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2008. gadā Daugavpilī turpinās
daudzi pašvaldības projekti, kas
saistīti ar pilsētas saimniecības
objektu modernizāciju un opti-
mizāciju: remontē pilsētas ielas,
pagalmus,  būvē un rekonstruē
ēkas, atjauno parkus un skvērus.
Bet galvenais gada projekts ir

siltumtrašu un ūdens, kanalizā-
cijas tīklu nomaiņa, kas prasīja
ne tikai lielus kapitālieguldīju-
mus, bet arī pilsētnieku pacietī-
bu izrakto ielu dēļ. Tagad visi
darbi ir aiz muguras, iestājies ru-
dens un apkures sezona. Kādu
darbu veikuši uzņēmumi “Dau-

gavpils siltumtīkli” un “ Dzīvok-
ļu un komunālās saimniecības
uzņēmums” gatavojoties apku-
res sezonai, par aktualitātēm,
kas saistītas ar 2008/2009. gada
apkures sezonu, jūs uzzināsiet
šajā Daugavpils Domes informa-
tīvajā izdevumā. n
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Siltuma ekonomija šobrīd ir galvenais uzdevums

Pati lielākā problēma iedzīvotā-
jiem šajos sarežģītajos ekonomiska-
jos apstākļos – iespēja samaksāt par
Siltumtīklu pakalpojumiem. Šo prob-
lēmu nevar atrisināt vienā mirklī, tā-
pēc Siltumtīkli izstrādājuši ilglaicīgu
programmu, kuras mērķis – maksi-
māli samazināt siltuma ražošanas iz-
maksas.

Uzsveru – siltuma nevis kurinā-
mā, no kura tas tiek ražots. Kurinā-
mā – dabasgāzes cenu, pašvaldība ie-
tekmēt nevar, to piegādā no Krievijas.
Bet samazināt siltuma ražošanas iz-
maksas un optimizēt siltuma piegā-
di – tas ir mūsu uzdevums.

Ir noteikti sekojoši uzdevumi:
pirmkārt, samazināt siltuma zudu-
mus. Lai to panāktu tika rekonstruē-
tas siltumtrases, kas savieno siltum-
staciju Nr. 3 ar patērētājiem – Ruģe-
ļos, Neredzīgo biedrības rajonā, Čere-

Viena no pašvaldības galvena-
jām rūpēm – kvalitatīva siltu-
ma piegāde pilsētnieku
dzīvokļiem, īpaši rudens–
ziemas periodā. Vairākus
gadus pēc kārtas pilsētā
tiek modernizētas apkures
sistēmas, šis darbs turpināsies.
Ņemot vērā to, ka pēdējos
trijos gados strauji augušas
gāzes cenas, Domes uzmanība
vērsta uz atbalstu iedzīvotājiem.
Par to ir saruna ar Daugavpils
Domes priekšēdētāju
RITU STRODI.

povā un Stropos. Uzbūvētas lokālās
katlumājas, likvidēti siltumtrašu ki-
lometri, kas bija par iemeslu lielajiem
siltuma zudumiem.

Otrkārt, siltuma padeves 4 cau-
ruļu sistēma ir nomainīta pret 2 cau-
ruļu sistēmu Jaunajā Forštatē un Ru-
ģeļos. Šī projekta realizācijai izdevās
piesaistīt ES fondu līdzekļus. Bez
tam, pilsētā notiek automatizēto sil-
tummezglu uzstādīšana, to efekti-
vitāte ekonomijas jautājumā nav ap-
strīdama. To pierādīja aizvadītā apku-
res sezona, jo tajās mājās, kurās pa-
spēja uzstādīt jaunos siltummezglus,
tēriņi par siltumenerģijas piegādi bija
krietni mazāki. Siltummezglu uzstā-
dīšanas process nav beidzies, tas tur-

pināsies arī šajā ziemā un nākamajā
gadā.

Beidzot, 2007. gadā mēs veicām
siltumtrašu kapitālo remontu 7 km
garumā, 2008. gadā – 5 km garumā.
Tas dos būtisku siltuma ekonomiju
un mazinās tā zudumus.

