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Viedoklis

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: “Šī ir pirmā AS “RĪGAS 
SILTUMS” avīze. Ir noiets garš 
ceļš, lai tā šodien iegultu mūsu 
rokās! Izprastas darbinieku vēl-
mes, par ko vēlaties runāt un uz-
zināt, veikts Klientu noturības 
pētījums, lai izzinātu neskaidros 
jautājumus klientu vidū.

Avīzes izdošanai esam apzi-
nāti izvēlējušies šo periodu. Tas 
ir laiks, kad nododam eksplua-
tācijā apjomīgu zaļās enerģijas 
projektu siltumcentrālē “Zasul-
auks”.

Mēs ejam vienā solī ar laiku 
un jaunākajām tehnoloģijām. 
Modernizācijas plāns un uzstā-
dītie mērķi paredz šādu tempu 

uzturēt arī nākotnē. Tas reizē ir 
izaicinājums un reizē arī vien-
reizēja iespēja būt notikumu un 
sasniegumu epicentrā. 

AS “RĪGAS SILTUMS” akcionā-
ri arī šogad lēma peļņu novirzīt 
uzņēmuma attīstībai. Mums kā 
vadībai tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo 
varam turpināt strādāt pie mūsu 
konkurētspējas un pakalpoju-
mu drošības paaugstināšanas. 

Mūsu attīstība vērsta ilgt-
spējas un zaļās enerģijas vir-
zienā, ieviešot saimnieciski iz-
devīgus risinājumus ražošanā: 
aprīkojot siltumcentrāles “Vec-
mīlgrāvis” biokurināmā katlu ar 
dūmgāzu kondensatoru, Ziep-
niekkalna siltumavotā iecerēts 
uzstādīt kondensācijas ekono-

maizerus, bet Daugavgrīvā plā-
nojam uzstādīt biokurināmā 
ūdenssildāmo katlu. Viennozī-
mīgi turpināsim darbu pie sil-
tuma zudumu samazināšanas 
programmas, efektīvi izmanto-
jot jaunākās izpētes metodes, 
lai atklātu siltumtīklu posmus 
ar vislielākajiem siltuma zudu-
miem un rekonstrukcijā pielie-
tojot materiālus, tehnoloģijas, 
kas līdz minimumam samazina 
zudumus.

Vienoti mērķi, savstarpēja 
sadarbība, godīgums, uzticība 
un sapratne ir mūsu veiksmes 
atslēga!

Es ticu, ka kopā mums izdo-
sies!”

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs  Normunds Talcis

Misija 
Nodrošināt Rīgu ar dro

šu, kvalitatīvu, videi draudzī
gu un ilgtspējīgu centralizētu 
siltumapgādi.

Vīzija 
Veicināt centralizētās sil

tumapgādes attīstību un būt 
labākajam prakses parau
gam Latvijā un Baltijā.

Mērķi
Palielināt centralizētās 

siltumapgādes konkurēt
spēju un nodrošināt patē
rētājiem kvalitatīvu servisa 
līmeni.

Panākt augstu siltumap
gādes drošību, izmantojot 
modernas un efektīvas sil
tumapgādes tehnoloģijas.

Attīstīt atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 
siltumenerģijas un elektro
enerģijas ražošanā, veicot 
kurināmā diversifikāciju.

Vērtības
Pieejamība un atklātī

ba – 24 stundas diennaktī un 
7 dienas nedēļā esam pieeja
mi klientiem pa bezmaksas 
klientu palīdzības tālruni 
80000090. Esam atklāti un 
pretimnākoši, risinām saisto
šus jautājumus un veicinām 
pieredzes apmaiņu.

Atbildīga attieksme  – 
rīdziniekiem nodrošinām 
drošu un kvalitatīvu siltum
apgādi, uzņemamies perso
nisku atbildību par ikvienu 
veicamo darbu. Darbinieki ir 
mūsu vērtība, kas godprātīgi 
pilda savus pienākumus.

Uzticamība  – mēs pil
dām dotos solījumus un 
darbojamies ilgtermiņā, tā
pēc klienti un darbinieki uz 
mums var paļauties.

Efektīva ražošana – ino
vatīvu un efektīvu tehnolo
ģiju ieviešana, profesionāla 
pieeja, lai sasniegtu izvirzītos 
mērķus.
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Aktuāli

AS “RĪGAS SILTUMS” 
valdes priekšsēdētājs Nor-
munds Talcis: “Aizvadītā ap-
kures sezona Rīgā nav bijusi 
pati garākā pēdējo gadu laikā. 
Tā ilga 194 dienas un vidējā 
āra gaisa temperatūra bija -0,3 
grādi (mīnus nulle komats trīs 
grādi). Šogad bija netipiski 
auksts marts un aprīlis, kas 
daudziem radīja nepatīkamus 
mirkļus, kad liekas, ka pavasaris 
jau ir pie durvīm, bet joprojām 
ir auksts. 

Agrāk apkure tika atslēgta, 
ja vidējā diennakts tempera-
tūra trīs dienas pēc kārtas bija 
augstāka par plus astoņiem grā-
diem. Šobrīd lēmumu par ap-
kures atslēgšanu/ pieslēgšanu 
var pieņemt namu īpašnieks 
vai apsaimniekotājs, ņemot 
vērā iedzīvotāju vairākuma vie-
dokli.

Izvērtējot sezonu, secinām, 
ka aizvien plašāk apsaimnieko-
tāji izmanto automatizēto indi-
viduālo siltummezglu iespējas, 
kas ir izbūvēti teju 100% namu.

Šajā sezonā paralēli siltum-
enerģijas ražošanai, darbinieki 
aktīvi apguva un ieviesa jaunā-
kās tehnoloģijas.”

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des loceklis Raivis Elliņš: “Uz-
ņēmuma peļņa tiek investēta 
arī siltumavotu attīstībā, ievie-
šot modernas tehnoloģijas, tā 

palielinot zaļās enerģijas avo-
tus un uzlabojot to darbības 
efektivitāti. Šobrīd siltumcen-
trālē Ziepniekkalns ir izbūvēts 
lielākais biokurināmā koģene-
rācijas energobloks Latvijā, kas 
pieslēgts centralizētai siltum-
apgādei, kur kā kurināmais tiek 
izmantota koksnes šķelda. Jau 
maijā siltumcentrālē “Zasul-
auks” noslēdzas biokurināmā 
katlumājas izbūves projekts. 
Īstenojot siltumcentrāļu “Ziep-

niekkalns” un “Zasulauks” mo-
dernizāciju, plānotais atjauno-
jamo energoresursu īpatsvars 
uzņēmuma kurināmā bilancē 
pārsniegs 20%. Šie zaļie attīstī-
bas projekti jau tuvākajā nākot-
nē ļaus samazināt siltumener-
ģijas tarifu Rīgā vidēji par 3%.”

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des loceklis Uģis Osis: “Mūsu 
siltumpiegādes infrastruktūra 

ir teju 900 km, no kuriem 74% 
pieder akciju sabiedrībai. Ik 
gadu ieguldām finanses un 
darbu, lai rīdzinieki neredzētu 
zaļojošu zālīti virs siltumtīkliem. 
Šī sezona nav izņēmums. Mēs 
savlaicīgi plānojam svarīgāko 
siltumtīklu posmu remontdar-
bus, lai pēc klientu pieprasī-
juma rudenī mēs būtu gatavi 
uzsākt nākamo apkures sezonu. 
Plānojot siltumtīklu remontdar-
bus, galvenais ir, lai šo darbu 
izpildes rezultātā tiktu paaug-
stināta centralizētās siltum-
apgādes drošība, samazināts 
atslēgumu ilgums, tiktu nodro-
šināta siltumtīklu darbība un 
samazināti siltumenerģijas zu-

dumi pārvadē. Kopumā šogad 
plānots rekonstru   ēt 11,75 km 
siltumtīklu. Lielākie siltumtīklu 
rekonstrukcijas dar bi paredzēti 
Rušonu, Prūšu, A.Čaka un Eks-
porta ielās. 

AS “RĪGAS SILTUMS” sil-
tumtīklu tehnisko stāvokli var 
novērtēt, kā apmierinošu. Par 
siltumtīklos veikto pasākumu 
lietderību liecina fakts, ka no 
1996.gada līdz 2012.gadam, sil-
tuma zudumi ir samazināti no 
20% līdz 13%. Siltuma zudumi 
kopā ir samazināti aptuveni 2,5 
reizes. Izvērtējot samazināju-
ma apjomus varam konstatēt, 
ka, piemēram, ar šo daudzumu, 
iespējams, visu gadu apkuri-
nāt tādas pilsētas kā Rēzekni, 
Jēkabpili, Jūrmalu, Jelgavu un 
Ventspili kopā. Protams, mēs 

neguļam uz padarītā lauriem, 
bet turpinām iesāktos darbus. 
Šeit paldies jāsaka akcionāriem, 
kuri peļņu novirza attīstībā  – 
tostarp siltuma zudumu sama-
zināšanas pasākumos!”

