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Viedoklis

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 siltum
apgādes drošību, izmanto
jot modernas un efektīvas 
siltumapgādes tehnoloģijas.

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

Vērtības
Pieejamība un atklā-

tība  – 24  stundas diennaktī 
un 7 dienas nedēļā esam pie
ejami klientiem pa bezmak
sas klientu palīdzības tālru
ni 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 dar
bojamies ilgtermiņā, tāpēc 
klienti un darbinieki uz mums 
var paļauties.

Efektīva ražošana  – 
inovatīvu un efektīvu tehno
loģiju ieviešana, profesionāla 
pieeja, lai sasniegtu izvirzītos 
mērķus.

Veiksmīgi ir uzsākta un no-
rit nu jau 22.apkures sezona 
kopš uzņēmuma dibināšanas, 
un pēdējām apkures sezonām 
raksturīgas rekordsiltas ziemas, 
kurās vidējā apkures sezonas 
temperatūra bija robežās no 
3,4°C 2013./2014.gadā līdz 2,2°C 
2016./2017.gadā. Atbilstoši ilg-
termiņa prognozēm šai ziemai 
bija jābūt aukstākai, taču pagai-
dām tās nepiepildās.

2017.gadā Latvijā tika at-
vērts dabasgāzes tirgus, kas 
paredz, ka uzņēmumi var iegā-
dāties dabasgāzi ne tikai no AS 

“Latvijas Gāze”, bet arī no citiem 
piegādātajiem. Dabasgāzes ie-
gāde kļūs komplicēta, jo ir ie-
spējama dažādos tehniskos ri-
sinājumos  – ar uzglabāšanu 
Inčukalna pazemes gāzes krā-
tuvē iepērkot fiksētu daudzu-
mu vai lietojot tieši no caurules. 

Būs atsevišķi jāmaksā par pār-
vadi un balansēšanu, jāprogno-
zē nākamās diennakts patēriņi, 
kas ir atkarīgi ne tikai no ārgaisa 
temperatūras, bet arī no bioku-
rināmā katlu darbības vai koģe-
nerācijas stacijas darbības, kas 
atkarīga no biržas cenas.

Pēc gāzes tirgus atvērša-
nas siltumenerģijas tarifs no šī 
gada aprīļa ir nemainīgi zems: 
44,39 EUR/MWh bez PVN. Arī 
2018. gadu uzsākot,  norēķi-
niem par piegādāto siltumener-
ģiju piemērots tarifs 44,39 EUR/
MWh bez PVN.

Pozitīva tendence ir AS 
RĪGAS SILTUMS” pilnīga at-
teikšanās no mazuta, kā re-
zerves kurināmā, izmanto-
šanas, kas ir videi kaitīgs un 
izmantošanā dārgs kurinā-
mais. Šim nolūkam mūsu sil-
tumavotos ir ierīkoti avārijas 

kurināmā dīzeļdegvielas re-
zervuāri un padeves sistēmas. 
Siltumapgādes drošību palieli-
na arī biokurināmā katlu esamī-
ba papildus esošajiem dabas-
gāzes katliem.

Kopumā jāsaka, ka, manu-
prāt, ejam pareizā virzienā, par 
ko liecina fakts, ka pie esošās 
ēku apsildes iespēju daudz-
veidības Rīgā centralizētajai 
siltumapgādes sistēmai tur-
pina pieslēgties aizvien jau-
ni klienti. Šobrīd rit divu lielu 
tirdzniecības centru būvniecī-
ba – “Akropole” un “IKEA”, savu-
kārt, jau vairāk nekā 15 gadus 
lielās būvniecības kompāni-
jas Latvijā SIA “MERKS”, SIA “YIT 
Celtniecība”, NCC grupa Latvijā, 
SIA “Bonava Latvija” un citas iz-
vēlas savas jaunbūves pieslēgt 
AS “RĪGAS SILTUMS” centralizē-
tajai siltumapgādes sistēmai. 
Katru gadu Rīgā tiek pieslēgtas 
ēkas ar kopējo siltumslodzi ap 
20 MW – gan dzīvojamās, gan 
biroju, viesnīcas un tirdzniecī-
bas centri.

Ticu, ka nākamais gads, kas 
ir Latvijas simtais gads, gan 
mums, gan Latvijai būs sajūtu 
ziņā īpašs gads. Īpašs gads, lai 
ne tikai iepriekšējā gada grie-
zumā paskatītos uz paveikto 
un iedvesmotos nākamā gada 
darbiem, bet gan padomātu par 
saviem dzīves mērķiem un sap-
ņiem plašākā nozīmē. 

Mūs sagaida arī jauni izaici-
nājumi – gan īstenojot moder-
nizācijas projektus ar  Eiropas 
savienības līdzfinansējumu, gan 
arī piedāvājot jaunus pakalpo-
jumus – kā vienu no būtiskāka-
jiem vēlos atzīmēt pilna servisa 
pakalpojumu attiecībā uz ēku 
iekšējo inženierkomunikāciju 
sistēmu (siltumapgādes, auk-
stā ūdens apgādes un kanali-
zācijas, elektroapgādes) ap-
kalpi. Šis piedāvājums jau šo-
brīd ir guvis atsaucību iedzīvo-
tāju vidū, un ir noslēgti vairāki 
līgumi.

Veiksmi, panākumus 
un labklājību 2018.gadā!

RS

Apkures sezonas tendences 
un aktualitātes

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis 
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Nr. p.k. Adrese

11.2017.  
faktiskais 

siltumenerģijas 
patēriņš, MWh

11.2016. 
faktiskais 

siltumenerģijas 
patēriņš, MWh

11.2016. 
aprēķinātais  

siltumenerģijas 
patēriņš, ņemot 
vērā 11.2017. āra 

gaisa temperatūru, 
MWh

Starpība,
MWh                     
(C-E)

A B C D E F
1 11.novembra krastmala   9 31,09 34,43 28,76 2,33
2 11.novembra krastmala  17 122,39 109,95 91,85 30,54
3 11.novembra krastmala  29 16,81 14,86 12,41 4,40
4 11.novembra krastmala  31 k.1 41,95 50,30 42,02 -0,07
5 11.novembra krastmala  33 0,00 0,00 0,00 0,00
6 11.novembra krastmala  35 79,72 96,24 80,40 -0,68
7 13.janvāra iela   3 45,89 57,75 48,24 -2,35
8 13.janvāra iela  15 24,30 26,97 22,53 1,77
9 13.janvāra iela  21 26,38 31,76 26,53 -0,15

10 13.janvāra iela  33 29,76 31,49 26,31 3,45
11 A.Bieziņa iela   1 90,80 107,12 89,48 1,32
12 A.Bieziņa iela   1 1.ēka 13,85 15,63 13,06 0,79
13 A.Bieziņa iela   2 48,22 56,82 47,47 0,75
14 A.Bieziņa iela   3 132,02 156,61 130,83 1,19
15 A.Bieziņa iela   4 304,24 329,14 274,95 29,29
16 A.Bieziņa iela   6 47,89 49,78 41,58 6,31
17 A.Bieziņa iela   7 209,98 237,23 198,17 11,81
18 A.Bieziņa iela   8 22,49 19,52 16,31 6,18
19 A.Bieziņa iela   9 216,61 238,29 199,06 17,55
20 A.Bieziņa iela  10 51,48 60,87 50,85 0,63
21 A.Bieziņa iela  11 176,34 189,21 158,06 18,28
22 A.Bieziņa iela  12 134,16 156,46 130,70 3,46

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā,
ņemot vērā ārgaisa temperatūras izmaiņas.

Aktuāli

SILTUMA CENA
Pēc gāzes tirgus atvēršanas 

siltumenerģijas tarifs no šī gada 
aprīļa ir nemainīgi zems:  44,39 
EUR/MWh bez PVN.

Arī 2017.gada decem-
brī norēķiniem par piegādāto 
siltumenerģiju piemērots tarifs 
44,39 EUR/MWh bez PVN.

