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Precīza ūdens uzskaite ļauj ekonomēt
Arnis KLUINIS

Nekustamo īpašumu kom-
pānija Ober-Haus nākusi 
klajā ar salīdzinājumiem 
par nekustamo īpašumu 
tirgu trijās Baltijas valstīs.

Ober-Haus produkts ir daudz 
simpātiskāks nekā Rīgas satik-
smes transporta līdzekļos rādītais 
videoklips ar transporta biļešu 
cenu salīdzinājumu dažādās pa-
saules malās. Tur atskaites pun-
kti piemeklēti tā, lai Rīgas satik-
smes cenas izskatītos zemas vis-
maz tik ilgi, kamēr nekas netiek 
teikts par cilvēku ienākumiem 
tajās vietās, starp kurām salīdzi-
nāti viņu izdevumi par sabiedris-
ko transportu. Ober-Haus apskatā 
gan ir nosauktas vidējās mēneš-
algas Latvijā un abās tās kaimiņ-
valstīs – 990 eiro pirms nodokļu 
atvilkumiem Igaunijā, 761 eiro – 
Latvijā un 675 eiro – Lietuvā. Arī 
tāds salīdzinājums, protams, nav 
izsmeļošs, jo katrā valstī pastāv 
atšķirības atalgojuma līmeņos 
starp galvaspilsētu un pārējo 
valsti un atšķirīgs ir sadalījums, 
no kura iegūst vidējo rādītāju. 
Vienu un to pašu skaitlisko rezul-
tātu taču iespējams iegūt gan tā-
pēc, ka vairākums darbinieku 
saņem aptuveni vidējai algai at-
bilstošu reālo algu, gan tāpēc, ka 
lielākā daļa algu ir vai nu daudz 
augstākas, vai daudz zemākas 
par vidējo algu. Tālāk būtu jāpēta 
struktūra nepieciešamajiem iz-
devumiem, bez kādiem cilvēks 
vispār nevar būt algas saņēmējs: 
gribi saņemt algu Rīgā – dzīvo 
Rīgā un maksā šejienes cenas. 
Mājokļu darījumos cilvēki caur-
mērā var tērēt tikai to, kas paliek 
pāri pēc ikdienas izdevumu seg-
šanas. Ja ikdienas izdevumi pie-
aug – dubultojas, kā biļešu cenu 
gadījumā Rīgā, tad mājokļu ce-
nām būtu atbilstoši jāpazeminās.

Ober-Haus sniegtais cenu salī-
dzinājums liek domāt, ka Rīga bi-
jusi dārga no ikdienas izdevumu 
viedokļa jau pirms braukšanas 
biļešu cenu dubultošanas. Proti, 
pret ikdienas izdevumu svārstī-
bām jūtīgākā publikas daļa mēdz 
mitināties divistabu dzīvoklīšos 
padomju laiku standartapbūvē. 
Lai tādu dzīvoklīti iegūtu, Rīgā nā-
kas maksāt starp 600 un 850 par 
kvadrātmetru atkarībā no mājok-
ļa novietojuma (kādā mikrorajo-
nā, cik nolietotā ēkā utt.), bet Viļņā 
šī amplitūda ar 859 eiro tikai sā-
kas un aiziet virs 1000 eiro par 
kvadrātmetru. Tallinā tā vēl augs-
tāka, kā tam arī jābūt atbilstoši 
vidējo algu salīdzinājuma rezultā-
tiem, bet Latvijas un Lietuvas ga-
dījumā nāk prātā zemūdens 
straumes. Laikam jau arī nauda 
plūst līdzīgi šādām straumēm, 
kuru esamību apliecina negaidīti 
virpuļi jeb ieņēmumu un izdevu-
mu attiecība.

