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Draudzējamies 
ar tehnoloģijām

To, cik ļoti tehnoloģijas atvieglo ikdienu, zina katrs. Turklāt bieži vien tās  
ļauj ietaupīt arī laiku un naudu. Siltumu un izdevumus par to var ietaupīt  
ar vienkāršas, bet modernas ierīces palīdzību. Uzzināsim par to vairāk!

Nemaksā par kaimiņu
Droši vien arī tava ģimene ik mēnesi saņem rēķinu 
par televīziju, internetu vai mobilajiem sakariem, 

un nevienu sūtītie rēķini nepārsteidz. Daudzos 
mājokļos vairs nav nepieciešamības paziņot 

elektrības rādījumus, jo viedie skaitītāji jeb-
kurā brīdī ļauj uzzināt, cik esam patērējuši. 
Taču mājokļiem piegādātais siltums ilgstoši 
tika uzskatīts par pakalpojumu, ko visi lieto 
kopā. Lai gan mēs labi zinām, ka katrai ģime-
nei ir atšķirīgi ikdienas paradumi un ne visi 

vēlas dzīvot vienlīdz siltos mājokļos. Tāpēc ir 
labi, ja arī siltumu varam tērēt katrs atsevišķi – 

cik paši vēlamies. Un arī maksāt tikai par to, ko 
paši esam patērējuši. Līdzīgi kā ar pusdienām – tu 
taču gribētu maksāt tikai par to, ko esi apēdis, ne-
vis par to, cik uz galda ir uzlikts, vai ne?

Gudrā ierīce palīdz ietaupīt
Varbūt arī tavā mājoklī pie radiatoriem ir uzstā-
dīti termoregulatori – tādas ierīces, kas mēra 
istabas temperatūru un atbilstoši maina, cik 
daudz siltuma dot radiatoram. Piemēram,  
noregulējot termoregulatoru uz ‘’3’’, telpā tiks 
uzturēti aptuveni +18... +22 C0 grādi. Ja telpas 
sasniegs šo temperatūru, termoregulators no-
slēgs siltumu radiatoram. Tā ir laba lieta, ja vien 
cilvēki to atbildīgi izmantotu. Diemžēl AS “RĪ-
GAS SILTUMS” ir pārliecinājies, ka cilvēki pā-
rāk netaupa tad, ja visiem tāpat jāmaksā vienā-
da summa. Kāpēc gan kaut ko regulēt, ja var at-
vērt logu, kad kļūst pārāk karsti? Bet šāda 
dzīvošana nav pārāk izdevīga un taupīga. Tāpēc 
izšķiroša nozīme ir vēl vienam mūsdienīgam rī-
kam – siltuma maksas sadalītājam jeb alokato-
ram. Ar šo ierīci var atsevišķi uzskaitīt katrā tel-
pā patērēto siltuma daudzumu. Un tas nebūt 
nenozīmē, ka pēkšņi jādzīvo aukstumā 
un jāģērbjas divos džemperos, stei-
dzoties meklēt siltās vilnas ze-
ķes! Nē! Siltums ir tāpat, vien-
kārši tas tiek prātīgāk tērēts. 
Jo katrs savā maciņā naudu 
tomēr skaita. Un izrādās, ka, 
piedomājot pie saviem ikdie-
nas paradumiem, piemēram,   

 Ietaupām laiku. Pašam nav jānolasa rādījumi. 
 Varam iegūt sīku informāciju. Ja kādam šķiet,  
ka viņa rēķins ir nepamatoti augsts, iespējams saņemt 
informāciju par to, kā siltums tērēts. 
 Ietaupām siltumu. Tas nozīmē, ka ietaupām arī dabas 
resursus, kas tiek izmantoti, lai saražotu siltumu. Izrādās,  
ka iespējams tērēt pat par 20% mazāk, ja zinām, ka 
maksājam tikai par to, cik paši esam patērējuši. 

Kādi ir lielākie ieguvumi?

Termoregulators. 
Piemēram, noregulējot termoregulatoru 
uz ‘’3’’, telpā tiks uzturēti aptuveni +18 
līdz +22 grādi.

Siltuma maksas 
sadalītājs jeb 
alokators. 
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tīrot zobus, lieki netecina ūdeni, iespējams ie-
taupīt par 20% siltuma un naudas makā paliek 
vairāk.

Maksā par apkuri tik,  
cik esi patērējis
Individuālā jeb katram dzīvoklim atsevišķā sil-
tuma uzskaite ir jāievieš visā daudzdzīvokļu 
mājā. To nevar ieviest tikai vienā dzīvoklī vai ti-
kai vienam radiatoram. Informācija par patērē-
to siltumu tiek nodota attālināti. Tas nozīmē, 
ka darbinieki nenāks uz dzīvokli, lai pārbaudītu 
rādījumus. Datus nolasa automātiski – un tas 
viss, tikai pateicoties tehnoloģiju attīstībai. Ie-
rīces ir aprīkotas ar raidītājiem, un informācija 
var tikt nolasīta pat vairākas reizes dienā. Ap-
kopojot informāciju mēnešiem ilgi, apsaimnie-
kotājam kļūst skaidrs, kuri dzīvokļi tērē taupī-

gi, bet kuri izšķērdīgi. Katru gadu, sāko-
ties ziemai, iedzīvotājiem tiek doti 

padomi, kā rīkoties, lai siltumu 
lietotu taupīgi. Jo dažkārt ne-
zināšanas dēļ cilvēki tērē un 
maksā vairāk, nekā paši gri-
bētu. 