Izsludināts konkurss investoru
piesaistei projektam, kas paredz ie-
kārtu uzstādīšanu ūdens uzsildīšanai
vasaras periodā, kas ļaus samazināt
karstā ūdens ražošanas izmaksas.
Paralēli tam, pieteikti projekti ES lī-
dzekļu piesaistei 3 siltumstaciju re-
konstrukcijai, lai varētu pāriet uz al-
ternatīvo kurināmo (šķeldu). Ja arī ES
naudu mēs nesaņemsim, vienalga at-
radīsim iespēju finansēt šos projek-
tus.

Ņemot vērā pastāvīgo gāzes ce-
nas pieaugumu, inflācijas lēcienu un,
prognozējot maksas par apkuri pieau-
gumu, Dome savlaicīgi – šovasar ap-
stiprināja jaunus saistošos noteiku-
mus “Dzīvokļa pabalsts”. Pilsētas bu-
džetā atrasti līdzekļi, lai palielinātu
pabalstu apjomu pensionāriem, kā
arī, lai paplašinātu iedzīvotāju kate-
gorijas, kurām būs tiesības pretendēt
uz pabalstiem. Tā, pirmo reizi mēs
palīdzēsim ģimenēm ar bērniem un
tiem maznodrošinātajiem iedzīvotā-
jiem, kuri dzīvo privātmājās, kurinā-
mā iegādei.

Sīkāku informāciju par iespējām
saņemt pašvaldības palīdzību apku-
res sezonā jūs atradīsiet šajā informa-
tīvajā izdevumā. n



Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums 3

www.daugavpils.lv

Darbu laikā siltumenerģijas pa-
deve tiks pārtraukta tikai pārslēgša-
nas brīdī, t.i., kad siltumenerģijas pa-
deve tiek pārslēgta no esošās sistēmas
uz jauno un tikai zema gaisa tempe-
ratūra (-10OC un zemāk) var bremzēt
to darbu gaitu, kas veicami ārpus mā-
jas.

Automatizētie siltummezgli ļauj
operatīvi reaģēt uz gaisa temperatū-
ras svārstībām. Tas izslēdz dzīvokļu
pārkurināšanu, kad iedzīvotājiem nā-
kas atvērt logus.

Temperatūras mērītājs, kas uz-
stādīts uz mājas ziemeļu sienas no-
lasa gaisa temperatūru un dod sig-
nālu procesoram. Šī ierīce analizē,
kādu siltuma daudzumu mājai jā-
piegādā, vai vispār jāpiegādā. Tāde-
jādi, pie temperatūras +10OC siltum-
mezgls atslēdzas, ietaupot siltum-
enerģiju.

Automatizētais siltummezgls
ļauj iedzīvotājiem pašiem noteikt sil-
tuma padeves režīmu. Ir iespēja:

l samazināt siltuma padevi atbil-
stoši gaisa temperatūrai;

l noteikt temperatūras režīmu
nakts stundās, pa dienām, vai pa stun-
dām;

l izvēlēties gaisa temperatūru,
kad siltummezgls atslēgsies;

l noteikt karstā ūdens tempera-
tūru.

Iedzīvotājiem šī sistēma ļauj pa-
šiem ietekmēt siltumenerģijas pade-
vi mājai, taupīt siltumenerģiju un arī
maksāt mazāk apkures sezonas lai-
kā.

Automatizētie siltummezgli dod
komandu atslēgt apkuri, ja ārā gaisa
temperatūra ir virs +10OC. Apkures
iekārtas atdziest. Iedzīvotājiem rodas
jautājums: apkures nav, mēs drīz no-
salsim. Jāuzsver, ka apkures kvalitāti
nenosaka apkures iekārtu tempera-
tūra, bet gan temperatūra telpā. Te arī
slēpjas ekonomija: nekurināt, kad ir
silti. Kad gaisa temperatūra kļūst

Uzstādām automatizētos siltummezglus
Projekta realizācija – siltum-
mezglu nomaiņa dzīvojamajās
mājās sākās 2008. gadā.
No jūlija līdz oktobra beigām
ekspluatācijā nodoti 145
siltummezgli. Kopumā pilsētā
darbojas 280 automatizētie
siltummezgli. Viss projekts
sadalīts 15 posmos. Šobrīd
tiek veikti 4. posma darbi.
Pirmajos posmos bija iekļautas
tās mājas, kur nebija siltum-
mezglu, bija problēmas ar
siltumapgādi un liels siltum-
enerģijas patēriņš.
Siltummezglu nomaiņa
turpināsies visu gadu,
arī apkures sezonas laikā.

zemāka par +8OC, apkure tiek pie-
slēgta.