Potenciālie pircēji un potenciā-
lie pārdevēji nekad un nekur ne-
var vienoties, kas ir labi un kas ir 
slikti: vai ka cenas aug un ekono-
mika attīstās, vai ka krīt cenas un 
daudz kas cits. Konkrētajā gadīju-
mā mājokļu cenas Baltijā ir augu-
šas visās valstīs, bet pieauguma 

izkliede ir ļoti jūtama: gada laikā 
Tallinā +9,1%, Viļņā +8,4% un Rīgā 
tikai +5,8%. Tad kurā no šīm pilsē-
tām gribētu dzīvot katrs no 
mums?

Jauno mājokļu celtniecība no-
tiek proporcionāli mājokļu cenu 
pieaugumam, kas pievelk naudu 
attiecīgajai nozarei. Tas daudz ko 
izskaidro, kāpēc pērn Viļ-
ņā + 3000 dzīvokļu jaunajos pro-
jektos, Tallinā – nedaudz virs 
1000 jaunu dzīvokļu un Rīgā ap 
900 jaunu dzīvokļu. Šogad Rīgā 
pieteikti + 1400 jaunu dzīvokļu, 
Tallinā + 1200 un Viļņā pat + 3500, 
bet tur tā jau esot drudža pazī-
me – karstums pirms drebuļiem. 
Izrādās, Lietuvā noteiktas tādas 
energoefektivitātes normas, kas 
sadārdzina jauno mājokļu celtnie-
cību par 1/5 daļu, tāpēc attīstītāji 
steidz noformēt savus projektus 
pirms normas piemērošanas sā-
kuma nākamā gada 1. janvārī.

Bez drudža mājokļu būvē un 
tirgū nevar iztikt arī Latvija. Mū-
su paņēmieni tā sasniegšanai ir, 
pirmkārt, nemitīga Maksātnes-
pējas likuma grozīšana vismaz 
kopš 2010. gada un, kas vēl jo ie-
darbīgāk, uzturēšanās atļauju 
pārdošana un nesen pārdošanas 
faktiska apturēšana ārzemnie-
kiem. Šis bizness balstījās uz gan-
drīz visā Eiropā derīgu uzturēša-
nās atļauju pārdošanu kopā ar 
nekustamo īpašumu, kas atrodas 

tieši Latvijā. Cik nesaprotamu ie-
meslu dēļ Latvijas kaimiņvalstis 
šo piepelnīšanās iespēju neiz-
mantoja, tik nesaprotama ir arī 
Latvijas atteikšanās no iespējas 
piesaistīt lielu naudu ja ne tieši 
valsts budžetā, tad tomēr valsts 
ekonomikā. Gan jau arī šajā gadī-
jumā ir darīšana ar zemūdens 
straumēm varas sadalījumā 
starp partijiski noformētajiem, 
bet varbūt pavisam citiem grupē-
jumiem Latvijā un tāpat ar Latvi-
jas reālajām saistībām pret ES un 
NATO, lai šīs organizācijas paturē-
tu savos biedros ekonomiski un 
militāri vārgo Latviju.

Šajā vietā jāpārstāsta Ober-
Haus Real Estate Latvia valdes 
priekšsēdētājas Aijas Āboliņas un 
valdes locekļa Sandra Kuriloviča 
prezentācijā ļoti būtiskā atsauce 
uz viņu kolēģiem Krievijā, kuri 
jau pirms gada teikuši, ka Latvija 
Krievijas iedzīvotājiem vairs ne-
šķiet droša vieta. Latvija ir atgrie-
zusies tajā bufervalsts statusā, 
kura dēļ citas valstis to vispār 
oficiāli atzina 1921. gadā. Latvija, 
tātad, ir bufervalsts, kas izveidota 
tāpēc, lai tiktu samīcīta pirmā. 
Būtu jocīgi iedomāties tādus bēg-
ļus, kuri sēstos paši un liktu sa-
vas mantas uz bufera, nevis aiz 
bufera, ja vien ir tāda iespēja. Šā-
da iespēja viņiem ir.