AS “RĪGAS SILTUMS” 
valdes priekšsēdētājs Nor-
munds Talcis: ”Esam pateicīgi 
mūsu klientiem  – apsaimnie-
kotājiem un ēku īpašniekiem, 
kuru pārraudzībā ir desmitiem 
un simtiem namu, kas nerau-
goties uz sarežģīto finansiālo 
situāciju, ir patērējušas siltum-
enerģiju atbilstoši savām finan-
siālajām iespējām un spējuši 
norēķināties par saņemto pa-
kalpojumu.

Klienti kopumā uz maiju 
mums parādā bija 13,9 miljo-
nus latu. Ceram, ka vasaras lai-
kā klientiem izdosies veikt visus 
nepieciešamos maksājumus, jo, 
lai veiksmīgi uzsāktu nākamo 
apkures sezonu, parādiem jā-
būt nomaksātiem.

Jau janvārī esam iesnieguši 
Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijā jauno siltuma 
tarifu projektu. Prognozējam, 
ka jūlijā varētu stāties spēkā sa-
mazinātais siltuma tarifs un sil-
tuma cena varētu samazināties 
uz 41,65 Ls/ MWh (bez PVN) pie 
pašreizējās gāzes cenas. 

Rīdziniekiem nākamajā ap-
kures sezona, ja vien strauji ne-
mainīsies kurināmā izmaksas, 
būs zemāka siltuma cena!”

RS

Aizvadīta aktīvā 
apkures sezona Rīgā
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Viedoklis

AS “RĪGAS SILTUMS” pa-
domes priekšsēdētājs Vja-
česlavs Stepaņenko: “Aktīvi, 
mērķtiecīgi un tālredzīgi, tā 
esam strādājuši visu šo gadu. 
Jaunākās siltumenerģijas ra-
žošanas tehnoloģijas, kas ir 
kļuvušas par mūsu ikdienu, sil-
tumtīklu noplūžu vietu izpēte 
ar aerotermogrāfijas palīdzību, 
attālināta klientu objektu siltu-
ma patēriņa nolasīšana, klientu 
centra izveide un citas realizē-
tās aktivitātes nav pašmērķis. 
Tā ir ikdienas nepieciešamība, 
lai mēs spētu rīdziniekiem pie-
dāvāt aizvien kvalitatīvāku pa-
kalpojumu.

Jau pirms vairākiem ga-
diem uzsākot darbu padomē 
sadarbībā ar uzņēmuma valdi, 
sapratām, ka kurināmā dažā-
došana un efektivitātes rādītā-
ju paaugstināšana ir viena no 
reālākajām iespējām noturēt 
siltuma cenu un pat samazināt 
to, neskatoties uz kurināmo re-
sursu sadārdzināšanos.

Sasniegtais pierāda, ka ne-
esam kļūdījušies un ejam parei-
zajā virzienā.

Februārī atklājām bioku-
rināmā koģenerācijas staciju 
Ziepniekkalnā, maijā  – zaļā 
kurināmā katlumāju Zasu
laukā. Šo projektu rezultātā ir 
iesniegts siltuma tarifu pro-
jekta samazinājums Sabiedris-
ko pakalpojumu regulēšanas 
komisijā. Tā mēs rīdziniekiem 

spēsim nodrošināt, nedaudz, 
bet zemāku siltuma cenu jau 
nākamajā apkures sezonā!

Uzliktā latiņa ir augsta. Ne-
pietiek, ka ražojam lētāk, vai 
diversificējam kurināmo. Strā-
dājam tā, lai tas patiešām būtu 
zaļi un saimnieciski izdevīgi – lai, 
sadedzinot kurināmo, atmosfē-
rā nonāktu pēc iespējas mazāk 
izmešu un kurināmā resursi tik-

tu izmantoti maksimāli. To ir iz-
devies realizēt, ražošanas efek-
tivitātes rādītāji Zasulauka kat-
lumājā sasniedz teju 100%, bet 
izmešu daudzums minimāls. 

Turpinām samazināt siltu-
ma zudumus. Nav viegli, īpa-
ši tādēļ, ka pasaulē nav tādu 
tehnoloģisku risinājumu, kas 

nodrošinātu siltumenerģijas 
ražošanu bez zudumiem. Kopš 
1996.gada siltuma zudumi sa-
mazināti 2,5 reizes, ir nomainīti, 
izbūvēti vai optimizēti 359 km 
siltumtīklu, kas ir aptuveni 53% 
no AS “RĪGAS SILTUMS” pie-
derošiem siltumtīkliem. Tiesa, 
siltumtrasēs vēl darāmā daudz, 
lai tās pilnībā sakārtotu, izman-
tojot jaunākās tehnoloģijas 

un materiālus, bet uzņēmuma 
darbinieki strādā ar lielu atbil-
dību un profesionalitāti, lai pēc 
iespējas ātrāk veiktu šo uzde-
vumu. Šogad plānojam rekons-
truēt teju 12 km siltumtīklu.

Klientu komforts un ērtības, 
kā arī komunikācijas uzlabo-
šana ir un būs viena no mūsu 
prioritātēm. Ieviešot attālināto 
siltumenerģijas uzskaiti, kas sa-
dzīvē nozīmē, ka klientiem pir-
majos datumos noteiktā laikā 
vairs nav jāatliek visi savi darbi, 
lai veiktu siltumenerģijas uz-
skaiti siltummezglā, jāsūta no-
lasītie dati akciju sabiedrībai un 
jāuztraucas, vai viss pareizi un 
precīzi nofiksēts. Tagad to veic 
tehnoloģisko sistēmu kopums, 
kas arī automātiski datus nosū-
ta AS “RĪGAS SILTUMS” sistēmā.

Veiksmīgākai savstarpējai 
sarunai šogad atklāts Rīgas 
Klientu centrs, kurā arī siltum-
apgādes uzņēmuma darbinieki 
sniedz savus pakalpojumus vie-
nuviet ar pārējiem komunālo 
pakalpojumu sniedzējiem.

Paveikts ir daudz, bet priek-
šā vēl daudz izaicinājumu. Vie-
na no uzņēmuma vērtībām ir 
tās darbinieki, kas godprātīgi 
un profesionāli pilda savus 
pienākumus un uzņemas per-
sonisku atbildību par ikvienu 
veicamo darbu.

Paldies visiem AS “RĪGAS 
SILTUMS” darbiniekiem par 
ieguldījumu uzņēmuma attīs-
tības un darbības mērķu sa-
sniegšanā, turpināsim strādāt 
kopā un realizēt iesākto. 

Pateicamies arī mūsu klien-
tiem par lojalitāti un sniegta-
jiem ierosinājumiem servisa 
uzlabošanā, kas atspoguļojās 
veiktajā klientu noturības pē-
tījumā, kurus noteikti ņemsim 
vērā, lai arī turpmāk mūsu 
sadarbība balstītos uz savstar-
pējās cieņas un uzticības prin-
cipiem.”

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko un  
valdes priekšsēdētājs  Normunds Talcis stādot liepas SC “Ziepniekkalns”

Jau pirms vairākiem gadiem uzsākot darbu padomē sadarbībā ar uz
ņēmuma valdi, sapratām, ka kurināmā dažādošana un efektivitātes 
rādītāju paaugstināšana ir viena no reālākajām iespējām noturēt 
siltuma cenu un pat samazināt to, neskatoties uz kurināmo resursu 
sadārdzināšanos.
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Zaļā siltumenerģija

SC “Ziep niek kalns” bi oku-
ri nā mā ko ģe ne rā ci jas sta ci jas 
no do ša na eks plu atā ci jā ir ti kai 
viens posms vē rie nī gā AER (at-
jaunīgo energoresursu) avo tu 
iz bū ves prog ram mā, ko jau 
vai rāk ne kā pirms piec iem ga-
diem iz strā dā jis Rī gas pil sē tas 
sil tum ap gā des uz ņē mums. Sa-
ska ņā ar šo Rī gas pe ri fē ro sil-
tum ener ģi jas ra žo ša nas avo tu 
re kon struk ci jas prog ram mu 
vēl šā ga da mai jā SC “Za su lauks” 
plā nots no dot eks plu atā ci jā 
biokurināmā ūdenssildāmo 
katlu (20 MW).

Tā pat AER īpat sva ra pa-
lie li nā ša nai “RĪ GAS SIL TU MA” 
pri mā ro ener go re sur su bi lan-
cē pa re dzē ta arī tre šā no zī-
mī gā AER ģe ne rā ci jas SC iz-
vei de Pār dau ga vā, no slē dzot 
siltumcentrāles “Dau gav grī va” 
re kon struk ci ju. Šis pro jekts va-

rē tu tikt re ali zēts tu vā ko ga du 
lai kā. 