Sakarā ar to, ka modernās iekār-
tas siltummezglos ir jaunums kā uz-
ņēmuma speciālistiem, tā iedzīvotā-
jiem, tas prasa papildus regulēšanu
un pieredzi, tāpēc lūdzam iedzīvotā-
jus būt pacietīgiem, saprotošiem, jo
tikai kopīgiem spēkiem var panākt
gaidīto rezultātu. n
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Kā mums ietaupīt siltumu? Ne-
skatoties uz telemetrija sistēmu un
automatizētajiem siltummezgliem,
no iedzīvotajiem ir daudz atkarīgs.
Nepieciešams sekot mājas un dzī-
vokļu stāvoklim (siltināt logus, dur-
vis). Kā mājai dzīvot, ekonomēt, lietot
siltumu – jālemj pašiem iedzīvotā-
jiem. Jebkuri lēmumi, kas saistīti ar
izmaiņām apkures sistēmas darbā
tiek pieņemti pamatojoties uz dzīvok-
ļu īpašnieku kopsapulces lēmumu.

Gribētos ieteikt iedzīvotajiem, lai
operatīvāk notiktu darbs, kopsapulcē
ir jāpilnvaro mājas vecākais strādāt
ar uzņēmumu “DzKSU”. Piemēram,
mainīt temperatūras režīmus siltum-
mezglā, rīkoties ar uzkrājuma fondu,

Vai mājās būs silti, atkarīgs no iedzīvotājiem

lemt citus jautājumus, saistītus ar
mājas apsaimniekošanu. Uzstādītie
automatizētie siltummezgli dod ie-
spēju taupīt, bet nedrīkst aizmirst par
mājas uzturēšanu.

Šobrīd uzņēmums apsaimnieko
910 dzīvojamās mājas, no tām 673 –
ar centrālo apkuri un 237 – ar krāsns
apkuri.

Dzīvojamā fonda sagatavošanas
mērķis ir samazināt siltuma zudumus
katrā mājā.

Pirms apkures sezonas sākuma
mājās notiek:

l cauruļu siltumizolācijas pār-
baude;

Gatavojot dzīvojamo fondu
ziemas sezonai, DzKSU darbi-
nieki sadarbojas ar māju
vecākajiem. Tiek apsekotas
mājas, atklātas problēmas,
speciālisti likvidē trūkumus,
kas var ietekmēt mājas siltum-
apgādi. Pirms apkures sezonas
sākuma sastāda aktu par
mājas gatavību sezonai.
Jebkurš iedzīvotājs var
griezties DzKSU un norādīt,
kādi trūkumi ir mājā.

l elektrisko tīklu pārbaude;
l jumtu remonts (šogad izre-

montēts 16600 kvadrātmetru jumtu
seguma);

l ventilācijas kanālu tīrīšana;
l logu remonts kāpņu telpās (šo-

gad izremontēti 382 logi);
l kāpņu telpu durvju remonti

(šogad remontētas 400 durvis);
l krāšņu remonts mājās ar mal-

kas apkuri.
Uzņēmums izpildījis visus nepie-

ciešamos darbus, lai sagatavotu mājas
ziemas sezonai. Tas dos pozitīvu re-
zultātu, ja iedzīvotāji pret savu māju
izturēsies saudzīgi. n

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417.
Tālrunis 654-07260.
Fakss 654-38872.
e-mail: dzsu@daugavpils.lv, dzksu@dzksu.lv

AVĀRIJAS DIENESTS: 654-76100.
ABONENTU DAĻA: 654-07284, 654-07286, 654-07287, 654-07288.

l “DDzKSU” 1. namu apsaimniekošanas iecirknis
    Imantas 35a, Daugavpilī, LV-5403. Tālr.: 65425130.
l “DDzKSU” 2. namu apsaimniekošanas iecirknis
    Inzenieru 2a, Daugavpilī, LV-5410. Tālr.: 65442702.
l “DDzKSU” 3. namu apsaimniekošanas iecirknis
    Kauņas 7, Daugavpilī, LV-5404. Tālr.: 65431939.

DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS
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Noslēdzies Daugavpilī arī siltum-
trašu cauruļvadu nomaiņas pilsētas
centrā projekts. Kopumā pilsētas cen-
trā nomainīti 6200 metrus cauruļva-
du. Savu laiku nokalpojušās caurules
nomainītas ar pasaulē šobrīd moder-
nākajām Dāņu firmas “Logster” ražo-
tajām caurulēm. Šo cauruļu īpatnība
ir tā, ka to izolācijas kvalitāte nepa-
sliktinās vismaz 30 gadus. Pašu cau-
ruļu lietošanas termiņš ir neierobe-
žots. Speciāli pārbaudītas ir arī visas
cauruļu savienojuma vietas. Tādējādi
šogad nomainītās caurules kalpos vai-
rākām paaudzēm. Minētie darbi PAS
“Daugavpils siltumtīkli” izmaksājuši
vairāk nekā 1 186 000 latu Siltumtrašu
nomaiņa ļaus uzņēmumam būtiski
samazināt siltumenerģijas zudumus
trasēs un nodrošināt kvalitatīvu pa-
kalpojumu sniegšanu klientiem. Lē-
mums rekonstruēt siltumtrases tika
pieņemts pēc pārbaužu rezultātiem,
kas liecināja, ka cauruļvadi atrodas
neapmierinošā stāvoklī – pēdējos ga-
dos bija strauji pieaudzis cauruļvadu
pārrāvumu skaits. Savukārt cauruļva-
du izolācijas neapmierinošā stāvokļa
dēļ pastāvēja lieli siltumenerģijas zu-
dumi.

Daugavpils centrālajā daļā sil-
tumtīklu cauruļvadi tika ieviesti eks-
pluatācijā 1962.gadā. Siltumtīklu cau-
ruļvadu pārlikšana un kapitālais re-
monts šajos gados netika veikts.

Lai samazinātu siltumenerģijas
zudumus un uzlabotu siltumapgādi
Daugavpilī uzsāktā siltumtrašu no-
maiņa ir mērķtiecīgi jāturpina. Lai

Siltumtīklu modernizācija tupinās
Daugavpilī, Kalkūnos, Neredzī-
go biedrībā un 131. kvartālā
Jaunbūvē noslēgumam tuvojas
projekts, kurā četrcauruļu
siltumapgādes sistēma tiek
nomainīta ar divcauruļu.
Patlaban tiek veikti labiekār-
tošanas darbi un māju cauruļ-
vadu izolēšana. “Daugavpils
dzīvokļu un komunālās saim-
niecības uzņēmums” šajās
dzīvojamajās mājās uzstāda
jaunus automātiskos siltum-
mezglus. Būvdarbus plānots
pabeigt līdz novembra vidum.
To izmaksas ir aptuveni 306 000
latu. Projektā tiks nomainīti
2300 metru cauruļvadu.

 Energoresursu ekonomijas no-
lūkos šogad Daugavpilī ekspluatācijā
nodota koģenerācijas režīmā strādā-
jošā lokālā katlumāja Stropos. Tādē-
jādi uzņēmums ir atteicies no siltum-
enerģijas transportēšanas pa 3400
metrus garo siltumtrasi no siltum-
centrāles Nr. 3 uz Stropiem.

Energoresursu ekonomijas no-
lūkos katlumājā “Cietoksnis” uzstā-
dīta iekārta, kas ļāva būtiski paaug-
stināt ekspluatējamā katla lietderī-
bas koeficientu. Līdz nākamā gada
sākumam katlumājā plānots uzstādīt
arī divus koģenerācijas blokus. Mi-
nētās iekārtas pašvaldības AS “Dau-
gavpils siltumtīkli” uz 10 gadiem iz-
nomās Dobeles SIA “ATU-38”. Par ie-
kārtu nomu PAS “Daugavpils siltum-
tīkli” maksās SIA “ATU-38” 27 latus
par katru “Latvenergo” pārdotās
elektroenerģijas megavatu.