Sarunās pirms gada teikts, ka 
Krievija var pārņemt Latviju ar 

visiem saviem, t. i., ar Krievijas 
ideoloģiskajiem, politiskajiem un 
ekonomiskajiem bēgļiem tikpat 
viegli kā Krimu. Latvijas pārstāvji 
tad domājuši un teikuši, ka tā tas 
nav, jo nevar būt. Kopš tā laika 
apritējušais gads parādījis, ka būt 
varētu jebkas: protams, ne jau 
viegli, bet smagi visām iesaistīta-
jām pusēm līdz pat tādai situācijai, 
kā cilvēki (vairāk cilvēku nekā 
Latvijā) tagad dzīvo Donbasā. Tur 
daudzviet patiešām realizējusies 
tāda mājokļu cenu pazemināša-
na, par kādu Latvijā daudzi sapņo, 
nepārdomājot visus cēloņus un 
sekas šādam cenu kritumam. 
Latvija cer neko tādu nepieļaut ja 
ne ar saviem, tad ar citu valstu 
spēkiem. Ober-Haus prezentācijas 
dienā Neatkarīgās pirmajā lapā ti-
ka parādīta ASV kara tehnikas 
ievešana Latvijā. Ar to vajadzētu 
pietikt, lai uzņēmēji un jebkuri 
Latvijas iedzīvotāji drīkstētu dzī-
vot, kā dzīvojuši līdz šim. ■

BŪVNIECĪBABŪVNIECĪBA

Anna LEJIŅA

Pēc publikācijas Ūdens 
starpība: cēloņi un 
risinājumi (Neatkarīgā, 
2015. gada 13.–15. februāris) 
redakcija saņēma lasītāju 
jautājumus par ūdens 
starpības novēršanu, tajā 
skaitā par mūsdienīgiem 
ūdens skaitītājiem.

«Ja dzīvokļos būs vienota 
parauga mūsdienīgi ūdens 
skaitītāji (piemēram, ar attāli-
nātas nolasīšanas sistēmu), vai 
arī mājas kopējais skaitītājs ir 
jāmaina pret modernāku?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Jautājums 
par mājas ūdens skaitītāja maiņu 
jāpieņem attiecīgās mājas ūdens 
piegādes uzņēmumam, turklāt da-
ži ūdensapgādes uzņēmumi jau 
uzstāda C klases mājas ievada 
skaitītājus. Piemēram, Daugavpilī 
šādas prasības jau ieviesusi 
SIA Daugavpils ūdens.»

«Arī tad, ja katrā dzīvoklī būs 
jaunās paaudzes skaitītājs, 
ūdens patēriņa starpība mājā 
saglabāsies. Bet cik liela būs 
delta, vai ir noteikta pieļaujamā 
starpība?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Kopš 
2005. gada, kad Latvijā ir veikti 
pirmie projekti, daudzdzīvokļu 
mājās ieviešot jaunās paaudzes 
ūdens skaitītājus, pieredze rāda, 
ka mājas kopējā ūdens starpība 
samazinās un tā mazāka par des-
mit procentiem.»

«Kas notiek, ja jaunās paau-
dzes skaitītājs uzrāda lielāku 
deltu, nekā ir pieļaujams vai lī-
gumā norunāts?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Ja mājā ir 
100 procentu uzstādīti jaunās pa-
audzes skaitītāji un vēl joprojām ir 
liela ūdens starpība, lielākoties pie 
vainas ir mājas ievada skaitītājs. 
Tādēļ rekomendējam uzstādīt mā-
jai kontrolskaitītāju, kas pievie-
nots tai pašai caurulei, kurai pie-
vienots mājas ievada skaitītājs, tā-
dējādi redzot, vai vainīgs ir ūdens-
apgādi nodrošinošais skaitītājs. 
Tas nav dārgi un ļauj kontrolēt ie-
vada skaitītāju un tā verifikāciju.»

