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ziņo
Par apkures izmaksām

SIA „Ciemats” informē, ka visām mājām ir uzstādīti siltuma skaitītāji, kuru rādījumi tiek nolasīti katra mēneša
pēdējā dienā un kam regulāri sekot līdzi ir iespējams arī māju pārstāvjiem. Maksa par siltumenerģiju iedzīvotājiem tiek
aprēķināta pēc ēkas kopējā siltumskaitītāja rādījumiem (MW/h) un noteiktā siltumenerģijas tarifa (Ls/MW/h) lieluma.
Šī gada marts Ropažu novadā Mucenieku, Ropažu un Silakroga ciemu iedzīvotājiem ir sācies ar nepatīkamām ziņām.
Siltumenerģijas tarifs š.g. februāra mēnesī salīdzinot ar 2011.gada februāri ir palielinājies aptuveni par 23%. Šādas
izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes tirdzniecības cenas sadārdzinājumu. Ja 2011.gada februārī gāze tika iepirkta par
219.99 Ls/tūkst.nm3 bez PVN, tad š.g. februārī gāzes izmaksas veido 286.48 Ls/tūkst.nm3 bez PVN.
2012.gada februāra mēnesis bija aukstākais šajā ziemā. Vidējā gaisa temperatūra 2012.gada februārī bija -11.1 grādi.
Vidēja gaisa temperatūra 2012.gada janvārī bija -3.68 grādi. Vidējā gaisa temperatūras 2012.gada decembrī bija +2,13
grādi. Laika apstākļi būtiski ietekmēja māju siltuma patēriņu. 2012.gada februārī siltuma patēriņš gandrīz visās mājas
pieauga par 20.65% salīdzinājumā ar 2012.gada janvāri. Tas nozīmē, ka Mucenieku, Ropažu un Silakroga ciemu
iedzīvotājiem par apkuri nāksies maksāt vairāk.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!!!
Dzīvokļa īpašniekam nav tiesības bez rakstiskas saskaņošanas ar RN „Ciemats” SIA un
Ropažu novada pašvaldību mainīt radiatorus vai veikt jebkādas pārbūves dzīvoklī, ja tas
skar kopīpašumā esošo daļu.
Attiecībā uz apkuri. Daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem ir jāievēro zināma kārtība, lai neizjauktu apkures funkcionēšanu
mājas kopējā apkures sistēmā. Tas nozīmē, ka nepareizi piemeklēti un/vai uzstādīti apkures sildķermeņi var būt par
iemeslu apkures sistēmas darbības traucējumiem ne tikai pašā dzīvoklī, bet arī visā mājā. Ir gadījumi, kad uzstādot
jaunus radiatorus, dzīvokļi īpašnieki stāsta, ka tagad viņiem ir tik karsts, ka logi jātur vaļā, bet reti kurš no viņiem
iedomājās, ka dzīvoklī ir karsts nevis tāpēc, ka tika uzstādīti jauni radiatori, bet tāpēc, ka siltums tiek noņemts
kaimiņam. Atkarībā no daudzdzīvokļu mājas stāvu skaita un sistēmas izbūves, biežāk cieš 1.stāva dzīvokļu iemītnieki,
jo augšējo kaimiņu neapdomīgās rīcības rezultātā temperatūra dzīvoklī var noslīdēt pat līdz 10-12°C.
Ja esat nolēmuši savā dzīvoklī mainīt radiatorus, tad pirms darbu veikšanas jums jāvēršas pie mājas
apsaimniekotāja, lai saskaņotu radiatoram atbilstošu jaudu un izmērus, kā arī pieslēguma tehnisko shēmu.

PAZIŅOJUMS PAR FAKTISKAJĀM TĀMĒM!

RN SIA „Ciemats” saskaņā ar MK. noteikumiem Nr.1014 25. punktu sagatavojis pārskatu par iepriekšējā
gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (faktiskajām
apsaimniekošanas tāmēm) katrai mājai. Iedzīvotāji ar tām faktiskajām apsaimniekošanas tāmēm var
iepazīties RN SIA „Ciemats” kasēs Silakrogā, Muceniekos, Ropažos, Tumšupē kases darba laikā. Faktiskās
tāmes var apskatīt mājas lapā internetā www.ciematssia.lv. Neskaidrību gadījumā var griezties RN SIA
„Ciemats”, Silakrogā birojā Priedes 4 dz. 58. Darbdienās no 8.00-17.00.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Informējam, KA DIVAS REIZES MĒNESĪ –
CETURTDIENĀS:
08.03; 22.03.; 12.04.; 26.04.
SIA „Ciemats” telpās iedzīvotājus pieņems
Ropažu sociālā dienesta darbinieki
Silakrogā, Priedes 4-58 no plkst.10:00 līdz 12:00
Muceniekos, Jaunceltne 2/6 - 11
no plkst.12:30 līdz 14:30

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения что ДВА РАЗА В
МЕСЯЦ ПО ЧЕТВЕРГАМ:
08.03.;22.03.;12.04.;26.04.
В помещении SIA”Ciemats” будут принимать
работники Ропажской социальной службы,
Силакрогс, Приедес 4 –58 с 10:00 до 12:00
Муцениеки, Яунцелтне 2 /6-11 с 12:30 до 14:30

