās darbs pie administratīvā 
aparāta samazināšanas, tiek pilnvei-
dota centralizētā iepirkumu sistēma, 

gatavojam ieviešanai vienoto klientu 
apkalpošanas sistēmu. 

– Vai jau tagad ir izdevies opti-
mizēt namu pārvaldes izdevumus?

– Izdevumu optimizēšanas prog-
ramma vēl nav noslēgusies, jo nav 
pabeigta SIA Rīgas namu pārvaldnieks 
pilnvērtīga pārtapšana par vienotu 
un integrētu uzņēmumu. Mēs turpi-
nām samazināt vidējā līmeņa vadītā-
ju skaitu, paralēli iesaistoties jaunās 
programmās. Tā ir jau pieminētā ēku 
siltināšanas programma, kuru uzskatu 
par lielisku iespēju renovēt dzīvoja-
mo fondu, īpaši, ņemot vērā Eiropas 
līdzfi nansējumu. Lai nodrošinātu šīs 
programmas veiksmīgu realizāciju, 
esam izveidojuši Eiropas sturktūrfondu 
nodaļu. 

Kā papildu avots līdzekļu ekonomi-
jā jāmin efektīvāka iepirkumu prog-
ramma – šobrīd iepirkumus veicam 
lielākos apjomos, nodrošinot zemāku 
cenu. Bez tam atsevišķās jomās efek-
tīvāk izmantojam tehniskos resursus – 
kā vienotam uzņēmumam mums ir 
plašākas iespējas izmantot vienu ie-
cirkņu tehniskos resursus arī citos 
iecirkņos.

– Kādas jaunas struktūras sāku-
šas vai tuvākajā laikā sāks darbo-
ties namu pārvaldē?

– Minēšu, manuprāt, būtiskākās. 
Jau pieminētā Eiropas struktūrfondu 
nodaļa, kuras uzdevums ir nodroši-
nāt līdzekļu piesaisti ēku siltināšanas 
projektiem, sniegt maksimāli plašu 
informāciju mūsu klientiem, tostarp 
organizējot māju iedzīvotāju sapul-
ces, kā arī piesaistot banku līdzfi-
nansējumu. 

Nopietnākais izaicinājums tuvākajā 
laikā ir izveidot vienotu dispečerdienes-
tu, kas mūsu klientiem nozīmē jebkura 

jautājuma ātru risinājumu, saņemot 
palīdzību pēc viena zvana. Dienests ne 
vien pieņems klientu zvanus, bet arī ko-
ordinēs uzņēmuma tehniskās palīdzības 
dienestu darbu.

– Vēl viens aktuāls jautājums: 
kā tiek risināta cauro jumtu prob-
lēma, par kuru jūs tā sūkstījāties 
pavasarī?

– Jumti tiešām ir viens no aktuā-
lākajiem jautājumiem, un jāteic: ja 
jumts tek, mēs to remontējam neat-
karīgi no sezonas. Pamatproblēma ir 
nevis jumti, kas tek, bet savu laiku 

nokalpojušie jumti, kuri nav siltināti 
un rada problēmas ziemas sezonā, 
veidojoties apledojumam un lāste-
kām. Šobrīd ir izsludināts konkurss 
ar vairāk nekā 100 000 latu finan-
sējumu jumtu renovācijai. Dzīvokļu 
īpašniekiem ēkās, kur ir problēmas 
ar jumtu, tiek piedāvāts veikt jum-
ta kompleksu renovāciju, gan to 
siltinot, gan mainot segumu, gan 
sakārtojot jumta ventilāciju. Tikai 
veicot šādu darbu kompleksu, jumts 
kalpos ilgi. Diemžēl ne visās ēkās ie-
dzīvotāji piekrīt šādam kompleksam 
risinājumam, ne visu māju iemītnie-

ki vēlas un ne visi spēj veikt šādus 
ieguldījumus. Protams, jumtu jau-
tājums tiek risināts arī kompleksajā 
ēku renovācijas programmā, kas ie-
ver jumta siltināšanu. Jāpiebilst, ka 
jumtu renovēšanas darbi tiek veikti 
dažādās mājās, arī tajās, kurām nav 
uzkrājumu, ja mājas iedzīvotāji pie-
krīt papildu izdevumiem. 

– Kas tiek darīts, lai sakār-
totu liftu saimniecību? Pēc mūsu 
rīcībā esošās informācijas, RNP 
pārstāvji nesen esot apmeklējuši 
Mogiļovas liftu rūpnīcu Baltkrie-
vijā.