Zemais tarifs nav tikai ne-
jaušu apstākļu sagadīšanās, 
bet gan mērķtiecīgs AS “RĪGAS 
SILTUMS” darbs daudzu gadu 
garumā, īstenojot ilgtspējīgu 
attīstības politiku: 
l kopš darbības uzsākšanas 

(1996.gada) līdz šim brī-
dim ir samazināti siltuma 

zudumi pārvadē gandrīz 
2,8 reizes;

l izmantojot pasaulē vado-
šo uzņēmumu piedāvātos 
inovatīvos risinājumus, pa-
stāvīgi tiek paaugstināta 
siltumenerģijas ražošanas 
efektivitāte;

l mērķtiecīgi un pastāvīgi 
strādājot pie jaunu klientu 
piesaistes ilgtermiņā, tiek 
dots būtisks ieguldījums uz-
ņēmuma darbības attīstībā.  
Minēto faktoru kopums 

ir ļāvis ilgstoši saglabāt zemā-
ko siltumenerģijas tarifu, salī-
dzinot gan ar Latvijas lielajām 

pilsētām, gan Baltijas valstu 
galvaspilsētām. 

AS “RĪGAS SILTUMS” klientus 
nereti interesē, kādas izmaksas 
ietver tarifs?

SILTUMENERĢIJAS 
PATĒRIŅŠ

Otra būtiskākā komponen-
te ir enerģijas patēriņš – jo vai-
rāk tiek patērēts, jo lielāks rē-
ķins. Par taupības pasākumiem 
un tehnoloģiskajām iespējām 
racionāli izmantot siltumener-
ģiju, samazinot rēķinus, esam 
rakstījuši jau iepriekš (iepriek-
šējās avīzes elektroniskā formā 
pieejamas mūsu mājaslapas 

www.rs.lv sadaļā Jaunumi – 
Uzņēmuma avīze), tāpēc šoreiz 
par to, kur var redzēt savas ēkas 
(un arī citu ēku) siltumenerģijas 
patēriņu.

Kopš 2015.gada oktobra 
jebkuram interesentam pie-
ejams Faktiskā siltumener-
ģijas patēriņa salīdzinājums. 
Tas aplūkojams www.rs.lv  sa-
daļā Iedzīvotājiem - Patēriņa 
salīdzinājums: 

Redzot, ka identiskā ēkā sil-
tumenerģijas patēriņš ir mazāks, 
iedzīvotāji biežāk meklē infor-
māciju par iespējām samazināt 
siltuma patēriņu arī savā ēkā. 

RS

Siltuma cena un patēriņš
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9%
5% 9%

Kurināmā un pirktās siltumenerģijas izmaksas ar akcīzes nodokli
Personāla izmaksasPamatlīdzekļu nolietojums Pārējās izmaksas

Rīga
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44,39

Viļņa 46,30

Tallina

4%

13%49,96

www.rs.lv/lv/saturs/paterina-salidzinajums

PAŠLAIK SPĒKĀ ESOŠĀ SILTUMENERĢIJAS TARIFA 
44,39 EUR/MWH STRUKTŪRA 

SILTUMENERĢIJAS TARIFS BALTIJAS VALSTU 
GALVASPILSĒTĀS 2018.GADA JANVĀRĪ  

(EUR/MWh bez PVN)
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Aktuālais siltumtīklos – rīdzinieki jautā

Lai paaugstinātu siltum-
apgādes drošību, nodroši-
nātu siltuma patērētājiem 
mūsdienu prasībām atbilsto-
šu komforta līmeni un spē-
tu savlaicīgi pieslēgt poten-
ciālos klientus centralizētai 
siltumapgādes sistēmai, AS 

“RĪGAS SILTUMS” šogad turpi-
nāja plānotos siltumtīklu re-
konstrukcijas darbus. Par re-
montdarbiem esam rakstīju-
ši un stāstījuši daudz, tomēr 
rīdziniekiem vienmēr rodas 
dažādi interesanti jautāju-
mi. Šoreiz pievērsīsimies tieši 
šiem jautājumiem. 

JAUTĀJUMS: Kāpēc ne-
sen pabeigtajās remontdar-
bu vietās nelielā platībā tiek 
veikti atkārtoti remontdarbi, 
noņemot tikko atjaunoto pa-
gaidu asfalta segumu?

ATBILDE:
Savu laiku nokalpojušie sil-

tumtīklu cauruļvadi tika nomai-
nīti ar jauniem, rūpnieciski izolē-
tiem, un pēdējais remontdarbu 
posms – noteikta pārbūvēta sil-
tumtīklu posma uzsildīšana līdz 
70°C, nodrošinot turpgaitas cau-
ruļvada kompensatoru nofiksēša-
nu projektā paredzētajā pozīcijā. 
Pēc cauruļvada uzsildīšanas kom-
pensatori tiek apmetināti, kļūstot 
par cauruļvada sastāvdaļu.

Ir iespējami divi veidi, kā 
veikt šo darbu:

NEDROŠI. Visu remontdar-
bu laikā atstājot būvbedres, kas 
nozīmē daudz lielākus satik-
smes kustības ierobežojumus, 
kā arī ievērojami palielina ris-
kus tajās iekrist.

DROŠI. Aizberot būvbed-
res un atjaunojot pagaidu 

asfalta segumu, kas vēlāk tikai 
atsevišķās nelielās vietās tiek 
īslaicīgi noņemts, lai nofiksētu 
kompensatorus.

JAUTĀJUMS: Kāpēc pie 
Brīvības un Bruņinieku ielas 
krustojuma tiek izbūvētas 
vairākas lūkas?

ATBILDE:
Iepriekš veicot siltumkame-

ras (apakšzemes būves, kurā 
izvietoti cauruļvadi, mēriekār-
tas un aizbīdņi) apkalpi, kas 

atradās Brīvības un Bruņinieku 
ielas krustojumā, tika būtiski 
traucēta transporta plūsma, tā-
pēc par optimālāko risinājumu 

Iedzīvotāju “nesaprotamie” jautājumi  
par AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīklu 
rekonstrukcijas darbiem

PĒDĒJAIS REMONTDARBU ETAPS (DROŠI): 

1) noņemts pagaidu asfalts nelielā platībā 

2) nofiksēts kompensators 

3) atjaunots asfalta segums

FOTO NO 2013. GADA UN 2015. GADA 
REMONTDARBU VIETĀM IELAS BRAUCAMAJĀ DAĻĀ
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Aktuālais siltumtīklos
pirms remontdarbu uzsākša-
nas tika izvēlēts variants, kas 
paredz pārnest siltumtīklu 
mezglu ārpus minētā krusto-
juma bezkanāla tehnoloģijā. 
Tādējādi remontdarbu gadī-
jumā nevajadzētu slēgt krus-
tojumu, jo katram no aizbīd-
ņiem ir nodrošināta piekļuve 
caur lūkām ārpus krustojuma 
uz Brīvības ielas.

J A U TĀ J U M S :  K ā p ē c 
Kr.Valdemāra ielā starp adre-
sēm 1 un 2 (pretī Rīgas Valsts 
2.ģimnāzijai un pamatsko-
lai “Rīdze”) remontdarbi no-
tika tikai brīvdienās? Vai tas 
bija kāds īpašs AS “RĪGAS 
SILTUMS” darbalaiks? 

ATBILDE:
Remontdarbu veikšanai 

Kr.Valdemāra ielā starp adresēm 
1 un 2 bija nepieciešama asfalta 
seguma noņemšana ielas brau-
camajā daļā. Ierobežojot in-
tensīvo Kr.Valdemāra ielas sa-
tiksmes kustību, darba dienās 
tiktu radīti ļoti lieli sastrēgumi. 
Tāpēc remontdarbus šajā vietā 
bija atļauts veikt tikai brīvdie-
nās. Darba dienās tie tika ap-
turēti, lai rīdzinieki varētu ne-
traucēti doties savās ikdienas 
gaitās. Darbi tika pabeigti plā-
notajā termiņā. Visus remont-
darbus AS “RĪGAS SILTUMS” pa-
beidza līdz septembrim, lai, uz-
sākot mācību gadu, remont-
darbu dēļ netiktu radīti papildu 
sastrēgumi.

J A U TĀ J U M S :  K ā p ē c 
Brīvības ielā 133 tiek izman-
tots aukstais, nevis karstais 
asfalts? 