SC “Daugavgrīva” tiks uz-
stādīts biokurināmā ūdenssil-
dāmais katls ar siltuma jaudu 5 
MW un dūmgāzu kondensators, 
kas no dro ši nās augs tu sil tum-
ener ģi jas ra žo ša nas efek ti vi tā ti.

Uz stā dot bi oku ri nā mā kat-
lu, sil tum cen trā lē “Daugavgrīva” 
at jau nīgo ener go re sur su iz-
man to ša nas īpat svars tiks pa-
lie li nāts no 55% līdz 84%. Katls 
būs ap rī kots ar at se viš ķu sil tu-
ma uz skai ti. 

Runājot par Rī gas centra-
lizēto sil tum ap gā des avo tu 
di ver si fi kā ci jas pro ce su, pēc 
bū tī bas jā min arī jau ie priekš 
re ali zē tie “za ļie” pro jek ti, kas 
ne at tie cas uz ko ģe ne rā ci jas 
sfē ru. Viens no re dza mā ka jiem 
šā da vei da pro jek tiem ti ka re-
ali zēts Vec mīl grā vī laik pos mā 

“Za ļā” ko ģe ne rā ci ja Rī gā:  
februārī at klā ta  
sil tum cen trā les  
“Ziep niek kalns”  
bi okuri nā mā  
ko ģe ne rā ci jas sta ci ja

Siltumcentrāle  “Ziepniekkalns”

SIA “Energoremonts Rīga” valdes priekšsēdētājs Ivars Vilnītis 
(no kreisās), Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs  

Vilnis Ķirsis, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks,  
AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko,  

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis  
un AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs

2013.ga da 28.feb ru ārī Rī gā, Tī rai nes ie lā 5a, pie da lo ties AS “RĪ-
GAS SILTUMS” at bil dī ga jām amat per so nām, Rī gas do mes un Lat vi-
jas Re pub li kas Eko no mi kas mi nis tri jas pār stāv jiem, kā arī pro jek ta 
re ali zā ci jas ģe ne rā luz ņē mē jam SI A “Ener go re monts Rī ga”, svi nī gi 
ti ka at klā ta jaun ā sil tum cen trā les (SC) “Ziep niek kalns” bi oku ri nā mā 
ko ģe ne rā ci jas sta ci ja. 

Tas ir viens no no zī mī gā ka jiem  AS “RĪGAS SILTUMS” avo tu mo-
der ni zā ci jas un re kon struk ci jas pro jek tiem ar mēr ķi di ver si fi cēt 
ener go re sur sus un sa ma zi nāt da bas gā zes īpat sva ru Rī gas pil sē tas 
cen tra li zē tās sil tum ap gā des pri mā ro ener go re sur su bi lan cē. 

Šo brīd jaun ā ko ģe ne rā ci jas sta ci ja ir Lat vi jā lie lā kā “za ļās” ko-
ģe ne rā ci jas siltumcentrāle ar sil tu ma jau du – 22 MW. Šāds sil tu ma 
jau das ap joms ir pil nī bā pie tie kams, lai no dro ši nā tu Ziep niek kal na 
mikro ra jo na va sa ras pe ri oda sil tum slo dzi, pie slē dzot da bas gā zes 
kat lus ti kai ap ku res se zo nas pe ri odā, ja ir zem a ār a gai sa tem pe-
ra tū ra.

Sa vu kārt jaun ās bi oku ri nā mā ko ģe ne rā ci jas sta ci jas tvai ka 
tur bī na ar elek tris ko jau du līdz 4 MW ir lie lā kā elek tro ener ģi jas 
ra žo ša nas ie kār ta, kas uz stā dī ta kā dā no AS “RĪGAS SILTUMS” īpa-
šu mā eso ša jiem ener ģi jas ģe ne rā ci jas avo tiem un ku ras dar bī bai 
tiek iz man to ta koks nes bi oma sa (šķel da). Šī ie kār ta no dro ši nās 
gan siltumcentrāles elek tro ener ģi jas paš pa tē ri ņu, gan arī, sa ska-
ņā ar ob li gā tā elek trī bas ie pir ku ma lī gu mu, no dos elek tro ener ģi-
jas pār pa li ku mu AS “Latv  ener go”.
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Zaļā siltumenerģija

no 2008.–2010.gadam un at tie-
cas uz SC “Vec mīl grā vis” pār bū-
vi  – tur uz stā dī ja di vus jaun us 
7  MW jau das bi oku ri nā mā kat-
lus. Re kon stru ētā sil tum cen-
trā le, ku ras te ri to ri jā uz bū vē ta 
jaun a bi oku ri nā mā kat lu mā ja 
ar sum mā ro jau du14 MW, ti ka 
at klā ta 2010.ga da 26.ok tob rī. 
Tā kā abu jaun o cen tra li zē tās 
sil tum ap gā des kat lu dar bi nā-
ša nai tiek iz man to ta koks nes 
bi oma sa  – kon krē ti, šķel da, bi-
oku ri nā mā īpat svars AS “RĪGAS 
SILTUMS” ku ri nā mā bi lan cē pēc 
SC “Vec mīl grā vis” re kon struk ci-
jas pa lie li nā jās vai rāk ne kā di-
vas rei zes.

Šā ga da 28.feb ru ārī at klā to 
siltumcentrales “Ziep niek kalns” 
biokurinama ko ģe ne rā ci jas sta-
ciju var dē vēt par pē dē jā lai ka 
vē rie nī gā ko AS “RĪGAS SILTUMS” 
in ves tī ci ju pro jek tu, ku ra ko pē-
jās iz mak sas mē rā mas 11 mil-
jo nos la tu. No tiem ap mē ram 
3,5 mil jo ni la tu nā ku ši kā līdz fi-
nan sē jums pro jek ta at bal stam 
no Ei ro pas Sa vie nī bas Ko hē zi-
jas fon da. 

Jaun ās tvai ka cik la ko ģe ne-
rā ci jas sta ci jas dar bī bu no dro ši-
na trīs gal ve nās teh nis kās ie kār-
tas: bi oku ri nā mā tvai ka katls 

“Wellons” ar ra žī bu 25 t tvai ka/ h 
un pār kar sē ta tvai ka spie die-
nu 40 bar, tvai ka tem pe ra tū ru 
450  0C un slo dzes di apa zo nu 
20–100%; “Sie mens” SST-110 
tvai ka tur bo ģe ne ra tors ar elek-
tris ko jau du 4 MW, div kor pu su 
tvai ka tur bī nu un sin hro no ģe-
ne ra to ru; “Cle an Air Tec hno lo
gies” dūm gā zu kon den sa tors, 
kas iz man to jams dūm gā zu sil-
tu ma uti li zā ci jai. 

Stacijas darbības rezultātā 
atmosfērā nonākošo dūmgāzu  
saturs atbilst visstingrākajām 

prasībām  – oglekļa oksīda, slā-
pekļa oksīdu un cieto daļiņu 
saturs pēc faktiskajiem mērī-
jumiem ir vairākkārt zemāks 
par MK noteikumos un A kate-
gorijas piesārņojošās darbības 
atļaujā paredzētajām robežvēr-
tībām.

Sta ci ja ir pil nī bā au to ma ti-
zē ta  – ie kār tu sa lā go ša nas au-
to mā ti ka un tai at bil sto šie pro-
to ko li ie re gu lē ti tā, ka sta ci jas 

eks plu atā ci ja nor mā lā re žī mā ie-
spē ja ma pil nī gi au to no mi – bez 
cil vē ka ie jauk ša nās. Un ti kai ār-
kār tas ga dī ju mā, pie mē ram, kā-
das ie kār tas avā ri jas at slē gu ma 
ga dī ju mā, kad ie kār tu nav ie-
spē jams “res tar tēt” at tā li nā ti, ne-
pie cie ša ma teh nis ko dar bi nie ku 
klāt būt ne pro blē mu no vēr ša nai. 
Au to ma ti zēts ir arī šķel das pa-
de ves pro cess. Sa vu kārt sta ci jas 
eks plu atā ci jas efek ti vi tā te (sum-
mā rais liet de rī bas ko efi cients 
lēsts līdz 97%) esot cie ši sais tī ta 
ar ino va tī vo un augs ti efek tī vo 
ku ri nā mā sa de dzi nā ša nas teh-
no lo ģi ju, kas ie vies ta un ap ro-
bē ta SC “Ziep niek kalns”,– koks-
nes bi oma sas sa de dzi nā ša nu 
augst ā tem pe ra tū rā, no dro ši not 
tās vien mē rī gu sa jauk ša nos ar 
gai su. Tā dē jā di deg ša nas pro-
cess esot vien mē rī gāks un sil-
tum ener ģi jas at de ve – augst āka.  