«Ja jaunās paaudzes skaitī-
tājs sāk uzskaitīt ūdeni ātrāk, 
jau no 16 litriem stundā, vai tas 
nozīmē, ka būs jāmaksā vairāk, 
jo patēriņš būs lielāks?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Iedzīvotājs 
maksās nevis vairāk, bet gan par 
reāli patērēto ūdeni. Precīzās uz-
skaites dēļ var uzrādīties patēriņa 
pieaugums, tomēr tas kompensē-
jas uz ūdens patēriņa starpības 
korekcijas rēķina. Tādā veidā mā-
ja sasniegs kopīgi uzstādīto mēr-
ķi – maksāt tikai par reāli patērēto 
ūdeni.»

«Vai var uzlikt nepareizi arī 
jaunās paaudzes skaitītāju un 
līdz ar to – nolasīt nepareizus 
rezultātus?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Protams, ka 
nepareizas montāžas dēļ skaitītājs 
var uzrādīt neprecīzus datus, tā-
pēc ir ļoti svarīgi, lai meistars, 
kurš uzstāda skaitītāju, ir attiecīgi 
apmācīts un sertificēts un uzņe-
mas pilnu atbildību par skaitītāja 
montāžu saskaņā ar Latvijas li-
kumdošanu.»

«Ja rezultātus nolasa kāds 
cits, kā es varēšu pārbaudīt un 
kontrolēt, ka viss ir precīzi un 
piesūtītā summa atbilst patērē-
tajam ūdens daudzumam?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Dzīvokļa 
īpašnieks pats var pārbaudīt rādī-
jumus ūdens patēriņa skaitītājā 
mēneša beigās un salīdzināt tos ar 
nolasītajiem datiem, ko apsaim-
niekotājs uzrāda rēķinā.»

«Ja būs jāpārbauda/jāverifi-
cē skaitītājs, kā es zināšu, ka 
uzliek tādas pašas klases skai-
tītāju? Man būs jāvēršas pie kā-
das konkrētas firmas, kas to 
varēs izdarīt?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Kad tiek 
noslēgts līgums par veco ūdens 
skaitītāju nomaiņu uz jaunās pa-
audzes skaitītājiem, parasti tajā 
jau tiek atrunāts laika posms, ku-

rā izpildītājs nodrošina apkalpo-
šanu. Ja tiek veikta skaitītāju ve-
rifikācija vai nomaiņa pie šā paša 
pakalpojuma sniedzēja un visā 
mājā vienlaikus, tad iedzīvotājam 
nav pamata satraukumam, ka 
tiks uzstādīts citas klases skaitī-
tājs, kā arī pašam nekur nebūs 
jāvēršas. To izdarīs līgumā norā-

dītais pasūtītājs, kas arī būs atbil-
dīgs par skaitītājiem visus četrus 
gadus līdz nākamai verifikācijai. 
Manuprāt, tas būtu optimālākais 
variants.»

«Vai jaunās paaudzes skaitī-
tāju iegāde, uzstādīšana un ve-
rificēšana maksās dārgāk?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Jaunās pa-
audzes jeb tā sauktajiem C klases 
skaitītājiem ar rekomendējamo 
jutības rādītāju vismaz R>100 līdz 
pat R=160 horizontālā stāvoklī ce-
nas starpība ir tikai nedaudz lielā-
ka, apmēram pieci eiro, salīdzinot 
ar jauna vecā tipa skaitītāja cenu. 
Montāžas un verificēšanas iz-
maksas abiem šiem skaitītājiem ir 
vienādas. Jāpiebilst, ka jaunās pa-
audzes ūdens skaitītājs atšķiras ar 
jutības rādītāju R un skaitītāja aiz-
sardzību, bet likumdošanā šie pa-
rametri diemžēl nav noteikti, tādē-
jādi ne pircējiem, ne skaitītāju pa-
sūtītājiem, rīkojot iepirkumus, nav 
konkrētas skaidrības par skaitītā-
ju izvēli, kas, savukārt, veido 
ūdens patēriņa starpību – skaitītā-
ju dažādās jutības dēļ.»