Asfalta segumos lieto vairā-
kas atšķirīgas tehnoloģijas, un 
tiek izvēlēta konkrētajā situāci-
jā un apstākļos vispiemērotā-
kā tehnoloģija. Asfalta segumu 
bedrīšu remontam ziemas se-
zonā izmanto auksto asfaltu, ko 
asfalta rūpnīcas saražo rudens 
periodā pirms ziemas iestāša-
nās. Lai auksto asfaltu ilgstoši 
uzglabātu, to nepieciešams sa-
fasēt nelielos daudzumos un 
tam jābūt iepakotam speciālā 
iepakojumā.

AS “RĪGAS SILTUMS” 
p a t e i c a s  i e d z ī vo t ā -
jiem par iecietību un 
izpratni remontdarbu 
laikā!  

RS
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Ražošana – aktualitātes un tendences

1. Skatoties 10 gadu periodā, 
koģenerācijas stacijās saražo-
tā siltumenerģija augusi par 
50%. Kā turpmāk mainīsies 
siltumražojošo staciju/katlu 
māju attiecība Latvijā? Kas 
galvenokārt ietekmēs situāci-
ju? Kādi ir AS “RĪGAS SILTUMS” 
plāni šādā aspektā?

AS “RĪGAS SILTUMS” gadī-
jumā koģenerācijas stacijas sa-
ražotās siltumenerģijas daļa 
nav tik nozīmīga. Piemēram, 
iepriekšējā (2015./2016.f.g.) fi-
nanšu gadā koģenerācijā tika 
saražots 19,5% no kopējās sa-
ražotās siltumenenerģijas, kas 
aptuveni atbilst arī iepriekšē-
jo gadu ražošanas līmenim. 
Tuvākajos gados koģenerācijas 
daļa kopējā bilancē būtiski sa-
mazināsies, jo 07.09.2012. pie-
ņemtie grozījumi Ministru ka-
bineta 10.03.2009. noteikumos 
Nr.221 “Noteikumi par elektro-
enerģijas ražošanu un cenu 
noteikšanu, ražojot elektro-
enerģiju koģenerācijā” paredz 

obligātā elektroenerģijas ie-
pirkuma pabeigšanu maza-
jām koģenerācijas stacijām 
ar elektrisko jaudu līdz  4 MW 
(AS “RĪGAS SILTUMS” tādas 
ir četras – SC “Daugavgrīva”, 
SC “Ziepniek k alns”,  KM 
Viestura prospektā 20b un KM 
Keramikas ielā 2a) 10 gadus 
pēc ekspluatācijas uzsākšanas 
un vienīgajai lielajai stacijai SC 

“Imanta” ar elektrisko jaudu 48 
MW 15 gadus no ekspluatācijas 
uzsākšanas. 

Katras koģenerācijas staci-
jas darbības lietderība pēc ob-
ligātā iepirkuma beigām tiks 
plānota, ņemot vērā konkrē-
tās iekārtas tehnisko raksturo-
jumu un  darbības ekonomis-
kos aspektus. Piemēram, KM 
Viestura prospektā 20b koģe-
nerācijas stacija ir pārtraukusi 
darbību pēc obligātā iepirku-
ma beigām. Tās koģenerācijas 
dzinējs ir demontēts un pār-
vietots uz SC “Zasulauks”, kur 
tiks izmantots biokurināmā 

KM elektroenerģijas pašpa-
tēriņa segšanai. Savukārt SC 

“Daugavgrīva” tvaika turbīna 
pēc obligātā iepirkuma bei-
gām turpina darbību ar sama-
zinātu slodzi, izmantojot tvai-
ku tikai no biokurināmā kat-
la, sedzot SC elektroenerģijas 
pašpatēriņu un nelielu elek-
troenerģijas daļu pārdodot par 
tirgus cenām. Ņemot vērā, ka 
tvaika turbīnas darbību nodro-
šina novecojušas konstrukci-
jas tvaika katls, elektroener-
ģijas ražošana paredzēta tikai 
uz laiku līdz SC modernizācijas 
būvmontāžas darbu veikšanai, 
kuru rezultātā tiks demontētas 
esošās kurināmā padeves sis-
tēmas (plānots līdz 2018.gada 
beigām).

Tiek plānots,  ka KM 
Keramikas ielā 2a koģenerāci-
jas dzinēji pēc obligātā iepir-
kuma beigām 2019. gada jūlijā 
tiks demontēti un uzstādīti SC 

“Imanta” elektroenerģijas paš-
patēriņa segšanai. Savukārt SC 

“Ziepniekkalns” biokurināmā 
koģenerācijas bloka darbība 
pēc obligātā elektroenerģijas 
iepirkuma beigām 2023.gada 
martā tiek plānota elektroener-
ģijas pašpatēriņa segšanai un 
elektroenerģijas pārdošanai 
par tirgus cenām. Gadījumā, 
ja šāda darbība zemo elektro-
enerģijas tirgus cenu dēļ būs 
neizdevīga, biokurināmā tvai-
ka katls var turpināt darbu bez 
tvaika turbīnas ražojot siltum-
enerģiju. Šajā gadījumā elek-
troenerģijas ražošanu varēs at-
jaunot, ja tas atkal kļūs ekono-
miski izdevīgi.

SC “Imanta” koģenerācijas 
stacijas tālāka izmantošana pēc 
obligātā elektroenerģijas iepir-
kuma beigām 2021.gada jūni-
jā pie pašreizējā elektroenerģi-
jas un dabasgāzes tirgus cenu 
līmeņa bez valsts atbalsta nav 
ekonomiski pamatota un tiek 
plānots tās darbību pārtraukt. 
Gadījumā, ja tiks izdoti koģene-
rācijas staciju elektroenerģijas 

AS “RĪGAS SILTUMS” sadarbībā ar  žurnāla “Ilustrētā Junioriem” redakciju veido izglītojošu projektu 
jauniešiem par siltuma ražošanu un pārvadi, kā arī par siltumenerģijas taupīšanas veidiem.
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obligātā iepirkuma normatīvie 
akti, kas paredzēs valsts atbal-
stu, tiks izskatīta koģenerācijas 
stacijas darbības lietderība un 
pieņemts lēmums par tās turp-
māko darbību. 

Latvijā kopumā šī situācija 
ir līdzīga, jo atļaujas obligātā ie-
pirkuma saņemšanai ir izņēmu-
ši daudzi komersanti, kuri koģe-
nerācijas stacijas nesen nodevu-
ši ekspluatācijā vai vēl turpina 
būvēt, tikai koģenerācijā sara-
žotās siltumenerģijas apjoma 
kritums iestāsies citos termiņos 
nekā AS “RĪGAS SILTUMS”.

2. Siltumapgādē pieaug ku-
rināmās šķeldas patēriņš, sa-
mazinās ogļu, dabasgāzes utt. 
Kā vērtējat, kā mainās dažā-
du apkures energoresursu iz-
mantojums, vai būtiski (pie-
tiekami?) pieaug atjaunoja-
mo energoresursu izmanto-
šana? Kādas paredzamas ten-
dences turpmāk Latvijā? 

Ievērojot ES enerģētikas 
politikas virzību uz vides aiz-
sardzību un klimata pārmai-
ņu radītās ietekmes mazināša-
nu, AS „RĪGAS SILTUMS” pēdējo 
10 gadu periodā ir mērķtiecīgi 
būtiski palielinājusi atjaunoja-
mo energoresursu izmantoša-
nu enerģijas ražošanai, t.i., uz 
2015./2016.finanšu gadu atjau-
nojamo enerģijas avotu īpat-
svars kopējā enerģijas patēriņā 
ir 29,7%, kas sasniegti pateico-
ties iepriekš īstenotajiem ener-
goefektivitātes celšanas un ku-
rināmā diversifikācijas projek-
tiem – jaunu biokurināmā katlu 
mājas izbūve SC “Vecmīlgrāvis” 
(2010.gadā) un SC “Zasulauks” 
(2013.gadā), jauna biokurinā-
mā koģenerācijas energobloka 
izbūve SC “Ziepniekkalns” (2013.
gadā), esošo biokurināmā kat-
lu aprīkošana ar dūmgāzu kon-
densatoru SC “Vecmīlgrāvis” 
(2013.gadā). Ieguvums no at-
jaunojamo energoresursu iz-
mantošanas ir siltumapgādes 
drošības līmeņa paaugstināša-
nās diversificējot kurināmā pie-
gādes, samazinot atkarību no 
importētā kurināmā, zemāka 
siltumenerģijas ražošanas paš-
izmaksa, ņemot vērā cenu star-
pību starp biokurināmo kok-
snes šķeldu un dabasgāzi.