Lai sim bo lis ki un vien lai kus 
arī uz ska tā mi ie zī mē tu jaun-
ās siltumcentrāles pie ne su mu 
Rī gas centralizētās sil tum ap-

gā des “za ļa jā” da ļā, tā svi nī gās 
at klā ša nas pa sā ku ma lai kā ti ka 
ie dar bi nāts dis plejs, uz ku ra 
iz gais mo jās “za ļās me ga vat-
stun das”, ko sa ra žo ne ti kai SC 

“Ziep niek kalns” jaun ā bi oku ri-
nā mā ko ģe ne rā ci jas sta ci ja, bet 
arī viss “RĪGAS SILTUMS” ko pu-
mā. Ša jā kon tek stā liet de rī gi 
at gā di nāt, ka kopš di bi nā ša nas 
uz ņē mums no bi oku ri nā mā 
sa ra žo jis vai rāk ne kā 600  000 
MW “za ļās” sil tum ener ģi jas, bet 
jaun ā ener go blo ka ie kār tu re-
gu lē ša nas un pa lai ša nas pro ce-
sā vien sa ra žo tas jau 4293 MWh 
ener ģi jas no AER.

Sta ci jas at klā ša nā klāt eso-
šos uz ru nā ja gan AS “RĪGAS 
SILTUMS” val des priekš sē dē tājs 
Nor munds Tal cis, gan uz ņē mu-
ma ak ci onā ru  – Rī gas do mes 
un LR Eko no mi kas mi nis tri jas 
pār stāv ji. 

Ar ap svei ku ma vār diem pie 
kom pā ni jas vēr sās arī “Lat vi jas 
Sil tu muz ņē mu mu aso ci āci jas” 
pre zi dents Le ons Žu tauts.

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des priekš sē dē tājs Nor munds 
Tal cis, vēr šo ties pie pa sā ku ma 
vie siem, ak cen tē ja gan pro-
jek ta lo mu Rī gas sil tum ap gā-
des sis tē mas mo der ni zā ci jā 
un pri mā ro ener go re sur su di-
ver si fi kā ci jā, gan arī tā so ci ālo 
no zī mī gu mu, sa kot, ka “rī dzi-
nie ki, pa tei co ties šī pro jek ta 
īs te no ša nai, ie gūs maz ākus 
ap ku res rē ķi nus, sa vu kārt uz-
ņē mums ie gūs jaun as teh no lo-
ģi jas ar augs tu efek ti vi tā ti, un 
bū tis kais šķel das pa tē ri ņa pie-

Šķeldas pieņemšanas mezgls

Tvaika katls (skats no augšējā laukuma)

Re ali zē jot AER ģe ne rā ci jas pro jek tus SC 
“Ziep niek kalns” un “Za su lauks”, at jau nīgo 
ener go re sur su īpat svars “RĪGAS SILTUMS” 
pri mā ro ener go re sur su bi lan cē pār sniegs 
20%, sa vu kārt SC “Ziep niek kalns” bi oku ri
nā mā ko ģe ne rā ci jas ener go blo ka pro jek ta 
at mak sā ša nās pe ri ods lēsts trīs, četr u ga du 
lai kā. 
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augums būs ie gu vums Lat vi jas 
taut saim nie cī bai.”

Sa vā uz ru nā  N.  Tal cis vai-
rāk kārt no rā dī ja: jaun ie “za ļās” 
ko ģe ne rā ci jas pro jek ti nav vēr-
sti ti kai uz augst as efek ti vi tā tes 
AER ko ģe ne rā ci jas ie vie ša nu 
Rī gā kā uz ņē mu ma teh nis ko 
stra tē ģis ko mēr ķi  – šī mēr ķa 
no sprau ša nai ir arī dub lē jo-
ša so ci ālā fun kci ja, kas vēr sta 
uz vi su Rī gas cen tra li zē tās sil-
tum ap gā des sis tē mas klien tu 
la bu mu. Pro ti, AER ko ģe ne rā-
ci jas pro jek tiem va ja dzē tu pa-
lī dzēt sa ma zi nāt fi nan šu slo gu, 
kas gul stas uz ga la pa tē rē tā-
jiem  – vi siem Rī gas cen tra li zē-
ti pie gā dā tās sil tum ener ģi jas 
lie to tā jiem. 2012./2013.ga da 
ap ku res se zo na dau dziem no 
vi ņiem ne su si ļo ti ne pa tī ka mus 
pār stei gu mus, sil tum ener ģi-

jas iz mak su jo mā, ta ču jaun ais 
ener go bloks ļau s uz ņē mu mam 
sa ma zi nāt sil tum ener ģi jas ta ri-
fus. Arī nā ka mie pro jek ti ir vēr-
sti uz to, lai sa ma zi nā tu pa tē-
rē tās sil tum ener ģi jas iz mak sas 
rī dzi nie kiem.

Arī AS “RĪGAS SILTUMS” pa-
do mes priekš sē dē tā ja Vja čes la-
va Ste pa ņen ko un Rī gas do mes 
kā “Rī gas sil tu ma” ak ci onā ra 
pār stāv ja An dra Ame ri ka uz ru-
na akcentēja sociālos aspektus. 
V.  Ste pa ņen ko uz svē ra, ka, pa-
tei co ties šim “za ļās ener ģi jas” 
pro jek tam un sil tum cen trā les 

“Za su lauks” mo der ni zā ci jai, jau 
ir sa ga ta vots un ie sniegts Sa-
bied ris ko pa kal po ju mu re gu-
lē ša nas ko mi si jā jauns sil tum-
ener ģi jas ta rifs, kas ir par 3% 
zem āks ne kā pat la ban spē kā 
eso šais.

Sa vu kārt LR Eko no mi kas 
mi nis tri jas par la men tā rais sek-
re tārs Vil nis Ķir sis no rā dī ja uz 
ci tu, vi sai in te re san tu, bet arī ar 
so ci ālo fun kci ju sais tī tu as pek-
tu: nor mā la ak ci onā ru pra sī ba 
pret uz ņē mu mu, vi ņa prāt, bū-
tu uz ņē mu ma ap gro zī ju ma pie-
augums kat ru ga du, ta ču “RĪ-
GAS SILTUMS” esot iz ņē mums, 
uz ku ru šī mer kan ti lā ak si oma 
ne at tie cas tik ab so lū tā iz prat-
nē. Pēc vi ņa vār diem, la bāks 
rā dī tājs ir ap gro zī ju ma sa ma zi-
nā jums, jo tas no zī mē zem ākus 
rē ķi nus pa tē rē tā jiem un efek tī-
vā ku sil tum ap gā des sis tē mas 
dar bī bu Rī gas pil sē tā ko pu mā.

SC “Ziep niek kalns” bi oku-
ri nā mā ko ģe ne rā ci jas sta ci jas 
at klā ša nas pa sā ku ma ofi ci ālās 
da ļas no bei gu mā ti ka pa rak-
stīts arī la bas sa dar bī bas ser ti-
fi kāts starp AS “RĪ GAS SIL TU MS” 
un būv nie ka SI A “Ener go re-
monts Rī ga” pār stāv jiem, tā dē-
jā di sim bo lis ki no slē dzot vē rie-
nī gā pro jek ta re ali zā ci ju. 

Re ali zē jot AER ģe ne rā ci jas 
pro jek tus SC “Ziep niek kalns” 
un “Za su lauks”, at jau nīgo ener-
go re sur su īpat svars “RĪGAS 
SILTUMS” pri mā ro ener go re-
sur su bi lan cē pār sniegs 20%, 
sa vu kārt SC “Ziep niek kalns” 
bi oku ri nā mā ko ģe ne rā ci jas 
ener go blo ka pro jek ta at mak-
sā ša nās pe ri ods lēsts trīs, četr u 
ga du lai kā. Ik ga du jaun ajā 

ener go blo kā pa re dzēts sa ra-
žot 90 800 MWh un no dot tīk lā 
17  765  MWh, tē rē jot tā dē jā di 
ap 130  000 be ra mo m3 koks-
nes šķel das. Ja jaun ais ener go-
bloks tik tu iz bū vēts da bas gā-
zes ģe ne rā ci jai, tad tā pa tē riņš 
bū tu ap 12  000 m3 da bas gā-
zes/ga dā, ko ta gad uz ņē mums 

“pie plu so” vis pā rē jam Lat vi jas 
da bas gā zes pa tē ri ņa sa ma zi-
nā ju mā.

AS “RĪGAS SILTUMS” bi oku-
ri nā mā iz man to ša nas īpat svars 
2013./2014.ga dā ener ģi jas ra-
žo ša nas siltumcentrālēs pie-
augs līdz 20,4%, no ku riem 
6,3% vei dos sil tum cen trā le “Za-
su lauks”, 6,7%  – sil tum cen trā le 

“Ziep niek kalns”, 4,9%  – sil tum-
cen trā le “Vec mīl grā vis”, 2,5%  – 
sil tum cen trā le “Dau gav grī va”.