– Tā ir taisnība, mūsu darbinie-
ki maijā tiešām apmeklēja Mogiļovas 
list u rūpnīcu. Mērķis ir pragmatisks – 
būt gataviem nosacītai X stundai lif-
tu saimniecībā, jo liels skaits mūsu 
apsaimniekošanā esošo ēku ir celtas 
septiņdesmitajos un astoņdesmitajos 
gados. Šo ēku list u resurss nav bezga-
līgs. Notiek sarunas arī ar citiem list u 
ražotājiem, jo apjomīga renovācija 
pārskatāmā nākotnē ir nenovēršama. 
Mēs gatavojamies šim brīdim, apkopo-
jam informāciju, lai spētu nodrošināt 
ekonomiski maksimāli izdevīgāko un 
iespējami ilgmūžīgāko piedāvājumu 
mūsu klientiem. 

– Kāda ir bijusi iedzīvotāju pa-
rādu dinamika un kas ir darīts, lai 
stimulētu un atvieglotu parādu sa-
maksu?

– Apkures sezona tika noslēgta 
ar nepilnu 20 miljonu latu parādu. 
Vasaras mēnešos parasti nav novē-
rojama pieaugoša parādu dinamika. 
Jaunākos rezultātus tuvākajā laikā 
analizēsim un salīdzināsim mēnešus 
ar un bez apkures. Protams, stabi-
lizējoties valsts ekonomiskajam stā-
voklim, palielinās klientu spēja norē-
ķināties par pakalpojumiem, tomēr 
jāņem vērā, ka atsevišķu pakalpoju-
mu tarifu pieaugums atstājis negatī-

vu iespaidu uz maksātspēju. Te mēs 
varam runāt gan par energoresursu 
cenām, gan progresējošiem nekusta-
mā īpašuma nodokļa apmēriem, gan 
pieaugošām nomas maksas likmēm. 
Nenoliedzami, kopējais parādu ap-
joms ir vērā ņemams, tomēr šobrīd 
ar katru parādnieku tiek strādāts 
individuāli, mēģinot vienoties par 
parāda dzēšanu bez tiesas, meklējot 
abpusēji izdevīgu parāda atmaksas 
grafiku. 

– Kādi ir namu pārvaldes tuvā-
kās nākotnes plāni?

– Mērķprogramma paredz vairākus 
pamatprincipus, kurus nepieciešams 
realizēt maksimāli īsā termiņā. Bū-
tiskākais ir vienots dispečerdienests 
visam uzņēmumam, kur centralizēti 
tiek pieņemti visi klientu zvani un ko-
ordinēta mūsu dienestu darbība prob-
lēmas novēršanai. Tas mums palīdzētu 
gan saīsināt laiku, kurā spējam reaģēt 
un palīdzēt klientiem, gan efektīvāk 
izmantot cilvēku un materiālos re-
sursus. Paralēli jāievieš vienots prog-
rammnodrošinājums un uzskaite. Bez 
tam šajā burvīgajā vasaras laikā jāsāk 
domāt par jauno apkures sezonu, kas 
nozīmē vēl ciešāku darbu ar parādnie-
kiem. 

– Kāds jums personiski bijis 
lielākais izaicinājums šajā pus-
gadā?

– Grūtākais laikam ir bijis pār-
liecināt kolektīvu, ka apvienošanās 
būs ieguvums gan darbiniekiem, gan 
klientiem. Tas nozīmē, ka ikvienam 
no mums jāpieņem arī atšķirīga, uz 
klientu vērsta domāšana. Vēl? Pārlie-
cināt klientus, ka pēc visa, kas noticis 
namu apsaimniekošanas jomā līdz šim, 
mēs ar katru dienu strādāsim labāk un 
efektīvāk, paaugstinot apkalpošanas 
kvalitāti. 

Mums ir mērķis, un mēs to realizē-
sim. K

Pirms sešiem mēnešiem ar Rīgas domes lēmumu tika 
apvienotas galvaspilsētas 15 namu pārvaldes. Politiķi 
apgalvoja, ka vienota apsaimniekošanas uzņēmuma iz-
veides mērķis ir taupīt pilsētas un iedzīvotāju naudu. 
Jūlijā uzņēmumam Rīgas namu pārvaldnieks apritēja 
pusgads.