Neapstājoties pie sasniegtā, 
AS “RĪGAS SILTUMS” ir iesniegusi 

pieteikumu Centrālajai finanšu 
un līgumu aģentūrai atbalsta fi-
nansējuma saņemšanai diviem 
projektiem  –  „Biokurināmā 
ūdenssildāmo katlu ar jaudu 
2x4 MW uzstādīšanu siltum-
centrālē „Daugavgrīva”” un 

„Biokurināmā katlu mājas ar kat-
lu jaudu 40 MW izbūve siltum-
centrālē “Imanta”” īstenošanai. 
Abus projektus plānots nodot 
ekspluatācijā 2020.gadā. Pēc 
abu projektu īstenošanas atjau-
nojamo enerģijas avotu īpat-
svars kopējā enerģijas patēriņā 
būs aptuveni 46%.

Būtisks biokurināmā izman-
tošanas pieaugums paredzams 
arī Rīgas labā krasta siltumap-
gādes zonā, kurā līdz šim sil-
tumenerģija tika piegādāta 
no Rīgas TEC-1, TEC-2 un SIA 

“Juglas jauda” koģenerācijas sta-
cijām. 2017.gadā tika izbūvēti 
četri jauni biokurināmā siltum-
avoti ar kopējo jaudu 103 MW, 
kas 2018.gada janvārī jau ir uz-
sākuši vai gatavojas uzsākt dar-
bību. Tiek plānota vēl viena bio-
kurināmā siltumavota ar jaudu 
48 MW izbūve, kas varētu uzsākt 
darbību 2019.gadā.

Šādas izmaiņas radīs jaunu 
situāciju siltumenerģijas tirgū, 
kurā krasi saasināsies konku-
rence, jo uzstādītās jaudas pār-
sniegs siltumenerģijas pieprasī-
jumu, kas vasaras periodā ir 80–
120 MW. AS “RĪGAS SILTUMS” cer, 
ka šāda konkurence samazinās 
iepirktās siltumenerģijas cenu 
un līdz ar to arī siltumenerģijas 
gala tarifu.

Straujš sagaidāmais atjau-
nojamo energoresursu izman-
tošanas pieaugums var palieli-
nāt biokurināmā koksnes šķel-
das cenu. Ir iespējama arī  ze-
mas kvalitātes koksnes šķeldas 
kā atsevišķa produkta ar zemā-
ku cenu īpatsvara palielināša-
nās, attiecīgi pilnvērtīgāk tiktu 
izmantoti mežos esošie mazvēr-
tīgās koksnes un mežizstrādes 
atlikumu resursi.

3. Kādas ir šā gada apkures 
sezonas tendences un kādas 
ir būtiskākās problēmas?

Pēdējās apkures sezonas 
bija ar rekordsiltām ziemām, ku-
rās vidējā apkures sezonas tem-
peratūra bija robežās no 3,4 °C 
2013./2014.gadā līdz 2,2  °C 
2016./2017.gadā. Arī pagaidām 

nekas neliecina, ka sagaidāma 
auksta ziema. Ārgaisa tempe-
ratūras šobrīd ir iepriekšējo re-
kordsilto ziemu līmenī. Kopējā 
tendence pēdējos gados ir auk-
stāks pavasaris un vēlākas apku-
res sezonas beigas.

Sākot ar 03.04.2017. Latvijā 
tika atvērts dabasgāzes tir-
gus, kas paredz, ka uzņēmu-
mi var iegādāties dabasgāzi 
ne tikai no AS “Latvijas Gāze”, 
bet arī no citiem piegādāta-
jiem. Dabasgāzes iegāde kļu-
vusi komplicēta, jo ir iespējama 
dažādos tehniskos risinājumos 
(ar uzglabāšanu Inčukalna pa-
zemes gāzes krātuvē, iepērkot 
fiksētu daudzumu no viena vai 
vairākiem tirgotājiem, vai atvēr-
ta piegādē). Ir  atsevišķi jāmak-
sā par pārvadi, sadali un balan-
sēšanu, jāprognozē nākamās 
diennakts patēriņi, kas ir atkarī-
gi ne tikai no ārgaisa temperatū-
ras, bet arī no biokurināmā katlu 
darbības vai koģenerācijas sta-
cijas darbības, kas atkarīga no 
elektroenerģijas biržas cenas.

Pozitīva tendence ir AS 
RĪGAS SILTUMS” pilnīga atteik-
šanās no mazuta (pēdējo rei-
zi mazuts AS “RĪGAS SILTUMS” 

darbībā tika īslaicīgi izmantots 
2012.gadā dabasgāzes piegā-
des pārtraukšanas gadījumā), 
kā rezerves kurināmā, izman-
tošanas, kas ir videi kaitīgs un 
izmantošanā dārgs kurināmais. 
Šim nolūkam siltumavotos ir ie-
rīkoti avārijas kurināmā dīzeļ-
degvielas rezervuāri un pade-
ves sistēmas. Siltumapgādes 
drošību palielina arī jaunu bio-
kurināmā katlu uzstādīšana pa-
pildus esošajiem dabasgāzes 
katliem.

Jauna problēma ir biokuri-
nāmā koksnes šķeldas piegādes 
traucējumi 2017. gada decem-
brī un 2018.gada janvārī, kas ir 
saistīti ar ārkārtas situāciju mež-
izstrādē siltās ziemas dēļ un nok-
rišņu rezultātā. Ir būtiski apgrū-
tināta mežizstrādes produkcijas 
izvešana no meža, kā dēļ ir ne-
pietiekošs šķeldošanas apjoms. 
Šķeldas piegādātāju veidoto ku-
rināmā uzkrājumu izsīkšanu vei-
cināja arī jauno biokurināmā sil-
tumavotu darbības uzsākšana, 
ievērojami palielinot šķeldas 
patēriņu. Minēto notikumu ie-
spaidā ir prognozējams koksnes 
šķeldas cenu pieaugums.

RS

Ražošana – aktualitātes un tendences

INTERESANTI! 
Pastāvīgi domājot par 
izmaksu optimizēšanu, AS 
“RĪGAS SILTUMS”, izmantojot 
saules baterijas, plāno ražot 
elektroenerģiju ikdienas 
vajadzību segšanai pagaidām 
vienā konkrētā objektā, bez 
elektroenerģijas nodošanas 
ārējā tīklā. Plānots segt ikgadējo 
šīs ēkas elektroenerģijas 
patēriņu. Izvērtējot rezultātus, 
tiks lemts par līdzīgu sistēmu 
uzstādīšanu citos objektos.
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Informācija klientiem

AS “RĪGAS SILTUMS” turp-
māk daudzu rīdzinieku ēkās 
vairs nenodrošinās ēku iekšējo 
siltumapgādes sistēmu apkalpi.

Valsts kontroles revīzijas 
ietva ros izpildīto ieteikumu re-
zultātā SIA “Rīgas namu pār-
valdnieks” lauž līgumus ar AS 

“RĪGAS SILTUMS” par ēku iek-
šējo siltumapgādes sistēmu 
apkalpošanu.