Vi sās “RĪGAS SILTUMS” AER 
ģe ne rā ci jas siltumcentrālēs 
šo gad pa re dzēts iz man tot 
244  938 ber amos  kubikmet rus 
šķel das, bet nā kam gad šis ap-
joms, uz jaun o pro jek tu rē ķi na, 
va rē tu pie augt pat līdz 413 258 
beramiem ku bik met riem. Sa lī-
dzi nā ju mam jā no rā da, ka pērn 
Rī gas pil sē tas sil tum ener ģi-
jas no dro ši nā ju mam ti ka iz-
man to ti vien 130  613 beramie 
 ku bik met ri šķel das, bi oku ri nā-
mā kat lu dar bī bas efek ti vi tā tei 
2011./2012.ga da ap ku res se zo-
nā sa snie dzot 82,43%.

RS

Tvaika turboģenerators

Maijā atklāta kārtējā zaļās 
enerģijas siltumcentrāle 
“Zasulauks” 

2013.gada 27.maijā atklā-
jam modernizēto siltumcen-
trāli “Zasulauks”. Siltumcentrālē 
uzstādīts biokurināmā katls ar 
siltuma jaudu 20 megavati, kā 
arī modernas dūmgāzu attīrī-
šanas iekārtas. Pateicoties tām 
līdz minimumam ierobežota 
kaitīgo izmešu nonākšana at-
mosfērā. Kā kurināmais tiek 
izmantota koksnes šķelda, ko 
uzņēmums iepērk no vietējiem 
ražotājiem.

Biokurināmā sadedzinā-
šanas process notiek verdošā 
slānī, tādējādi palielinot siltum-

centrāles darbības efektivitāti. 
Centralizētā siltumapgādes 
sistēmā šādas tehnoloģijas Lat-
vijā tiek izmantotas pirmo reizi. 
Pateicoties modernajām teh-
noloģijām, siltumcentrālē “Za-
sulauks” var izmantot dažādas 
kvalitātes šķeldu, kas būtiski 
samazina izmaksas. Siltumcen-
trāle darbojas ar augstu auto-
matizācijas pakāpi gan katla 
un palīgiekārtu, gan kurināmā 
noliktava darbojas bez pastāvī-
ga apkalpojošā personāla, kas 
ievērojami palielina siltumcen-
trāles drošību.

Izmantojot vietējo kurinā-
mo, tiek veicināta reģionālā 
tautsaimniecības attīstība. 
Projekta īstenošanas rezultā-

tā samazināsies atkarība no 
importētā kurināmā dabas-
gāzes.

RS

Biokurināmā katlumāja  SC “Zasulauks”
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Aktuālais siltumtīklos

Pilsētas siltumtīklu kopējais 
garums ap 900 kilometri, no 
kuriem 74% atrodas AS “RĪGAS 
SILTUMS” īpašumā. 

AS “RĪGAS SILTUMS” siltuma 
zudumu samazināšanai pievērš 
ļoti lielu uzmanību, ieguldot 
apjomīgas investīcijas, lai tos 
minimizētu. 

Neraugoties uz veiktajiem 
renovācijas darbiem un iegul-
dītajām investīcijām, siltum-
enerģijas zudumi siltumtīklos 

pastāv, jo diemžēl pasaulē nav 
tādu tehnoloģiju un pārvades 
sistēmu, kas 100% novērš sil-
tumenerģijas zudumus. 

No siltumtīklu ierakšanas 
dziļuma ir atkarīgs, vai siltuma 
zudumus ir iespējams redzēt 
uz zemes virsmas, vai nē. Vie-
tās, kur gruntsūdeņi ir augsti, 
siltumtīkli tiek ierakti salīdzi-
noši sekli, tādējādi sniega sega 
tur nokūst daudz ātrāk. Jāņem 
vērā, ka uzņēmuma manto-
tie siltumtīkli ir ieguldīti zemē 
daudzus gadus atpakaļ, kad 
pieejamie materiāli nebija tik 
energoefektīvi un tehnoloģis-
kie procesi arī atšķīrās. 

 Diemžēl visus tīklus, kuru 
stāvokli nepieciešams uzlabot, 
finansiālu apsvērumu dēļ uzņē-
mums uzreiz nespēj nomainīt. 

Kopumā AS “RĪGAS SIL-
TUMS” siltumtīklu tehnisko 

stāvokli var novērtēt, kā ap-
mierinošu. Par siltumtīklos 
veikto pasākumu lietderību 
liecina fakts, ka no 1996.gada 
līdz 2012.gadam, siltuma zu-
dumi ir samazināti no 20% līdz 
13%. Siltuma zudumi kopā ir 
samazināti aptuveni 2,5 reizes 
vai par 667 tūkst. MWh. Tas ir 
apjoms, ar kuru iespējams visu 
gadu apkurināt tādas pilsētas 
kā Rēzekni, Jēkabpili, Jūrmalu, 
Jelgavu un Ventspili kopā. 

Plānojot siltumtīklu re-
montdarbus, galvenais ir, lai šo 
darbu izpildes rezultātā tiktu 
paaugstināta 
centralizētās 
s i l t u m a p g ā -
des drošība, 
s a m a z i n ā t s 
atslēgumu il-
gu mus, tiktu 
nodrošināta 
s i l t u m t ī k l u 
darbība un 
samazināti sil-
tumenerģijas 
zudumi pār-
vadē. Uzņē-
mumā rūpīgi 
iz vēr tē si l-
tumtīklu teh-
nisko stāvokli, 
un remont-
darbi  t iek 
veikti tajos, 

kur stāvoklis ir viskritiskākais. 
Uzņēmuma speciālisti, izmanto 
siltumtīklu tehniskā stāvokļa 
diagnostikas metodes (hidrau-
liskās pārbaudes, pārbaudes uz 

aprēķina temperatūru, cauruļ-
vadu korozijas procesa inten-
sitātes noteikšana, siltumtīklu 

vizuālā apskate, aerotermogrā-
fija, kontrolrakumi). 

Liels kopējais siltumtīklu 
garums, to funkcionēšanas un 
ekspluatācijas īpatnības rada 

nepieciešamību izmantot efek-
tīvas diagnostikas metodes. 
Viena no siltumtīklu tehniskā 
stāvokļa noteikšanas mūsdie-
nu metodēm ir aerotermogrāfi-
ja, ar kuras palīdzību iespējams 
noteikt zemes virsmas tempe-
ratūras sadalījumu, pārveidojot 
objektu izstaroto infrasarkano 
starojumu krāsu attēlā jeb ter-
mogrammā. Tas ļauj vizuāli vē-
rot iespējamo siltuma zudumu 
palielinājumu vai siltumnesēja 
noplūdes atsevišķos siltumtīk-
lu posmos.

Lai novērtētu siltumtīklu 
tehnisko stāvokli un veikto re-
montu darbu efektivitāti, AS 

“RĪGAS SILTUMS” veica visu Rī-
gas pilsētas siltumtīklu aeroter-
mogrāfiju. 

Kopumā šogad plānots re-
konstruēt 11,75 km siltumtīklu, 
ieguldot AS “RĪGAS SILTUMS” 
peļņu un ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu.

RS

Rīgas pilsētas siltumtīkli

Siltumtīklu posms Valdeķu ielā

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis Uģis Osis

Nerekonstruēti 
siltumtīkli

Rekonstruēti 
siltumtīkli

No 1996.gada līdz 2012.gadam ir nomai
nīti, izbūvēti un veikta optimizācija 359 
km siltumtīklu, kas ir aptuveni 53% no AS 
“RĪGAS SILTUMS” 679 km piederošiem sil
tumtīkliem. 
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AS “RĪGAS SILTUMS” šovasar siltumtrašu hidrauliskās 
pārbaudes plāno 4.jūnijā, 26.jūnijā un 9.jūlijā.

Aktuālais siltumtīklos

Lai kvalitatīvi sagatavotos 
nākamajai apkures sezonai un 
savlaicīgi atklātu iespējamās 
bojājumu vietas siltumtīklos, 
ik gadu AS “RĪGAS SILTUMS” 
veic siltumtīklu hidrauliskās 
pārbaudes. 

Siltumtīklu hidrauliskās 
pārbaudes tiek veiktas vasarā, 
noteiktā Rīgas rajonā un die-
nā. Pārbaudes laikā no plkst. 
8.00 līdz hidrauliskās pārbau-
des beigām (orientējoši plkst. 
20.00) visiem siltumenerģijas 
patērētājiem jābūt droši at-
slēgtiem no siltumtīkliem, tā-
dējādi iedzīvotājiem noteiktā 
Rīgas rajonā nav pieejams 
karstais ūdens. Lai siltumtīk-
los radušos bojājumu gadīju-
mā vidē neizplūstu karsts sil-
tumnesējs (tehniskais ūdens), 

pirms hidrauliskās pārbaudes 
tas tiek atdzesēts līdz + 45 
grādiem, tāpēc daļai namu 
karstā ūdens temperatūra 
pakāpeniski pazeminās jau 
iepriekšējās dienas vakarā pēc 
plkst. 22.00. 