Dūmgāzu utilizācijas un koģe-

nerācijas iekārtu uzstādīšana lokā-
lajā katlumājā “Cietoksnis” ļaus uz-
ņēmumam iegūt papildus līdzekļus
par saražoto un pārdoto elektroener-
ģiju, tādējādi samazinot uzņēmumā
ražojamās siltumenerģijas pašiz-
maksu.

Lai samazinātu elektroenerģijas
patēriņu uzņēmumā uzstādīti arī 11
frekvenču pārveidotāji. Minētās ie-
kārtas ļauj būtiski samazināt elektro-
enerģijas patēriņu ekspluatējot sūk-
ņus, ventilatorus un dūmu nosūcē-
jus.

Lai optimizētu katlumāju vadī-
bu, uzņēmumā uzsākta telemetrijas
ieviešana. Tā ļaus regulēt katlumāju
darbību no centrālā ofisa. Patlaban ar
telemetriju aprīkota Čerepovas, Ru-
ģeļu, Stropu katlumāja un siltumcen-
trāle Nr. 1. Tuvākajā laikā telemetriju
plānots uzstādīt arī katlumājā “Cie-
toksnis” un siltumcentrālē Nr.3. n

Energoresursu ekonomija

noteiktu vietas, kur siltumtrasēs pat-
laban ir vislielākie siltumenerģijas
zudumi, pašvaldības AS „Daugavpils

siltumtīkli” izsludinājusi konkursu
par tiesībām veikt siltumtīklu aero-
termografisko diagnostiku. n
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l Kad tiek pieslēgta apkure?
– Apkure dzīvojamajam fondam

tiek pieslēgta, kad atmosfēras vidējā
temperatūra trīs diennaktis bijusi ze-
māka par 8 grādiem pēc Celsija ska-
las. Pēc individuālajiem iesniegu-
miem dzīvojamās mājas, uzņēmumi,
organizācijas, iestādes apkurei var tik
pieslēgtas arī agrāk vai vēlāk.

l No kā sastāv siltumtarifs?
– Aptuveni 80% no siltumtarifa

veido maksa par kurināmo (gāzi). At-
likušie 20% ir PAS „Daugavpils sil-
tumtīkli” tēriņi, ražojot un piegādājot
siltumenerģiju.

l Kā tiek aprēķināta maksa
par apkuri?

– Visas dzīvojamās mājas, kurām
siltumenerģiju piegādā pašvaldības
AS “Daugavpils siltumtīkli”, nosacīti
var iedalīt trīs grupās.

Pirmajā grupā ir dzīvojamās mā-
jas, kurās izlietotā siltumenerģija tiek
uzskaitīta ar normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā uzstādītiem un veri-
ficētiem siltumenerģijas skaitītājiem.

Katra mēneša beigās siltumener-
ģijas lietotāja (dzīvojamās mājas īpaš-
nieka, valdītāja vai apsaimniekotāja)
atbildīgais pārstāvis nolasa siltum-
enerģijas skaitītāju rādījumus un, ko-
pā ar datiem par izlietotā karstā ūdens
daudzumu mājā, līgumā noteiktā kār-
tībā, iesniedz pašvaldības AS “Dau-
gavpils siltumtīkli”.

Vadoties no izlietotā karstā ūdens
daudzuma tiek aprēķināts siltumener-
ģijas daudzums karstā ūdens saga-
tavošanai, un sadalīts proporcionāli iz-
lietotajam karstā ūdens daudzumam
dzīvokļos un nedzīvojamajās telpās.