Ēku iekšējo siltumapgā-
des sistēmu apkalpi AS “RĪGAS 
SILTUMS” veica 20 gadu garumā, 
un kopš pakalpojuma uzsākša-
nas līdz šim brīdim AS “RĪGAS 
SILTUMS” pastāvīgi investējis 
darbinieku kvalifikācijas paaug-
stināšanā, tehniskajā nodroši-
nājumā, izveidojot labāko teh-
niski aprīkoto profesionāļu ko-
mandu Rīgā. To 2015.gadā savā 
paskaidrojumā1 Valsts kontro-
lei atzina arī SIA “Rīgas namu 
pārvaldnieks”: 
l [..] “lai nodrošinātu kvalita-

tīvu un vienveidīgu sabied-
rības klientu apkalpošanu 
Rīgas pilsētā, ir nepiecie-
šams, lai siltumapgādes sis-
tēmu apkalpi īstenotu viens 
komersants, un šobrīd AS 

“RĪGAS SILTUMS” ir vienīgais 
komersants Rīgā, kurš var 
nodrošināt pakalpojumu 
nepieciešamajā apjomā un 
kvalitātē”;

l [..] “tāpat AS “RĪGAS SILTUMS” 
ir vienīgais komersants, kas 
pārzina ikvienu sabiedrī-
bas pārvaldībā esošās dzī-
vojamās mājas siltumap-
gādes sistēmu un savlaicī-
gi spēj identificēt konkrētās 
dzīvojamās mājas problē-
mas konkrētajā situācijā un 
apstākļos”.
Saskaņā ar Rīgas domes 

07.10.1997. lēmumu2 ēku iek-

1 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 
25.02.2015. vēstule Nr.1-1/8632 “Par 
informācijas sniegšanu revīzijas lietā 
Nr.2.4.1-48/2014”

2  Rīgas domes 07.10.1997. lēmuma 
Nr.5111 “Par Rīgas dzīvojamā fonda 
ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu 
tehniskās apkopes kārtību” 1.punkts

šējo sistēmu apkalpi Rīgā savu-
laik bija iespējams nodrošināt 
trīs veidos: ar pašu spēkiem, pie-
aicinot siltumpiegādātāju orga-
nizāciju vai uzticot apkopi licen-
cētai firmai konkursa kārtībā. 

Valsts kontrole, lai nodro-
šinātu ekonomiski izdevīgākā 
piedāvājuma izvēli, ieteica SIA 

“Rīgas namu pārvaldnieks” veikt 
iepirkumu procedūras. 2016.
gada novembrī SIA “Rīgas namu 
pārvaldnieks” izsludināja atklā-
tu konkursu “Siltumapgādes sis-
tēmu tehniskā apkope”, un kon-
kursa rezultātā izvēlējās slēgt lī-
gumu ar citu pretendentu. 

AS “RĪGAS SILTUMS” ar SIA 
“Rīgas namu pārvaldnieks” par 
ēku iekšējo siltumapgādes sistē-
mu apkalpošanu ir noslēgti vai-
rāki līgumi, kas tuvāko mēnešu 
laikā tiks pārtraukti. Tas nozīmē, 
ka turpmāk AS “RĪGAS SILTUMS” 
vairs neveiks ēku iekšējo siltum-
mapgādes sistēmu apkalpi SIA 

“Rīgas namu pārvaldnieks” ēkās. 
AS “RĪGAS SILTUMS” turpi-

nās līdzšinējā kvalitātē nodroši-
nāt ēku iekšējo siltumapgādes 
sistēmu apkalpi tiem rīdzinie-
kiem, kuru apsaimniekotājiem 
ir līgumi ar AS “RĪGAS SILTUMS” 
un aicina ēku īpašniekus, kuri šo 
pakalpojumu vēlētos turpmāk 
uzticēt AS “RĪGAS SILTUMS” pro-
fesionāļu komandai, sazināties 
ar uzņēmumu. 

AS “RĪGAS SILTUMS” ir lielā-
kais siltumenerģijas piegādā-
tājs Rīgā. Tas veic siltumenerģi-
jas ražošanu, pārvadi un reali-
zāciju, kā arī nodrošina siltum-
enerģijas lietotāju ēku iekšējās 
siltumapgādes sistēmu tehnis-
ko apkopi.

Veicot regulāru ēku iek-
šējo siltumapgādes sistēmu 
apkalpi (kopā tiek apkurināti 
19,5 milj. m²), AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbinieki ir uzkrājuši ievēroja-
mu profesionālo pieredzi ēku 
iekšējo siltumapgādes sistēmu 

apkalpes darbos. Ar bākugunīm 
aprīkotie operatīvie transportlī-
dzekļi, kas ir AS “RĪGAS SILTUMS” 
rīcībā nodrošina avārijas gadīju-
mā ierašanos jebkurā Rīgas mik-
rorajonā 10–15 minūšu laikā.

Bezmaksas diennakts klien-
tu tālrunis 80 0000 90 – dispe-
čeru dienests pieņem izsauku-
mus par avārijām 7 dienas ne-
dēļā, visu diennakti.

Turpinot attīstīt un uzlabot 
jau esošos pakalpojumus, no-
drošinot rīdziniekus ne tikai ar 
pakalpojumu kvalitāti, bet do-
mājot arī par klientu ērtībām, 
AS “RĪGAS SILTUMS” piedā-
vā ēku īpašniekiem/pārvald-
niekiem komplekso (siltum-
apgādes, aukstā ūdens ap-
gādes un kanalizācijas, elek-
troapgādes) ēku iekšējo in-
ženierkomunikāciju sistēmu 
apkalpi. Ēku īpašnieki/pār-
valdnieki var izvēlēties kādu 
no iekšējo inženierkomuni-
kāciju sistēmām  nodot ap-
kalpē, t.i., visu vai kādu daļu. 
Detalizētāka informācija pie-
ejama AS “RĪGAS SILTUMS” 
mājaslapā www.rs.lv Sākums/
Ēku pārvaldniekiem/Ēku 
apkalpošana. 

RS

Rīdziniekus sagaida izmaiņas: turpmāk 
daudzu ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu 
apkalpi vairs neveiks AS “RĪGAS SILTUMS”

Ēkās uzstādīto  siltummaiņu skalošana tiek veikta 5 skalošanas 
stendos, kuri ir aprīkoti ar modernām iekārtām un atbilst 

ugunsdrošības, elektrodrošības, vides un darba higiēnas prasībām.
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Starptautiskā sadarbība

Šoruden vērienīgākajā 
AS “RĪGAS SILTUMS” ar sadar-
bības partneriem organizēta-
jā enerģētikas nozares starp-
tautiskajā konferencē “Zie-
meļvalstu-Baltijas valstu ri-
sinājumi viedākām reģiona 
pilsētām: Energoefektivitāte: 
Ceļā uz kompleksu klimata 
un enerģētikas plānu”, pieda-
loties ekspertiem no Dānijas, 
Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas 
un Lietuvas, kā arī pašmāju 
enerģētikas profesionāļiem, 
tika ieskicētas gan sadarbības 
iespējas un izaicinājumi, gan 
prezentēti  viedo pilsētu risi-
nājumi, kas jau ieviesti prak-
sē. Konference pulcēja vairāk 
nekā 200 klausītāju gan no 
Latvijas, gan no citām valstīm.

Starptautiskajā konferen-
cē tika apspriesti iespējamie 
sadarbības attīstības scenāriji 
starp Ziemeļu un Baltijas val-
stīm gan viedo pilsētu, gan 
enerģētikas kontekstā, īpa-
ši koncentrējoties uz energo-
efektīvu risinājumu strauju un 
kompleksu īstenošanu. Par ko-
pīgajām problēmām un ten-
dencēm, pašreizējo regulēju-
mu nepilnībām diskutēja gan 
pašmāju eksperti, gan Baltijas 
un Ziemeļvalstu speciālisti, to-
starp AS “Teisingi energeti-
kos sprendimai” vadītāja Inga 
Valuntiene, Norvēģijas Naftas 
un enerģētikas ministrijas ģe-
nerāldirektora vietnieks un 
Ziemeļvalstu enerģētikas ie-
rēdņu komitejas priekšsēdētājs 
Johans Vetlesens, Ziemeļvalstu 
Enerģēt ik as  pētniec ības 

institūta direktors Hans Jorgens 
Kohs, Somijas Ekonomikas un 
nodarbinātības ministrijas 
programmas direktore Sari 
Tasa, Dānijas Tehniskās univer-
sitātes Enerģētikas ekonomikas 
un regulatīvā departamenta va-
dītājs Klauss Skite, Stokholmas 
Vides un veselības jautājumu 
pārvaldes departamenta vadī-
tājs un “GrowSmarter” koordi-
nators Gustavs Landāls un biz-
nesa attīstītājs no “Vera Park” 
(Zviedrija) Dusans Reicevičs. 