Lielākā daļa namu karsto 
ūdeni saņem jau nākamās 
dienas vakarā, bet, ja atseviš-
ķi siltumtīklu posmi pārbau-
di neiztur, iespējami karstā 
ūdens piegādes pārtraukumi 
līdz bojājumu novēršanai.

Par plānoto siltumener-
ģijas padeves pārtraukšanu 
savlaicīgi   ir informēti namu 
īpašnieki un apsaimniekotāji.

Hidrauliskās pārbaudes 
ir visefektīvākā metode, lai 
pārliecinātos par siltumtīklu 
drošību, tādējādi, samazinot 

apkures sezonā iespējamo 
siltumtīklu defektu skaitu. To 
laikā katru siltumtīklu posmu 
izmēģina ar paaugstinātu 
spiedienu. Hidraulisko pār-
baužu laikā tiek kontrolēts 
cauruļvadu, armatūras, savie-
nojuma atloku un kompensa-
toru blīvums. 

Pārbaudes laikā siltumtīkli 
ir paaugstinātas bīstamības 
objekti  – siltumnesēja spie-
diens tajos sasniedz 16 bar.

Akciju sabiedrība “RĪGAS 
SILTUMS” aicina iedzīvotājus 
nekavējoties ziņot par hid-
rauliskās pārbaudes laikā no-
vērotajām ūdens noplūdēm 
siltumtīklos pa bezmaksas 
diennakts Klientu palīdzības 
dienesta tālruni 80000090.

RS

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes 
palīdz atklāt bojājuma vietas un 
sagatavoties nākamajai apkures sezonai

4.jūnijā hidrauliskā pārbaude tiks veikta Daugavas kreisajā 
krastā siltumcentrāles “Ziepniekkalns” teritorijā.

26.jūnijā hidrauliskā pārbaude tiks veikta Daugavas kreisajā 
krastā siltumcentrāles “Imanta” teritorijā.

9.jūlijā hidrauliskā pārbaude tiks veikta Daugavas labajā 
krastā.

Pārbaužu laikā siltumenerģijas lietotāji nesaņems karsto ūdeni.
Pārbaudes laikā siltumtīkli ir paaugstinātas bīstamības objekti, jo 

siltumnesēja spiediens tajos pārsniedz 16 atmosfēras.
Siltumtīklu bojājumu atklāšana samazina avārijas situāciju risku 

apkures sezonas laikā, kad tās ir īpaši bīstamas, jo pie mīnus grā-
diem avārijas gadījumā, nepiegādājot siltumu, var aizsalt ēkas sil-
tumapgādes sistēma.

RS

Lielākie plānotie siltumtīklu 
rekonstrukcijas darbi šogad 
ir paredzēti šādos posmos: 

n no Rušonu ielas līdz Prūšu 
ielai un no Prūšu ielas līdz 
Maskavas ielai 291, rekons-
truējot 614 metrus siltum-
tīklu, plānots piesaistīt ES 
Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējumu;

n no Pērnavas ielas līdz 
A.Čaka ielai un no A.  Čaka 
ielas līdz Alauksta ielai, re-
konstruējot 362 metrus sil-
tumtīklu, plānots piesaistīt 
ES Kohēzijas fonda līdzfi-
nansējumu;

n no Eksporta ielas 2A, gar 
Eksporta ielu līdz komuni-
kāciju tunelim Republikas 
laukumā 3, rekonstruējot 
201 metrus siltumtīklu; 

n no dzelzceļa pārvada Krust-
baznīcas ielā līdz Brīvības 
gatvei 354, rekonstruējot 
402 metrus siltumtīklu;

n no Senču ielas 6 līdz Hospi-
tāļu ielai 23, rekonstruējot 
362 metrus siltumtīklu.
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13% 1.stāva grīda

15% jumts

35% sienas

37% logi

Gāze, TEC

Personāla izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums

Pārējās izmaksas

82%

7%

4%

7%

Siltuma cena
Siltumenerģijas cena  
mainās atkarībā no dabasgāzes  
tirdzniecības cenas

Dabasgāzes 
tirdzniecības 

cena (LVL/  
tūkst.nm3)

Spēkā esošais 
siltumenerģijas tarifs ar 

akcīzes nodokli (bez PVN)

LVL/ MWh EUR/ MWh

90 27,64 39,33

95 28,16 40,07

100 28,70 40,84

105 29,22 41,58

110 29,75 42,33

115 30,41 43,27

120 31,06 44,19

125 31,71 45,12

130 32,36 46,04

135 33,02 46,98

140 33,67 47,91

145 34,32 48,83

150 34,97 49,76

155 35,63 50,70

160 36,28 51,62

165 36,93 52,55

170 37,59 53,49

175 38,24 54,41

180 38,89 55,34

185 39,54 56,26

190 40,20 57,20

195 40,85 58,12

200 41,50 59,05

205 42,15 59,97

210 42,81 60,91

215 43,46 61,84

220 44,11 62,76

225 44,77 63,70

230 45,42 64,63

235 46,07 65,55

240 46,72 66,48

245 47,38 67,42

250 48,03 68,34

255 48,68 69,27

260 49,33 70,19

265 49,99 71,13

270 50,64 72,05

275 51,29 72,98

280 51,95 73,92

Kā veidojas siltuma cena?

Apkures izmaksas ir zemākas līdz pat 50% mājās, kurās 
kompleksi veikti energoefektivitātes paaugstinoši pasāku
mi – norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu nomaiņa, 
iekšējo siltumapgādes sistēmas modernizācija ar individu
ālu sildķermeņu režīmu regulēšanu u.c. Lai mājoklī nodro
šinātu komfortablu temperatūru un reizē arī efektīvi izman
totu siltumenerģiju, AS “RĪGAS SILTUMS” aicina māju īpaš
niekus un apsaimniekotājus plašāk izmantot automatizēto 
individuālo siltummezglu iespējas, kas ir izbūvēti gandrīz 
visos Rīgas namos. 

Kopējo siltumenerģijas zudumu sadalījums ēkai: 
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Siltuma cena

AS “RĪGAS SILTUMS”  
prognozējamais  
tarifs 

Jūnijs  
42,81 Ls/ MWh

Jūlijs*  
40,99 Ls/ MWh 

Augusts*  
40,99 Ls/ MWh 

(bez PVN), pie dabasgāzes 
tirdzniecības cenas 
210 Ls/ tūkst.nm3.

* Prognoze.

Rīgā zemākā siltuma cena  
staRp Baltijas valstu galvaspilsētām

Siltuma cena 2013.gada jūnijā bez PVN, Ls/ MWh

DaBasgāzes tiRDzniecīBas taRifa un siltumeneRģijas cenas  
izmaiņu Dinamika, ls/ mWh Bez pvn

AS “RĪGAS SILTUMS” spēkā esošs siltumenerģijas tarifu tīkls atkarībā no dabasgāzes tirdznie
cības cenas ir apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un mainās atkarībā 
no dabasgāzes tirdzniecības cenas. Tas ir viens visā Rīgā!
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12

Karjera

Siltumapgādes nozarē 
pēdējos desmit gados ir noti-
kušas ievērojamas tehnoloģis-
kās izmaiņas siltumenerģijas 
ražošanas un pārvades posmā. 
AS ”RĪGAS SILTUMS” 
pielikusi ne mazums 
pūļu, lai nodrošinātu 
jaunāko tehnoloģiju 
ieviešanu Rīgā. 

Modernizēti ir visi 
akciju sabiedrības 
siltuma avoti, neat-
karīgi no to jaudas. 
Visas mazefektīvās 
katlumājas ir rekons-
truētas, pieslēgtas 
pie centrālajiem sil-
tumtīkliem vai pārbū-
vētas par moderniem 
siltumavotiem, kas 
darbojas automātis-
kā režīmā. Teju 100% 
no centralizētajai 
siltumapgādes sistē-
mai pieslēgto ēku ir 
apgādātas ar moder-
niem automātiskās 
regulēšanas siltum-
mezgliem.

Šie un citi šeit neuzskaitī-
tie modernizācijas pasākumi ir 
būtiski izmainījuši uzņēmumā 
strādājošo darbinieku pienāku-
mu izpildes kvalitatīvos nosacī-
jumus. 

Ir pilnībā izzudusi profe-
sija apkures krāšņu kurinātājs. 
Šodienas “kurinātājs” ir darbi-
nieks ar atbilstošu siltumteh-
nisko izglītību un pārzina arī 
procesu automātiskās vadības 
un informācijas tehnoloģiju 
jautājumus. Straujais uzņēmu-
ma attīstības temps prasa no 

darbiniekiem papildus ieguldī-
jumu savas kompetences piln-
veidošanā. 

