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Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji lemj par 

siltināšanu 
Ropažu ciema  iedzīvotāji kopsapulcēs lemj par 

piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētajā projektā „Daudzdzīvokļu māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, lai uzlabotu savu 
māju energoefektivitāti.  

Pašlaik SIA „Ciemats” Latvijas attīstības un investīciju 
aģentūrā (LIAA) ir iesniegusi projekta iesniegumu mājai 
„Rubīni”,  Ropažos. Atbilde no LIAA gaidāma oktobra 
sākumā. 

 Septembrī plānots  iesniegt arī projekta iesniegumu 
mājai „Priedes” 4, Silakrogā.  

Sagatavošanās darbi – energoaudits - ir veikti arī mājām  
Zaļā iela 8 un Bērzu iela 3, Ropažos.  

Apkure nebūs tik dārga kā plānojām vasarā 
Jūlij ā ziņojām par gāzes cenu celšanos no 1.jūlija, 

kas bija saistīta gan ar akcīzes nodokļa piemērošanu  
dabasgāzei, gan ar gāzes cenu paaugstināšanos valūtas 
kursu svārstību rezultātā. Šobrīd ir mazliet priecīgāka 
vēsts, jo saeimas deputāti augustā lēma par akcīzes 
nodokļa piemērošanas atcelšanu uz gadu, kā arī A/S 
Latvijas Gāze prognozētie tarifi 2010.gada rudenim ir 
zemāki nekā jūlij ā, tomēr tie ir par aptuveni  trešo daļu   
augstāki  nekā pērnajā ziemā. Tas nozīmē, ka apkures 
cenām nevajadzētu sasniegt 2008./2009.gada sezonas 
līmeni un apkures cenu paaugstinājumam  nevajadzētu 
būt lielākam par 30%.  

Cerēsim, ka šajā sezonā gāzes cenas vairs  mainīsies 
tikai uz leju!  

Paldies visiem, kas savus rēķinus nomaksā 
laikā!  

Savukārt visus, kam krājas parāds, lūdzam vērsties 
pie SIA  „Ciemats” sabiedrisko attiecību speciālistes 
Daigas Vītolas, lai rastu kopīgu risinājumu. 
(Silakrogā, Priedes 4-57 otrdienās no 13-16 un 
ceturtdienās no 9-12 vai iepriekš piesakoties pa tālr. 
29477460.) 

Uzmanību!!!! 
Aicinām iedzīvotājus, kuri ir nomain ījuši logus, 

bet nav uzlikuši ārējās palodzes, to nekavējoties 
izdarīt, jo lietus ūdens sūcas ēku paneļos un tos bojā.  
Rezultātā arī dzīvokļu iekšējās sienas kļūst mitras un 
pelē. 

 

 

SIA „Ciemats” ir sācis veidot savu mājas lapu 
www.ciematssia.lv, tādēļ lūdzam piedalīties 
aptaujā: 

1. Vai Jūs izmantotu iespēju nodot ūdens 
skaitītāju rādījumus elektroniski – SIA 
„Ciemats” mājas lapā?  ________________(jā/nē) 

2. Vai Jūs izmantotu iespēju, reģistrējoties mūsu 
mājas lapā, apskatīt savus rēķinus un 
maksājumu vēsturi  

        _____________________ (jā/nē) 

Anketu var iesniegt SIA „Ciemats” kasē vai iemest SIA 
„Ciemats” pastkastītē, kā arī rakstīt uz e-pastu 
info@ciematssia.lv  

Ropažu novada pašvaldība nolemj pāriet no 
fosilajiem kurin āmajiem uz šķeldu 

Sakarā ar gāzes cenu celšanos RN SIA „Ciemats” valdes 
loceklis A. Bartkevičs apsvēra iespējas samazināt apkures 
ražošanas izmaksas – mainīt kurināmā veidu. Daloties 
pieredzē ar citu pašvaldību siltuma ražotājiem,  radās ideja 
par tradicionālo gāzes apkures katlu nomaiņu pret katliem 
kurināmiem ar  šķeldu.  

Augusta ārkārtas sēdē Ropažu novada pašvaldība 
nolēma piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
(KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā „Tehnoloģiju 
pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem” ar 
projekta iesniegumu „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz 
atjaunojamiem resursiem Ropažu novadā”.  

Projekta ietvaros divās RN „Ciemats” SIA apkalpotajās 
katlu mājās Ropažos un Silakrogā iecerēts esošos ar gāzi 
kurināmos apkures katlus nomainīt pret ar škeldu 
kurināmiem katliem.  

No šāda projekta realizācijas būtu divi vērā ņemami 

Aicinām dzīvokļu īpašniekus informēt RN SIA 
“Ciemats” administrāciju par izmaiņām, kas saistītas 
ar dzīvokļa īpašumu un tajā dzīvojošajām personām, 
viena mēneša laikā no izmaiņu rašanās. Piemēram, 
iemitinot dzīvoklī savus ģimenes locekļus vai citas 
personas, jāsniedz ziņas, uzrādot iemitināto personu 
vārdu, uzvārdu, personas kodu un iemitināšanas laiku. 
Ja ir mainījies dzīvokļa īpašnieks, jāuzrāda 
Zemesgrāmatas apliecības kopija. 

 

Pirms 2010./2011.gada apkures sezonas 
sākšanās, aicinām iedzīvotājus ziņot par apkures 
sistēmas bojājumiem dzīvokļos un par to, vai 
visiem, kam ir uzstādīti jaunie (regulējamie) 
radiatori ir apvada pārejas, lai nodrošinātu siltuma 
sadali. 

Lūdzam iedzīvotājus zvanīt uz tālr. 67901050, 
vai iecirkņu dežurējošajiem santehniķiem, kā arī 
nodrošināt SIA „Ciemats” darbinieku piek ļuvi 
dzīvoklī esošajām komunikācijām. 
  Pašlaik, gatavojoties jaunajai apkures sezonai,  
tiek veikta apkures sistēmas (siltummaiņu) 
skalošana un tīrīšana, siltumskaitītāju pārbaude un 
remonts, kā arī jaunu siltumskaitītāju uzstādīšana 
Ropažu katlu mājās. 