AS “RĪGAS SILTUMS” ir lielā-
kais siltumenerģijas piegādā-
tājs Rīgā un starp Baltijas valstīm, 
kas ilgus gadus bija spējis sa-
glabāt zemāko siltumenerģijas 

tarifu gan Baltijas valstu galvas-
pilsētu, gan Latvijas lielo pilsētu 
vidū. Tas ir pateicoties mērķtie-
cīgam darbam jau kopš uzņē-
muma dibināšanas gan siltuma 
zudumu samazināšanā, gan arī 
pastāvīgi izmantojot pasaulē 
piedāvātos tehnoloģiskos ino-
vatīvos risinājumus, tādējādi 
paaugstinot siltumenerģijas ra-
žošanas efektivitāti. Ciešā sadar-
bība ar Ziemeļvalstīm ir bijis sva-
rīgs aspekts šo mērķu sasniegša-
nā. AS “RĪGAS SILTUMS” savulaik 
pārņēma Dānijas pieredzi – un 

2016./2017.gada apkures sezo-
nā uzstādīja gaisa mitrināšanas 
sistēmu Optinox  – katlumājā 
Pārdaugavā. Sistēma būtiski ļauj 
samazināt kaitīgo izmešu apjo-
mu atmosfērā un vienlaikus ļauj 
efektīvāk saražot siltumenerģiju. 

Konferences ietvaros intere-
sentiem bija iespējams apmek-
lēt arī AS “RĪGAS SILTUMS” sil-
tumcentrāli “Ziepniekkalns”, ie-
pazīstoties ar energoefektīviem 
centralizētās siltumapgādes ri-
sinājumiem dzīvē. 

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” starptautiskajā konferencē 
dalās pieredzē ar Ziemeļu un Baltijas valstīm

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdē-
tājs Normunds Talcis: “Pāris gadu laikā 
pārņemt citas valsts uzņēmuma pieredzi – 
to, ko šis uzņēmums ir guvis garu gadu ga-
rumā – tā ir iespēja veikt lielu soli attīstībā, 
un šīs konferences ietvaros paustās atziņas, 
idejas un praktiskie piemēri, iespējams, dos 
ierosmi ne tikai mums, bet arī daudziem ci-
tiem uzņēmumiem Latvijā un kaimiņvalstīs 
paskatīties gan uz sevi un tirgus līderu  – 
Ziemeļvalstu – kontekstā, gan arī gūt ieros-
mi savam nākamajam attīstības lēcienam.”
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Ilgtspējīga attīstība

Īstenojot uzņēmuma vēr-
tības un apņemšanās sabied-
rības atbalsta jomā, ik gadu 
piedalāmies akcijā “Paēdušai 
Latvijai”. Arī šogad, no 6.no-
vembra pie mums bija pārti-
kas kastes.

Kā pirmie pārtikas pakas 
piepildīja AS “RĪGAS SILTUMS” 
vadība un padomes locekļi, ai-
cinot visus darbiniekus iesaistī-
ties šajā akcijā. 

Par tradīciju kļuvusī labda-
rības akcija “Paēdušai Latvijai” 
ilga sešas nedēļas, kuru laikā 
tika saziedotas 71 pārtikas pa-
kas, 138 eiro, apģērbs un dažā-
das higiēnas preces.

Paldies visiem, kas 
iesaistījās!  

RS

Piedalāmies akcijā “Paēdušai Latvijai”

Šī gada novembrī AS 
“RĪGAS SILTUMS” saņēma la-
bas prakses balvu “Zelta ķi-
vere” par darbinieku atgrieša-
nos darbā veicinošiem pasā-
kumiem pēc ilgstošas prom-
būtnes, apliecinot atbildīga 
un ilgtspējīga darba devēja 
statusu.

Lai sekmētu veiksmīgu at-
griešanos darba vidē pēc ilgs-
tošas prombūtnes, AS “RĪGAS 
SILTUMS” ir radīta īpaša atbalsta 
programma, kas nodrošina re-
gulāru saziņu starp vadītāju un 
darbinieku, vadītāju apmācības, 
kā uzņemties mentora pienāku-
mus, kā arī darbiniekiem nodro-
šināts elastīgs un nepilns darba 
laiks, izveidotas domubiedru 
grupas un veikti citi atbalsta 
pasākumi.

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: “Saņemtā labas prakses 
balva “Zelta ķivere” ir ilgtspējī
gas un mērķtiecīgas AS “RĪGAS 
SILTUMS” personālpolitikas re
zultāts – veikta virkne pasākumu, 
lai palīdzētu darbiniekiem atkal 
integrēties darbā pēc ilgstošas 

prombūtnes. Uzņēmumam ir 
svarīgi, lai darbinieks būtu moti
vēts strādāt un pēc iespējas ātrāk 
un veiksmīgāk spētu atgriezties 
darbā. Pateicoties kompleksai 
atbalsta programmai, AS “RĪGAS 
SILTUMS” darbinieki vairs nebai
dās būt ilgstošā prombūtnē.”

Žūrija labas prakses bal-
vas ietvaros vērtēja arī pietei-
kumus no apdrošināšanas AS 

“BALTA”, VAS Starptautiskā lidos-
ta “Rīga”, SIA “Latvijas Mobilais 
Telefons”, Tiesu administrāci-
ja, AS Putnu fabrika “Ķekava”, 
SIA “Coca Cola HBC Latvia”, SIA 

“Maxima” Latvija, 
AS “Valmieras 
p i e n s ”,  A S 

“Swedbank” un 
SIA “AbbVie”.

Labās prak-
ses konkurss dar-
ba aizsardzībā 

“Zelta ķivere” no-
tika jau 12.gadu. 
Konkursu orga-
nizē Valsts dar-
ba inspekcija 
sadarbībā ar LR 
Labklājības mi-

nistriju, RSU Darba drošības 
un vides veselības institūtu, 
Latvijas darba devēju konfe-
derāciju un Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienību.

Lai izveidotu atbalsta pasā-
kumu programmu, pirms tam 
tika veiktas pārrunas ar darbi-
niekiem, kuri atgriezās darbā 
pēc ilgstošas prombūtnes, un 
kā būtiskākās problēmas tika 
identificētas:
l nespēja ātri adaptēties dar-

ba kolektīvā – pie izmaiņām 
darba kolektīvā, atgriežo-
ties darbā, darbinieks jūtas 

svešs, pazūd sajūta “esmu 
savējais”;

l nespēja justies kā pilnvērtī-
gam darba kolektīva locek-
lim – izmaiņas darba proce-
sos un darba uzdevumos ie-
vieš darbiniekā nedrošības 
sajūtu; 

l nespēja ātri uzsākt veikt tos 
pašus uzdevumus, kas ir 
veikti līdz darbinieka prom-
būtnei – darbiniekiem ir ba-
žas, ka vadītāji un darba ko-
lēģi sagaida tūlītēju pieslēg-
šanos darbā pilnā apjomā;  

l darbinieka bažas par to, vai 
būs iespējams apvienot dar-
bu ar privātām vajadzībām – 
atgriežoties darbā darbinie-
kam bieži vien nākas turpināt 
ārsta apmeklējumus, ārstnie-
cisko procedūru un manipu-
lāciju veikšanai, rūpēties par 
maza bērna pieskatīšanu, 
t.sk., bērna slimošanas laikā. 
Darbinieks jūtas neērti savu 
kolēģu priekšā, jo savu privā-
to darīšanu kārtošanai nākas 
reizēm kavēt darbu vai atpra-
sīties no darba.  

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” saņem labas prakses 
balvu darba aizsardzībā “Zelta ķivere”
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Darbinieki – mūsu vērtība

Kā jau katru gadu novem-
brī godinām labākos darbi-
niekus konkursā “AS “RĪGAS 
SILTUMS” Gada labākais dar-
binieks”, pasakoties par ie-
guldījumu uzņēmuma attīstī-
bā. Par 2017.gada labākajiem 
kolēģiem tika atzīti:

Ināra Davidoviča – 2.tīklu 
rajona lietvedības sekretāre

Guntars Jonāss  – SC 
“IMANTA” vadītāja vietnieks

Valērijs Fedo ren ko   – 
2.tīklu rajona siltumiekārtu 
remontatslēdznieks

Annija Bulude  – Līgumu 
daļas klientu konsultante

Andris Roze – 1.tīklu rajona 
meistars

Inga Kukaine  – vecākā 

pamatlīdzekļu grāmatvede
Valdis Vāravs – Mācību cen-

tra vadītājs
Ņina Odaja – 1.tīklu rajona 

ekonomiste
Valdis Kušķis – Informācijas 

tehnoloģiju dienesta vadītājs
Juris Erels  – Saimniecības 

daļas vadītājs
Konkursa mērķis ir ik gadu 

noteikt 10 labākos uzņēmu-
ma darbiniekus, kuri ir ne tikai 
kompetenti savā profesijā, bet 
arī iemieso uzņēmuma vērtības, 
iedvesmo kolēģus un veido uz-
ņēmuma reputāciju, apliecinot 
labu darba praksi. 