Ražošanas modernizācija 
būtiski ir mainījusi arī uzņēmu-
mā strādājošo kopējo darbinie-
ku skaitu. Tā pamatražošanā 
un ēku iekšējo siltumapgādes 

sistēmu apkalpē strādā 962 
darbinieki, kas ir par 60% ma-
zāk, ja salīdzina ar 1996.gada 
darbinieku skaitu, kad dibināja 
AS “RĪGAS SILTUMS”. Pēdējos 
trijos gados darbinieku skaits 
nav būtiski mainījies un šo-
brīd esošais darbinieku skaits 
uzskatāms par optimālu uzņē-
mumam paredzēto funkciju 
izpildīšanai. 

Straujie tehnoloģijas un 
tehnikas modernizācijas pro-
cesi prasa no katra uzņēmuma 
darbinieka papildus ieguldīju-
mu savu zināšanu un prasmju 

pilnveidošanā. Akciju sabiedrī-
bā ir ieviesta darbinieku apmā-
cību sistēma, kas palīdz visu lī-

meņu darbiniekiem gan strād-
niekiem, gan speciālistiem, gan 
vadītājiem iegūt nepiecieša-
mās zināšanas jauno tehnolo-
ģiju pilnvērtīgai izmantošanai. 

Viena no uzņēmuma per-
sonāla vadības tendencēm ir 
atbalsts darbiniekiem dažāda 

veida formālās un neformālās 
izglītības un profesionālās piln-
veides mācību programmu ap-
guvē. Profesionāli sagatavots 
personāls, kas motivēts sevi 
pilnveidot, ir katra uzņēmuma 
nenovērtējama vērtība. 

Lai nodrošinātu pēc ie-
spējas labāk sagatavotu jaunu 
darbinieku pieņemšanu darbā 
un samazinātu siltumenerģijas 
ražošanas un piegādes kva-
litātes nodrošināšanas riskus, 

kuri saistīti ar paaudžu maiņu – 
jaunu darbinieku iesaistīšanu 
ražošanā, akciju sabiedrība ak-
tīvi sadarbojas ar visu izglītības 
līmeņu mācību iestādēm, kuras 

sagatavo darbiniekus 
siltumapgādes noza-
rei. 

Ar Rīgas Tehnisko 
universitāti ir noslēgts 
sadarbības līgums par 
10 studentu mācību 
prakses organizēšanu 
uzņēmumā. Šāda sa-
darbība ir izveidojusies 
arī ar profesionālās 
izglītības mācību iestā-
dēm, ar Rīgas Celtnie-
cības tehnikumu, Rīgas 
Tehnisko koledžu un 
ar Rīgas Būvniecības 
vidusskolu. Mācību 
prakses laikā studenti 
iepazīst uzņēmumu 
un arī uzņēmums var 
novērtēt savus poten-
ciālos darbiniekus. 

Pēdējo trīs gadu 
laikā pēc mācību pa-

beigšanas uzņēmumā dažādās 
profesijās sākuši strādāt 22 
jaunieši, kuri mācību prakses 

laiku strādāja AS “RĪGAS SIL-
TUMS”. Darba līgums šiem jau-
niešiem nozīmē ne tikai darba 
uzsākšanu uzņēmumā, tā ir arī 
jauna profesionālās pilnveides 
cikla uzsākšana karjeras tālākai 
attīstībai. Darbs enerģētikas 
nozarē ir stabils un pieliktās 
pūles savas profesionalitātes 
pilnveidošanā samērā īsā laikā 
var pozitīvi atspguļoties karje-
ras izaugsmē.

RS

Darbs un attieksme siltumenerģētikas nozarē mainās, 
akcentēta kvalitāte!

Personāla un darba algas daļas vadītājs Jānis Timpa

Ražošanas modernizācija būtiski ir mainī
jusi arī uzņēmumā strādājošo kopējo dar
binieku skaitu. Tā pamatražošanā un ēku 
iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpē 
strādā 962 darbinieki, kas ir par 60% ma
zāk, ja salīdzina ar 1996.gada darbinieku 
skaitu, kad dibināja AS “RĪGAS SILTUMS”.

Šie un citi šeit neuzskaitītie modernizācijas 
pasākumi ir būtiski izmainījuši uzņēmumā 
strādājošo darbinieku pienākumu izpildes 
kvalitatīvos nosacījumus. 
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Karjera

Šajā pavasarī AS “RĪGAS SIL-
TUMS” saņēma atzinības rakstu, 
kļūstot par vienu no TOP 20 
pievilcīgākajiem darba devē-
jiem Latvijā strādājošo vidū.

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des locekle Birute Krūze: 

“Mūsu uzņēmums saviem darbi-
niekiem piedāvā darbu stabilā 
uzņēmumā. Vidē, kur zināšanas 
un iniciatīva ir atbalstīta. 

Mēs ejam kopsolī ar laiku – 
jaunākās tehnoloģijas, inova-
tīvi risinājumi, tas ir saistoši, 

ne tikai šeit jau strādājošajiem, 
bet arī jaunajiem censoņiem 
no augstskolām, kas regulāri 
iziet prakses akciju sabiedrībā. 
Mums ir svarīgi piesaistīt aiz-
vien jaunus, gudrus un zināt-
kārus speciālistus, tāpēc šī at-
zinība kalpo kā apliecinājums, 
ka esam uz pareizā ceļa.”

AS “RĪGAS SILTUMS” ieguva 
19.vietu strādājošo vidū starp 
piecdesmit pievilcīgākajiem 
darba devējiem Latvijā. 

Pētījumu veica pētījumu 
aģentūra “TNS Latvia”, aptaujā 
iekļaujot 50 lielākos uzņēmu-

mus pēc darbinieku skaita un 
apgrozījuma no dažādām no-
zarēm, kā arī tos uzņēmumus, 
kurus spontāni nosauca paši 
pētījuma dalībnieki kā pievilcī-
gākos darba devējus. 

Tā ietvaros tika aptaujāti 
strādājošie un topošo speciālis-
ti, identificējot pievilcīgāko dar-
ba devēju topu, kā arī noskaid-
rojot darba devēju izvēles kritē-
rijus un studentu ekspektācijas 
attiecībā uz darba devējiem.

Kā uzsver “TNS Latvia” per-
sonāla pētījumu eksperte Sig-
ne Kaņējeva, uzņēmumi, kuri 
atzīti kā pievilcīgākie, ir spējuši 
Latvijas “darba tirgu” pārlieci-
nāt, ka tie salīdzinoši ar citiem 
uzņēmumiem ir teicama vieta, 
kur strādāt.

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” iekļūst TOP 20 
pievilcīgāko darba devēju vidū Latvijā!

AS “RĪGAS SILTUMS” 
jau ceturto gadu pieda-
lās NVO “Jauniešu kon-
sultācijas” organizētajā 
projektā “Atvērto durv-
ju nedēļa uzņēmumos”. 
Uzņēmumu apmeklēja 
76 jauniešu, kas ir lielā-
kais interesentu skaits 
pēdējos gados. 

AS “RĪGAS SIL-
TUMS” valdes priekš-
sēdētājs Normunds 
Talcis: ”Mēs cenšamies 
uzlabot inženiera profe-
sijas prestižu un paaug-
stināt tās nozīmīgumu 
mūsdienu sabiedrībā, 
parādot, ka inovatīvas 
tehnoloģijas un radoša pieeja 
tiek realizēta arī siltumener-
ģētikas jomā. Priecājos, ka 
jauniešiem ir liela interese par 
nozari, kura ir svarīga un nozī-
mīga tautsaimniecībā. Domāju, 

ka iepazīstinot jauniešus ar šo 
profesiju, mēs radīsim interesi 
to apgūt un veicināsim jaunu 
speciālistu ienākšanu nozarē”.

Atvērto durvju nedēļas 
ietvaros notika vairākas orga-

nizētas ekskursijas, kuru laikā 
jauniešiem bija iespēja iepa-
zīties ar AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbu klātienē, apmeklējot 
modernizēto siltumcentrāli 

“Imanta”, kā arī ieskatīties sil-

tumenerģētikas inže-
niera darba ikdienā, tie-
koties ar speciālistiem 
un potenciālo darba 
devēju. 

Katru gadu AS “RĪ-
GAS SILTUMS” piedāvā 
mācību prakses vietas 
Celtniecības koledžas, 
Rīgas būvniecības vi-
dusskolas, RTU siltum-
enerģētikas un RTU 
siltums, gāze un ūdens 
tehnoloģijas nozares 
studentiem. Mācību 
praksi AS “RĪGAS SIL-
TUMS” iziet arī citu mā-
cību iestāžu audzēkņi, 
kuri apgūst ar siltum-

tehnikas nozari saistītas profe-
sijas.

Ik gadu AS “RĪGAS SILTUMS” 
atvērto durvju un citā laikā ap-
meklē vairāk nekā 200 jauniešu.