«Vai jaunās paaudzes skaitī-
tājus ietekmē ūdens kvalitāte? 
Piemēram, uzņēmums Rīgas 
ūdens sola sākt vērienīgu cau-
ruļu skalošanas programmu, 
un tas nozīmē, ka būs nosēdumi 
un piemaisījumi. Vai modernos 
skaitītājus tas nesabojās?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Esošā piere-
dze rāda, ka desmit gadu laikā, 
kopš uzstādīti jau vairāk nekā 
100 000 jaunās paaudzes skaitītā-

ju, tie strādā bez problēmām un 
ūdens piemaisījumi tos neietek-
mē. Pareizi būtu, ja līdz šādu darbu 
uzsākšanai Rīgas ūdens uzstādītu 
aizsargfiltrus pirms māju ievada 
skaitītājiem.»

«Cik izmaksās attālinātās 
rādījumu nolasīšanas sistēmas 
apkalpošana katru mēnesi? 
Dzīvokļu īpašniekiem būs kaut 
kas jāmaksā par to, ka kāds no-
lasa rādījumus un atsūta rēķi-
nu, pārbauda un regulē arī rādī-
jumu nolasīšanas sistēmu?»

Atbild metroloģijas eksperts 
Aleksandrs Ivanovs: «Attālinātās 
nolasīšanas sistēmas apkalpoša-
na un rādījumu nolasīšana izmak-
sā apmēram 0,15 līdz 0,40 eiro par 
skaitītāju. Par šīs summas apmak-
su pasūtītājiem jautājums vēl ir 
jārisina – vai apsaimniekotājam 
šo summu iekļaut apsaimniekoša-
nas maksā vai iekļaut rēķinā kā 
atsevišķu pozīciju.» ■

Metroloģijas 
eksperts 
Aleksandrs Ivanovs, 
e-pasts: 
info@lugla.lv.
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Mājokļu cenas Latvijā zemas

EKONOMIKA UN POLITIKA. Ober-Haus Real Estate Latvia valdes 
priekšsēdētāja Aija Āboliņa un valdes loceklis Sandris Kurilovičs nevarēja 
sniegt daudz jaunumu par attīstību nekustamo īpašumu nozarē, bet 
tomēr cer, ka Latvijā šāda attīstība ir iespējama
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SERGEJS KRUKS: JĒDZIENS 
KRIEVI NĀK!  NOMAINĪTS 

AR INFORMATĪVO KARU
PĒTĪJUMS12. lpp. VIEDOKĻI6. lpp.

NEATKARĪGĀ MEKLĒ 
UN ATROD LATVIJAS 
TAUTAS FRONTES 
DĀRGUMUS 

MILITĀRĀ DIPLOMĀTIJA. ASV un Latvijas karogu greznotais kravas kuģis Liberty Promise Baltijas valstīm atvedis jaunu porciju drošības. 
400 ekipējuma vienību, tostarp arī tankus Abrams un bruņumašīnas Bradley. Šis bruņojums nepārprotami ir veltījums Krievijai, tomēr par savu 
ienaidnieku sabiedrotie to izvairās saukt. Kaut kad taču ar Maskavu būs atkal jāsāk sarunāties

Simbolisks sabiedroto žests

APRITĒ 16. lpp.

DZIEDĀTĀJAS AMBER 
DZĪVES RECEPTES 
ENERĢIJAS UZLĀDEI 

LATVIJAS 
REĢIONOS TRŪKST 
DARBASPĒKA 

10. lpp.
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DARBASPĒKA 

MOTOBRAUCĒJS PAULS JONASS SĀK PĀRRAKSTĪT VĒSTURI
Latvijas motobraucējs Pauls Jonass guvis vēsturisku panākumu Latvijas motokrosa vēsturē pasaules 
čempionāta posmā Taizemē MX2 motociklu klasē.

10.03.2015.