Apsveicam visus labākos 
darbiniekus! 

RS

Godināti labākie AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki

Labākie darbinieki – tas ir 
lieliski, bet ko tieši viņi dara 
labāk?! Lasi un uzzini (apraks-
ti izmantoti no anketās norā-
dītās informācijas par konkrē-
tajiem darbiniekiem), un cen-
ties nākamgad kļūt par labā-
ko arī pats!

Godinām darbiniekus, kuri 
savas zināšanas un pieredzi iz-
manto ne tikai ikdienas dar-
bā, bet uzņēmuma procesu 
pilnveidošanā, piemēram, sa-
darbībā ar SIA “Deloitte Latvia” 

piedalījās “Vadlīnijas jaunu ra-
žošanas tehnoloģisko iekār-
tu palielinātās amortizāci-
jas piemērošanai” izstrādāša-
nā un ieviešanā. Sadarbībā ar 
SIA “Ernst & Young Baltic” pie-
dalījās “Uzņēmumu ienākuma 
nodokļa uzskaites procesu ro-
kasgrāmata” izstrādāšanā un 
aktualizēšanā.

Godinām darbiniekus, kuri 
devuši ieguldījumu atbilstoši 
AS “RĪGAS SILTUMS” definētajai 
vīzijai – veicināt centralizētās 

siltumapgādes attīstību un būt 
labākajam prakses paraugam 
Latvijā un Baltijā.  Šie darbinieki 
pilnveido savas zināšanas prak-
sē ārvalstu uzņēmumos, dalās 
ar pieredzi ne tikai AS “RĪGAS 
SILTUMS” iekšienē, bet, organi-
zējot konferences un studentu 
prakses, ļauj ar šīm zināšanām 
iepazīties arī citiem. Pastāvīgi 
seko līdzi jauno tehnoloģiju un 
mūsdienīgo materiālu attīstībai 
un pieejamībai, un dalās šajās 
zināšanās ar pārējiem kolēģiem. 

Ir apguvuši ne tikai savu kon-
krēto profesionālo jomu, bet arī 
saistītās jomas. 

Attieksme pret klientiem, 
kolēģiem sadarbības partne-
riem. It kā mūsdienās pašsapro-
tama lieta, un tomēr, vienmēr ir 
darbinieki, par kuriem klienti ir 
īpaši priecīgi. Šie darbinieki pat 
visniknāk noskaņotos klientus 
prot aprūpēt tā, ka viņi aiziet 
smaidīgi un apmierināti. Viņus 
mēs arī godinām!

RS
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Darbinieki – mūsu vērtība

Siltumtīklu direktors, brīva-
jā laikā aizraujas un profesionā-
li fotografē, ir saņēmis godalgo-
tas vietas prestižos starptautis-
kos konkursos, veicinot Latvijas 
vārda nešanu pasaulē, un, pro-
tams, ir autors lielai daļai AS 

“RĪGAS SILTUMS” bilžu – gan tās, 
kas mājaslapā, avīzē, apsveiku-
mos, dažādos informatīvos ma-
teriālos, gada pārskatos, svinī-
gos pasākumos un... visu nemaz 
nevar uzskaitīt. 

– Cik ilgi jau nodarbojaties 
ar fotografēšanu un kā sākāt?

– Sāku kā visi vienaudži bēr-
nībā, kad tika nopirkts pirmais 
fotoaparāts Smena, pamācīja 
tēvs, palasīju grāmatas un foto-
grafēju kā visi. Interese un vēlē-
šanās fotografēt bija arī studiju 
un darba gaitu sākuma gados. 
Plašāki apvāršņi pavērās 90-to 
gadu sākumā, kad, pateicoties 
vācu draugam, tiku pie fotožur-
nāliem un labākas fototehnikas. 
Nopietni sāku fotografēt pirms 
apmēram 10 gadiem jau digitā-
lo fotogrāfiju laikā, kad sadarbo-
jos ar pazīstamiem latviešu fo-
togrāfiem G.Janaiti un V.Kleinu, 
sāku fotografēt laikraks-
tiem “Laiks” un “Brīvā Latvija”. 

2008. gadā kā 
viens no 50 
Latvijas un 
ārvalstu foto-
grāfiem tiku 
i z r a u d z ī t s 
f o t o a k c i j a i 

“Viena diena 
Latvijā pēc 
20 gadiem”. 
Sāku ar panā-
kumiem pie-
dalīties starp-
tautiskos fo-
tokonkursos.

– Ko vis-
vairāk Jums 
p a t ī k  f o -
t o g r a f ē t ? 
Kāpēc?

– Visvairāk patīk fotografēt 
interesantus cilvēkus. Pirms da-
žiem gadiem ir bijusi veiksmī-
ga sadarbība ar Nacionālo teāt-
ri iestudējot lugas “Latgola” un 

“Latgola-2”, kurām scenogrāfi-
jā izmantotas manas fotogrā-
fijas. Esmu fotografējis dziedā-
tājus Zigmara Liepiņa jubilejas 
koncerta sagatavošanas pe-
riodā, dziedātājas Aišas (Aijas 
Andrejevas) dziesmu albumam 
un koncertam, ķirurgu Ari Lāci ar 

kolēģiem sirds operācijas laikā 
Bērnu slimnīcā. Nākošā, kas aiz-
rauj un ļauj labi izvēdināt galu, 
ir dabas fotografēšana. Atbildot 
uz jautājumu “kāpēc patīk?” sva-
rīgākais ir, lai ir interesanti, lai ir 
piedzīvojums, lai manas fotog-
rāfijas ir vajadzīgas cilvēkiem.

– Kas ir pats ekstrēmākais, 
ko esat darījis, lai uzņemtu 
bildi? 

– Neko ekstrēmu, salīdzinot 
ar citiem fotogrāfiem, nees-
mu darījis, jo par ekstrēmu var 

uzskatīt fotografēšanu militāros 
konfliktos, citos apstākļos, kas 
bīstami dzīvībai. Bet divas rei-
zes ir fotografēts tādā vidē, kas 
izraisa dīvainas sajūtas – maza 
bērna sirds operācijas laikā 
Bērnu slimnīcā un Sieviešu cie-
tumā Iļģuciemā. 

Vēl atceros emocionālu pār-
dzīvojumu, kad Dziesmu svētku 
lielkoncerta laikā ar mazu pre-
ses fotogrāfu pulciņu tiku ie-
laists orķestra bedrē, kas bija tie-
ši skatuves vidū, un varēju no-
klausīties pēdējās labākās kon-
certa nobeiguma kora dziesmas, 
atrazdamies starp dziedātājiem 
un klausītājiem, redzēdams 
dziedātāju emocijas.

– Kura Jums pašam ir vis-
mīļākā bilde/bildes? 

–  Mīļas ir divas fotogrāfijas, 
kas ir godalgotas ar zelta meda-
ļām savās kategorijās vienā no 
lielākajām fotokonkursiem pa-
saulē Trierenberg Super Circuit 
2015.gadā un 2010.gadā.

Pirmā godalgotā fotogrāfi-
ja ar sarkano kuģīti tapusi agrā 
rītā ziemā pie ārgaisa tempe-
ratūras zem  – 20°C, fotografē-
jot Daugavu no Daugavgrīvas 
mola uz Mangaļsalas mola pusi. 
Īstajā brīdī uzspīdēja saule, ga-
ram peldēja sarkans kuģītis un 
pa pretējo molu gāja cilvēks, vi-
sam veidojot ideālu kompozī-
ciju. Šādi klimatiskie apstākļi ir 
īpaši labvēlīgi dabas fotogrāfi-
jām pie ūdeņiem, jo gaisā virmo 

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki, kuri var 
izdarīt to, ko citi nevar – Imants Urtāns

Profesors Aris Lācis operācijas laikāĶirurgu manipulācijas 
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sudrabaina ledus kristāliņu dū-
maka, kas piešķir attēlam mir-
dzumu un īpašus toņus.