Siltumenerģijas daudzums apku-
rei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās
siltumenerģijas daudzuma atņemot
siltumenerģijas daudzumu karstā
ūdens sagatavošanai. Siltumenerģi-
jas daudzums apkurei tiek dalīts pro-
porcionāli mājas dzīvokļu un nedzī-
vojamo telpu platībai. Ja mājā ir dzī-
vokļi vai nedzīvojamās telpas, kurās
siltumenerģijas patēriņš atšķiras no
siltumenerģijas patēriņa pārējos dzī-
vokļos (veiktas izmaiņas siltumapgā-
des sistēmā), siltumenerģijas lietotājs
(dzīvojamās mājas īpašnieks, valdītājs
vai apsaimniekotājs) iesniedz paš-

valdības AS “Daugavpils siltumtīkli”
pārrēķina koeficientu, kurš aprēķinos
tiek piemērots attiecīgo dzīvokļu vai
nedzīvojamo telpu platībai. Maksa par
karsto ūdeni un apkuri tiek aprēķināta
reizinot siltumenerģijas daudzumu ar
siltumenerģijas tarifu.

Otrajā grupā ir dzīvojamās mā-
jas, kurās siltumenerģijas skaitītāji ir
uzstādīti, bet vēl nav pieņemti eks-
pluatācijā. Siltumenerģijas patēriņš
šajās mājās tiek aprēķināts pēc pro-
jekta siltumslodzes, ņemot vērā gaisa
temperatūras norēķina periodā.

Trešajā grupā ir dzīvojamās mā-
jas, kurās dažādu iemeslu dēļ patērēto
siltumenerģiju nevar uzskaitīt ar sil-
tumenerģijas skaitītājiem.

Siltumenerģijas patēriņš šajās
mājās tiek noteikts aprēķinu ceļā, iz-
mantojot vidējās aprēķinātās maksas
par kopējās platības 1m2 apkuri un
karstā ūdens 1m3 sagatavošanu.

l Kādēļ ieviesta priekšapmaksa
par siltumenerģiju?

– Ar maiju priekšapmaksa par ap-
kuri Daugavpilī ir 20 santīmi par
kvadrātmetru mēnesī.

Priekšapmaksa ieviesta, lai at-
vieglotu iedzīvotājiem norēķinus par
patērēto siltumenerģiju ziemas mē-
nešos, kā arī, lai uzlabotu uzņēmuma
finansiālo stāvokli vasaras mēnešos,
kad tam karstā ūdens padeves nodro-
šināšanai nākas strādāt ar ievēroja-
miem zaudējumiem.

Tai iedzīvotāju kategorijai, kas
tomēr izlēmuši vasaras mēnešos
neveikt priekšapmaksu par apkuri,
soda sankcijas netiek piemērotas.

l Kā sokas ar siltumskaitītāju
uzstādīšanu?

– Līdz gada beigām siltumskaitī-
tājus pilsētā plānots uzstādīt aptuve-
ni 95% dzīvojamo māju. Atlikušie 5%
ir tā saucamās problemātiskās dzīvo-
jamās mājas, kurām dažādu iemeslu
dēļ pagaidām nav iespējams uzstādīt
siltumskaitītājus.

l Vai maksa par karstā ūdens
cirkulāciju ir atkarīga no tā,
cik liels ir “nesadalītā ūdens”
daudzums  katrai mājai?
Cik svarīgi savlaicīgi sniegt
informāciju par patērēto
ūdens daudzumu?

– Maksa par cirkulāciju ir atkarī-
ga no stāvokļa, kādā atrodas karstā
ūdens apgādes sistēma attiecīgajā
dzīvojamajā mājā un no iedzīvotāju
uzrādītā patērētā karstā ūdens dau-
dzuma. Ja iedzīvotāji godprātīgi no-
rāda patērētā karstā ūdens daudzu-
mu, tad maksai par cirkulāciju neva-
jadzētu būt pārāk augstai.

Savukārt, ja SIA “Daugavpils dzī-
vokļu komunālās saimniecības uzņē-
mums” iesniedzamajās kvītīs patērētā
karstā ūdens daudzums tiek uzrādīts
nepilnā apjomā, maksa par cirkulāciju
var būt neadekvāti augsta.

Šeit vietā būtu piebilst, ka ne-
maksātājiem nevajadzētu lolot veltas
cerības, ka viņiem izdosies izvairīties
no maksas par patērēto karsto ūdeni.
Agrāk vai vēlāk viņiem tas būs jāiz-
dara, bet, iespējams, jau pēc augstāka
tarifa.