RS

Jaunieši siltumcentrālē “Imanta”

Vairāk nekā 70 jauniešu izzināja siltumenerģētikas 
inženiera profesiju klātienē

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes locekle Birute Krūze (no labās) un 
TNS Latvia klientu atbalsta vadītāja Nataļja Kovaļova

Pētījumu aģentūra TNS 2012.gada novembrī veica regulāro 
strādājošo ekspektāciju un pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu 
Latvijā, aptaujājot 446 strādājošos un 650 vadošo Latvijas augst-
skolu tiesību, ekonomikas un vadības, informācijas tehnoloģiju, da-
bas un tehnisko zinātņu pēdējo kursu studentus. Pētījuma rezultāti 
ir reprezentatīvi strādājošo un studentu mērķa grupām. Strādājošo 
vidū pētījums tika veikts ar telefoninterviju palīdzību, bet studentu 
vidū – tiešsaistes režīmā.
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Svarīgi zināt

n Legionellas īpaši vairojas 
pie 20oC  – 40oC temperatūras 
ūdens tvertnēs, cauruļvados ar 
nelielu ūdens plūsmu vai stāvo-
šā ūdenī (piemēram, dzīvokļos, 
kur reti tiek izmantoti krāni vai 
dušas), cauruļvadu, dušu, krānu 
vai tvertņu virsmu organiskajā 
aplikumā, nosēdumos, maz-
gāšanas iekārtu un aizbāžņu 
gumijās, elektriskajos ūdens 
sildītājos.

n Ēkās kuru karstā ūdens sis-
tēmas pēc projekta aprīkotas 
ar akumulējošām tvertnēm, 
ēkas īpašniekam jānodrošina 
karstā ūdens periodiska uz-
sildīšana virs 55oC, aktivizējot 
pretbakteriālo aizsardzību ar 
karstā ūdens automātiskā re-
gulatora attiecīgajiem iestatī-
jumiem.

n Svarīgi regulāri dušu galvi-
ņas iztīrīt vai attīrīt no organis-
kā un neorganiskā aplikuma, 
kā arī dezinficēt tās, izmantojot 

dezinfekcijas līdzekļus vai ielie-
kot verdošā ūdenī.

n Vismaz reizi nedēļā dažas 
minūtes jātecina reti lietojamie 
ūdens krāni un dušas. Tas jāda-
ra arī ikreiz pirms ūdens lietoša-

nas pēc ilgstošas prombūtnes. 
Laiku pa laikam nepieciešams 
skalot reti lietojamus krānus.

n Lielākā Rīgas ēku daļa tiek 
apgādāta ar dzeramo ūdeni no 
Daugavas, būtu vēlams izvērtēt 

iespēju nodrošināt attiecīgu 
pretbakteriālo aukstā ūdens 
apstrādi pret legionelozes 
baktēriju iekļūšanas varbūtību 
aukstā ūdens cauruļvados, kas 
savukārt izslēgs iespēju legio-
nelozes perēkļu veidošanos 
ēku cauruļvados un iedzīvotāju 
inficēšanas risku.

n Ēku īpašniekiem (apsaim-
niekotājiem) būtu vēlams regu-
lāri veikt dzeramā ūdens moni-
toringu atbilstoši 29.04.2003. 
Ministru kabineta noteiku-
miem Nr.235 “Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma un kvali-
tātes prasības, monitoringa un 
kontroles kārtība”.

n Ēkās uzstādītie siltummezgli 
var nodrošināt diennakts re-
žīmā karstā ūdens uzsildīšanu 
līdz 55oC izejā no karstā ūdens 
siltummaiņa, ēku pārvaldnie-
ku (apsaimniekotāju) atbildī-
ba ir noteikt atbilstošus karstā 
ūdens režīmus. RS

Kā izvairīties no legionellas baktērijām?

Kam pieder mājas inženierkomunikācijas?

Ēkas karstā ūdens apgādes sistēma

Ārgaisa 
temperatūras 

sensors

Ēkas apkures sistēma

Ēkas individuālais siltuma mezgls (ISM)

Patērētās siltumenerģijas skaitītājsT1
T2

Ārējie siltumtīkli

AS “RĪGAS SILTUMS” 
atbildība/īpašums Ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja atbildība/īpašums

No ūdensvada
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Komunikācija

Lai uzlabotu komunikāciju 
ar rīdziniekiem un veicinātu 
efektīvu informācijas apmai-
ņu AS “RĪGAS SILTUMS” aicina 
klientus izmantot šādas saziņas 
iespējas:

n Rīgas Klientu centrs Brīvī-
bas ielā 49/ 53, Rīga

AS “RĪGAS SILTUMS” struk-
tūrvienība Rīgas Klientu centrā 
darbojas kopš centra izveido-
šanas. Rīgas Klientu centrā vie-
nuviet var izmantot šādu piecu 
uzņēmumu piedāvātos pakal-
pojumus: 

n Rīgas domes Apmeklētā-
ju pieņemšanas centrs;

n Rīgas pašvaldības sa-
biedrība ar ierobežotu at-
bildību “Rīgas satiksme”;

n Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Rīgas namu 
pārvaldnieks”; 

n Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Rīgas ūdens”;

n Akciju sabiedrība “RĪGAS 
SILTUMS”.

AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgas 
Klientu centrā iedzīvotājiem 
sniedz šādus pakalpojumus:

n Sniedz konsultācijas AS 
“RĪGAS SILTUMS” klientiem 
par siltumapgādes jautā-
jumiem Rīgas pilsētā.

n Pieņem klientu iesnie-
gumus par jautājumiem, 
kas saistīti ar siltum-
enerģijas nodrošināšanu 
ēkām, kuras pieslēgtas 
siltumapgādes tīkliem. 
Un arī par karstā ūdens 
nodrošināšanu ēkās, 
kuru iekšējo siltumapgā-
des sistēmu apkalpo AS 

“RĪGAS SILTUMS”. 
n Pieņem klientu iesniegu-

mus tehnisko noteikumu 
saņemšanai siltumteh-
nisko iekārtu rekonstruk-
cijas darbu veikšanai.

n Sniedz informāciju par 
norēķiniem par ēkā pa-
tērēto siltumenerģiju šīs 
ēkas dzīvokļu īpašnie-
kiem.

n Rīdzinieki savu vie-
dokli, pretenzijas vai ie-
teikumus var sniegt arī pa 
Klientu palīdzības dienesta 
bezmaksas diennakts tālru-
ni 80000090!

n Aicinām sazināties arī 
tiešsaistes formā, izmantojot 
AS “RĪGAS SILTUMS” interne-
ta mājaslapu www.rs.lv sada-
ļu Kontakti – kontaktformu 
vai e- pastu siltums@rs.lv.

RS

Komunikācija 
ar rīdziniekiem

AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbinieki ziedo pārtikas 
pakas trūcīgām ģimenēm

AS “RĪGAS SILTUMS” arod-
biedrība kopā ar uzņēmuma 
darbiniekiem ik gadu izvēlas 
vienu no atbalsta projektiem, 
kura realizācijā iesaistās pēc 
brīvprātības principa. 

Šogad AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbinieki iesaistījās biedrī-
bas Latvijas Samāriešu apvie-
nība vadītajā pārtikas prog-
rammā “Paēdušai Latvijai”, lai 
pārtikas paku veidā sniegtu 
atbalstu Latvijas ģimenēm ar 
bērniem un cilvēkiem, kuriem 
atteikta cita veida palīdzība 
vai slikto finansiālo apstākļu 
dēļ nav iespējams pabarot 
savu ģimeni. 

Pārtikas kaste pa AS “RĪ-
GAS SILTUMS” struktūrvienī-
bām ceļoja 6 nedēļas, kopumā 
sniedzot atbalstu 64 trūkumā 
nonākušajām ģimenēm. Uzņē-
muma struktūrvienības savā 
starpā sacentās, kura savāks 
vairāk pārtiku. Godpilno 1.vietu 
iegūst uzņēmuma centrālais bi-
rojs Cēsu ielā 3a ar 33 glābējpa-
kām, 2.vietā  – struktūrvienība 
Kandavas ielā 16 ar 24 pārtikas 
pakām, bet 3.vietu – Pildas iela 
10 ar 10 glābejpakām.

Paldies visam AS “RĪGAS 
SILTUMS” kolektīvam par sirds 
darbu “Paēdušai Latvijai” labā.

RS

ja arī tev ir idejas un ieteikumi kā pilnveidot as “Rīgas siltums” avīzes saturu,  
raksti mums uz e-pastu: siltums@rs.lv

Rīgas Klientu centra  
darba laiks:

P. 800 līdz 1900

O. 800 līdz 1900

T. 800 līdz 1900

C. 800 līdz 1900

P. 800 līdz 1900

S. 1000 līdz 1500

Sv. brīvdiena

Apmeklētāju pieņemšana Rīgas klientu centrā


