
5 ieteikumi, 
kā samazināt apkures izmaksas
Gada aukstajos mēnešos maksājums par apkuri veido būtisku daļu no ģimenes budžeta. Iepazīsties ar 
veidiem, kā mēs katrs varam ietekmēt siltumenerģijas patēriņu, mainot savus paradumus!

Apkures
pielāgošana
gadalaikam 

Apkures sezonas vidus ir 
piemērots, lai veiktu esošās 
iekštelpu temperatūras 
novērtējumu. Gadījumā, 
ja jums šķiet, ka telpas 
temperatūra ir pārāk zema 
vai pārāk augsta, tad ir 
jāsazinās ar ēkas apsaimnie-
kotāju, un, iespējams, jāveic 
nepieciešamās korekcijas 
siltummezgla automātiskā 
regulatora uzstādījumos.

Pareiza telpu
vēdināšana 

Svaigs gaiss telpā ir ļoti 
svarīgs pat ziemas periodā, 
kad termometra stabiņš aiz 
loga rāda mīnusus. Svarīgi 
telpu vēdināt regulāri, bet 
neilgi, jo svaigs gaiss sasilst 
ātrāk. Jāņem vērā arī, ka, lai 
telpa pietiekami ātri uzsiltu 
pēc vēdināšanas, radiatoru 
laukumam jābūt brīvam.

Neaizklāti
radiatori 

Nav ieteicams radiatorus 
aizklāt ar slapju veļu, 
aizstumt tiem priekšā 
mēbeles vai aizklāt ar 
gariem un smagiem aiz-
kariem. Bez tam slapja 
veļa rada nevajadzīgu 
mitrumu telpā, kas var 
izsaukt sēnītes rašanos. 
Aizklāts radiators patērēs 
vairāk enerģiju, lai izžā-
vētu uz tā uzklāto veļu, 
nevis piepildītu telpu ar 
siltumu, kā rezultātā 
iegūsiet mitru un vēsu 
telpu.

Ēkas apkures
sistēmas

līdzsvarošana 

Nereti dzirdētas, ka daudzīvokļu māju 
iedzīvotāji pirmajā un pēdējā stāvā 
salst, turpretim vidus stāvu iemītnie-
kiem ir tik karsti, ka visu laiku jātur 
vaļā logi. Iemesli šādai situācijai 
galvenokārt saistīti ar mājas nepa-
reizu hidraulisko balansu jeb vienmē-
rīgu siltuma sadalījumu. Vienmērīgi 
sadalot siltumu pa visām ēkas telpām, 
problēmas ar aukstumu, pārlieku lielu 
karstumu un neadekvāti augstiem 
apkures rēķiniem mazinās.
Ziema ir īstais gadalaiks, lai plānotu 
šādu sistēmas modernizāciju vasarā. 
Līdz ar to  aicinām jūs sazināties ar 
jūsu namu apsaimniekotāju, lai 
pārrunātu iespējamos risinājumus.

Mājas
renovācija 

Nenosiltinātā mājā iedzīvotājiem 
nākas pārmaksāt par apkures 
rēķiniem, jo ēkā caur 
norobežojošajām konstrukcijām 
(jumtu, fasādi, pamatiem) 
veidojas siltuma zudumi, kā arī 
visos gadalaikos iedzīvotāji 
saskaras ar ventilācijas problē-
mām. Mājas renovācija ievēro-
jami uzlabos ēkas klimata 
kontroles iespējas, pagarinās 
tās dzīvi un ilgtermiņā noteikti 
ir labākais risinājums, kā 
samazināt ikmēneša 
centrālapkures rēķinus. 
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