Marina MATROŅINA

„Izdevumu optimizēšanas 
programma vēl nav noslēgusies, 
jo nav pabeigta SIA Rīgas 
namu pārvaldnieks pilnvērtīga 
pārtapšana par vienotu 
un integrētu uzņēmumu. 
Mēs turpinām samazināt vidējā 
līmeņa vadītāju skaitu, paralēli 
iesaistoties jaunās programmās”.

Ervins Straupe, Rīgas namu pārvaldnieka valdes priekšsēdētājs
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Viss sākās ar mūsu lasītāju jautāju-
mu. „Mēs savā mājā nodibinājām dzī-
vokļu īpašnieku biedrību un nolēmām 
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekoša-
nu ņemt savās rokās. Visus ar pakal-
pojumu samaksu saistītos aprēķinus 
veicam paši, izmantojot Excel. Tāpat 
sagatavojam dzīvokļu rēķinus. Piede-
vām nākas kārtot arī grāmatvedības 
uzskaiti. Vai nevarat ieteikt uz mājas 
apsaimniekošanu orientētu labu dator-
programmu? Programmu, kas atvieg-
lotu sabiedrības grāmatvedības kārto-
šanu un kuras apgūšana neizmaksātu 
pārāk dārgi”.

Pēc lasītāju lūguma izpētījām vie-
tējo programmu tirgu un atradām 
kompānijas Astats piedāvājumu – 
programmu, kas speciāli izstrādāta 
pēc Liepājas dzīvokļu īpašnieku bied-
rību lūguma. 

– Mūsu kompānija jau kopš 1997. 
gada strādā samērā lētu grāmatvedības 
programmu nišā, – pastāstīja Astats va-
dītājs Sergejs Šuļins. – Šai laikā esam 
ieguvuši vairāk nekā 1500 klientu, kuri 
uzticas Astats programmnodrošināju-
mam. 

Pirms dažiem gadiem kāda gal-
venā grāmatvede, Astats pastāvīgā 
kliente, uzņēmās vairāku māju grā-
matvedību Liepājā. Šīs mājas bija 
nošķīrušās no pašvaldības namu 
pārvaldes, un sākumā nebija viegli 
sakārtot norēķinus par komunāla-
jiem pakalpojumiem. Sergejs Šuļins 
izstrādāja šim nolūkam ideāli piemē-
rotu produktu. 

– Tagad Astats programmu jau 
lieto pusotra desmita māju, – stāsta 

kompān i jas 
vadītājs. – 
Tā ir pilnībā 
orientēta uz 
nama apsaim-
niekošanu, pa-
līdz veikt komu-
nālo pakalpojumu 
uzskaiti, sagatavot 
rēķinus iedzīvotā-
jiem, kontrolēt ūdens 
patēriņa skaitītāju 
rādījumu starpību un tā tālāk. 
Veidojot programmu, ievērotas 
visas Latvijā spēkā esošo norma-
tīvo aktu prasības. 

Liepājai izstrādāto prog-
rammu bez grūtībām var pār-
ņemt jebkura namu pārvalde vai 
dzīvokļu īpašnieku biedrība. Tā 
ir vienkārša un viegli adaptējama 
konkrētas mājas vajadzībām. Pie-
mēram, ja daudzdzīvokļu mājā ir no-
teikta sava ūdens zudumu uzskaites 
vai siltuma korekcijas kārtība, Ser-
gejs Šuļins ir gatavs pēc pasūtītāja 
lūguma izdarīt programmā individu-
ālus grozījumus. 

– Reizē ar visu iepriekš teikto 
mūsu programma veic mājas grāmat-
vedības uzskaiti un automātiski veido 
gada pārskatu, – piebilst kompānijas 
vadītājs.

Sīkāku informāciju par namu 
pārvaldēm un dzīvokļu īpašnieku 
biedrībām domāto namu apsaim-
niekošanas programmu var at-
rast internetā pēc adreses www.
astats.lv. K

ASTATS VISU APRĒĶINĀS
Latvijā izstrādāta datorprogramma, kas palīdz namu pār-
valdēm un dzīvokļu īpašnieku biedrībām kārtot mājas grā-
matvedību, sagatavot iedzīvotājiem rēķinus, uzskaitīt 
ūdens zudumus un veidot gada pārskatus.
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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.

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

Visā pasaulē pazīstamajai kom-
pānijai Veolia Environnement jau 
vairākus gadus Latvijā ir sava pār-
stāvniecība. Veolia vides serviss pie-
dāvā un apkārtējo teritoriju kopšanas 
pakalpojumus – atkritumu izvešanu, 
koplietošanas telpu sakopšanu, ziemā 
palīdz tikt galā ar sniegu, vasarā – ar 
zāli. 