Turpinājums 7.lpp. uu

Jautājiet – atbild “Daugavpils Siltumtīkli”
Daugavpils pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums
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Pabalsts siltumenerģijas piegādes samaksai
un cietā kurināmā iegādei

⊳⊳ Sākums 6. lpp.

l Vai ir mainīta rēķinu
izrakstīšanas kārtība?

– Kopš jūnija norēķinos par patē-
rēto siltumenerģiju iedzīvotāji maksā
par pagājušo mēnesi, bet nevis par
tekošo, kā tas bija līdz šim. Jaunā
kārtība ieviesta, lai vienkāršotu no-
rēķinus par patērēto siltumenerģiju.
No jūnija iedzīvotāji maksā par fak-
tisko patērēto siltumenerģijas dau-
dzumu.

l Kādas ir iespējas iedzīvotājiem
pakāpeniski (vai uz nomaksu)
norēķināties par patērēto siltumu?

– PAS “Daugavpils siltumtīkli”
piedāvāja iedzīvotājiem vasaras mē-
nešos veikt priekšapmaksu par apku-
ri. Apkures sezonā iespēju daļēji no-
rēķināties par patērēto siltumenerģi-
ju uzņēmums diemžēl nevar piedāvāt,
jo tam regulāri – reizi desmit dienās
jāveic norēķini ar AS “Latvijas gāze”
par patērēto kurināmo.

Ja “Daugavpils siltumtīkli” sav-
laicīgi nenorēķināsies par patērēto
gāzi, tad uzņēmumam nāksies mak-
sāt soda naudu, kuras apmērs pār-
sniedz pat bankas procentus par aiz-
devumu.

Apkures sezonas laikā trūcīgajiem
iedzīvotājiem, kam piešķirts atbilstošs
statuss, norēķinos par patērēto siltum-
enerģiju ir iespēja saņemt palīdzību
pašvaldības sociālajā dienestā.

l Kur griezties
avārijas gadījumos?

– Avārijas gadījumos patērētāji
var griezties pie dežurējošā eksplua-
tācijas dienesta dispečera, tālruņi:
65443405 un 26673695 (mob.). n

PAS “Daugavpils Siltumtīkli”
18. novembra ielā 4, Daugavpils,
LV-5401

E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv
fakss: 654-07555

TĀLRUŅU NUMURI:
Sekretāre: 654-07533.
Klientu apkalpošanas nodaļa:
Iedzīvotāju apkalpošana:
654-07547, 654-07548, 654-07549.
Juridisko personu apkalpošana:
654-07541, 654-07559.
Tīklu apkalp. iecirknis: 654-24127.
Tehniskā grupa: 654-07560.

www.daugavpils.lv
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Latvijas republikas proklamēšanas
90. gadadienas svinību pasākumi Daugavpilī

No ticības dzimst visas mūsu idejas.
Arī Latvija, tālajā 1918. gadā, sākās no
ticības savai valstij. Atceroties, ka mūsos
mīt vairāk ticības, nekā mēs domājam
un mēs gūstam no tās vairāk, nekā
mums šķiet.

Ticība ir kā stiprs tilts, kas ļauj tikt
pāri nedienām kā straujai upei, dod
izturību un spēku jauniem darbiem.

Būsim lepni par to, ko katrs no
mums ir sasniedzis, jo tas krājas kopējā
pilsētas un valsts pūrā. Leposimies ar
saviem lieliem un maziem panākumiem,
ar saviem darbiem, iecerēm, sapņiem.

Liels paldies pilsētniekiem par paš-
aizliedzīgo darbu. Paldies visiem, kuri ar
savām zināšanām, talantiem, strādīgumu
un patriotismu sasnieguši daudzas jau-
nas virsotnes un spodrinājuši Daugav-
pils vārdu pasaulē. Pat vissīkākajam vei-
kumam ir liela nozīme, jo tas krājas un
veido pasauli ap mums.

Daugavpils pilsētas dome sveic
daugavpiliešus Latvijas Republikas
proklamēšanas 90. gadskārtā un novēl
gaišas domas, sasniegumus un stipru
ticību saviem spēkiem.