– Starp mūsu klientiem ir ne ma-
zums dzīvokļu īpašnieku biedrību 
un kooperatīvo sabiedrību, kuras 
ņēmušas mājas pārvaldīšanu un ap-
saimniekošanu savā ziņā, – stāsta 
uzņēmuma komercdirektors Mārtiņš 
Kokorevičs. – To uzdevumā mēs vei-
cam visus iespējamos teritorijas kop-
šanas darbus. 

Tādas mājas nemaksā saviem sētnie-
kiem par zāles pļaušanas pakalpojumu 
un reizēm nepasūta arī mājai piegulo-
šās teritorijas kopšanu. Pastrādājuši ar 
kalkulatoru, biedrību pārstāvji ir pārlie-
cinājušies, ka izdevīgāk šo pakalpojumu 
pirkt no specializētajām fi rmām. 

– Protams, reizēm mūsu pakalpoju-
mi nemaksā lētāk kā sētnieka darbs, – 
atzīst Mārtiņš. – Viss ir atkarīgs no dzī-
vokļu skaita mājā un piegulošās terito-
rijas lieluma. Bet daļai iedzīvotāju šāds 
risinājums ir pat ļoti izdevīgs. 

Veolia vides serviss brigādes 
darbs – zāles pļaušana un teritorijas 
uzkopšana (zaru, veco lapu un citu 
gružu savākšana un aizvešana) mājai 
izmaksās no 2 līdz 5 santīmiem par 

zaļās zonas kvadrātmetru. Papildus 
var pasūtīt pagalma labiekārtošanas 
darbus, piemēram, palūgt speciālis-
tus izveidot kokiem vainagus un izzā-
ģēt nokaltušos krūmus. 

– Parasti viendzīvokļa privātmāju 
īpašnieki zāli pļauj reizi nedēļā, – stās-
ta Veolia vides serviss pārstāvis, – bet 
daudzstāvu nama pagalmu un zālienus 
vajag savest kārtībā ne retāk kā divas 
reizes mēnesī. 

Iznāk, ka pavasarī un vasarā iedzī-
votājiem nāksies pļāvēju brigādi uz-
aicināt sešas septiņas reizes. Ja zaļās 
zonas platība ir 1000 kvadrātmetru, 
tas maksās 20–50 latu atkarībā no rel-
jefa. Gada laikā māja par šo speciālistu 
pakalpojumiem iztērēs 150 līdz 300 
latu. Vai tas ir izdevīgi? Liekas gan, ka 
jā, jo ļauj ietaupīt uz sētnieka pakal-
pojumu, zāles pļāvējam vai trimmerim 
nepieciešamās degvielas rēķina, nav 
arī vajadzīgs iegādāties pašiem savu 
tehniku. 

– Mēs garantējam kārtību pagal-
mā, – saka Mārtiņš Korotkevičs, – par 
ko priecāsies gan mājas iemītnieki, gan 
rajona administratīvā inspekcija, kuras 
pienākums ir raudzīties, lai iekškvartāli 
būtu tīri un sakopti. 

Zāles pļaušanas un pagalma kopša-
nas pakalpojumu var pasūtīt gan maz-
dzīvokļu mājas ar nelielu teritoriju, gan 
daudzstāvu namu iemītnieki, un Veolia 
vides serviss ar prieku visiem palīdzēs. 
Uzņēmuma devīze: „Mēs strādājam, lai 
jūs varētu dzīvot, strādāt un atpūsties 
tīrā vidē, vairāk laika veltot jums patie-
šām svarīgām lietām!”

 
Papildu informāciju par terito-

rijas uzkopšanu Rīgas iedzīvotāji 
var iegūt pa tālruni 22018490 vai 
uzņēmuma mājas lapā www.veolia-
vs.lv. K

Ilona MILLERE

Viens no svarīgākajiem darbiem vasarā ir zāles pļaušana 
mājai piegulošajā teritorijā. Parasti daudzdzīvokļu mā-
jām šo pakalpojumu sniedz namu pārvalde. Bet dzīvokļu 
īpašnieku biedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām ir 
izvēles iespēja: var algot sētnieku – zāles pļāvēju, bet 
var arī mājas teritorijas aprūpi uzticēt specializētajiem 
uzņēmumiem.

VEOLIA VIDES SERVISS SPECIĀLISTI SAKĀRTOS 
JŪSU MĀJAS ZAĻO ZONU

ZĀLE JŪSU – 
PĻĀVĒJI MŪSU!
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