Otrajā godalgotajā foto-
grāfijā dejotāji nofotografē-
ti Dziesmu un deju svētku liel-
koncerta laikā no Daugavas sta-
diona tribīņu augšējās rindas 
savādāk nekā to izdarīja turpat 
esošie daudzi desmiti fotogrā-
fu. Šāda tehniskā paņēmiena 
izmantošana ļāva parādīt dejas 
rakstu interesantāk nekā sastin-
gusi momentfotogrāfija.

Vēl īpaši mīļa ir fotogrā-
fiju sērija ar Nacionālā te-
ātra aktieriem Baltinavas 
lauku mājās, kur aktieri 
pirms lugas iestudēšanas 
iepazina Latgales cilvēkus, 
parašas, valodu, iejutās lu-
gas varoņu tēlos, izmēģi-
nāja lauku cilvēku darbus. 
Par godu aktieru vizītei 
tika sarīkotas cūkas bēres, 
iesaistot darbā lugas gal-
venos varoņus.

Turpinājumā tika izspē-
lētas dažādas izrādes ainas 
reālā Latgales māju vidē, 
kas izrādē tika projicētas 
skatuves fonā.

– Kādai ir jābūt perfektai 
bildei? Kādu bildi Jūs gribētu 
uzņemt, bet līdz šim vēl nav 
sanācis?

– Perfekta fotogrāfija paliek 
arvien mazāk saistīta ar tehnis-
ku attēla kvalitāti. Protams, laba 
tehnika palielina māksliniecisko 
paņēmienu daudzveidību un 
ļauj būt drošam par sasniedza-
mo rezultātu. Fotogrāfija, kas ie-
gūta ar mobilo telefonu vai pri-
mitīvu filmiņu kameru var būt 
mākslinieciski un komerciāli 
tikpat veiksmīga, kā darbi, kas 
iegūti ar modernas fototehni-
kas palīdzību. 

Laikam uz jautājumu par to, 
kādu bildi es gribētu uzņemt, 
atbildēt konkrēti nav iespējams. 
Vēlmju ir daudz, taču tās nav 
īpaši konkretizētas, paļaujos 
uz mirkļa iedvesmu un veiksmi 
atrasties īstajā laikā īstajā vietā. 
Svarīgs nosacījums ir fotografēt 
cik var bieži, tad viss izdosies. 

– Vai ir kāda izstāde, kon-
kurss vai grāmata, kur redza-
mas Jūsu fotogrāfijas?

– Manas fotogrāfijas var re-
dzēt mājas lapā www. fototrio. lv, 
kas ir kopēja ar vēl diviem 

fotogrāfiem. 26.oktobrī ir pēdējā 
Nacionālā teātra izrādes “Latgola.
lv-2” izrāde ar manām fotogrāfi-
jām fonā. Manas fotogrāfijas ir iz-
mantotas dažādos preses izdevu-
mos, fotoalbumos. Nozīmīgākā 
ir milzīga izmēra fotogrāmata 

“Viena diena Latvijā pēc 20 ga-
diem”, kurā līdzās Latvijas labā-
ko fotogrāfu un pazīstamu ārval-
stu fotogrāfu darbiem ir vairākas 
manas fotogrāfijas.

Paldies par interviju un, 
kā parasti, par lielu daļu 
bilžu šajā avīzē!  RS

Darbinieki – mūsu vērtība

Fotogrāfijas, kas ir godalgotas ar zelta medaļām savās kategorijās vienā no lielākajām 
fotokonkursiem pasaulē Trierenberg Super Circuit 2015. gadā un 2010.gadā. Plašāku 

aprakstu par šīm fotogrāfijām un to tapšanas apstākļiem lasiet 13.lpp.
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Siltie padomi un receptes

Ticējums ir laika gaitā pārbaudīta atziņa, padoms, 
kas balstās uz dzīves novērojumiem. Dabas un cilvē-
ka dzīves parādību un likumsakarības skaidrojums, kas 
veidojies dzīves pieredzē. Ticējumi saistās ne tikai ar ti-
cību vai reliģiju, bet arī ar praktiskiem paņēmieniem, zi-
nāšanām, ko darīt, kā rīkoties, kā izzināt, lai labi klātos, 
lai viss atrisinātos pēc iespējas labāk.

TICĒJUMI:
l Ja ziemas sākumā ir liels sals un daudz sniega, AS 

“RĪGAS SILTUMS” darbiniekiem būs darba pilnas 
rokas. 

l Ja vasarā veiktas siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes 
un remontdarbi, tad gaidāma laba apkures sezona.

l Lai Jaunajā gadā rēķini par apkuri būtu zemāki, 
Vecajā gadā radiatori jāatbrīvo no aizkariem, mēbe-
lēm vai citiem priekšmetiem, kas traucē to optimālu 
siltumatdevi.

KO SNIEGAVĪRS SAKA 
“RĪGAS SILTUMS” 
DARBINIEKAM? 

Dace Otaņķe :  Ziema 
nebūs!

Sandis Sladkēvičs: Mums 
nav pa ceļam!

Juris Stacēvičs: Nosiltiniet 
kārtīgi trubas, jo jūsu siltums 
mani silda no apakšas.

Aiva Bistrova: Jāpāriet uz 
alternatīvo apkuri – LEDUS.

Nepareizi! Pareizā atbilde:

“Jā, Jūs pareizi dzirdējāt. 
Man nepieciešams at-
slēgt apkuri, nevis pieslēgt 
apkuri.”

Kāda ir ideālā istabas tem-
peratūra? Kāda ir ideālā ce-
peša temperatūra? Kas jāda-
ra, lai svētkus sagaidītu silti? – 
Mūsuprāt, būtiskākie jautā-
jumi, lai drūmo pelēko ziemu 
pārlaistu bez lielas depresijas. 
Jautājām AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbiniekiem. 

KĀDA IR IDEĀLĀ 
ISTABAS 
TEMPERATŪRA? 

Dace Otaņķe, Kancelejas 
vadītāja: Kad kājām ir silti, bet 
galvai vēsi.

Sandis Sladkēvičs, MID 
Mēraparātūras remontu un kon
troles centra iecirkņa vadītājs: 
Ziemā nedaudz virs āra gaisa 
temperatūras. Vasarā nedaudz 
zem.

Juris Stacēvičs ,  Ra žo 
ša nas daļas vecākais siltum
tehnisko iekār tu inženieris : 
Manuprāt, ideālā istabas tem-
peratūra ir tāda, kad darba 
dienā, nozvanot modinātā-
jam, neuzvelkot rīta svārkus, 
Tu vari izkāpt no gultas,   uz-
taisīt kafiju un omulīgi baudīt 
to nesteidzoties.

Aiva Bistrova, Nekustamā 
īpašuma daļas nekustamā īpašu
ma aģente:  Ideālā istabas tem-
peratūra ir 36.6 x 2=73,2 J, man 
galīgi nepatīk +18.

KĀDA IR IDEĀLĀ  
CEPEŠA  
TEMPERATŪRA? 

Dace Otaņķe: Tāda pati kā 
mēles temperatūra.

Sandis Sladkēvičs: Silts, 
bet lai vairs nekustas.

Juris Stacēvičs: Tas ir tāds 
smalks šedevrs, cepeša tem-
peratūrai ir jābūt tādai, lai 
cepetis būtu sulīgs un smar-
žotu tā, lai garšas kārpiņas 
viegli kņudinātu Tavus maņas 
orgānus. 

Aiva Bistrova: Lai mēle 
nepiedeg...

KAS JĀDARA,  
LAI SVĒTKUS 
SAGAIDĪTU  
SILTI?

Dace Otaņķe: Mājās jācep 
piparkūkas.

S a n d i s  S l a d k ē v i č s : 
Jāiepriecina savi mīļie un sevi 
pašu un jāatgaiso stāvvads.

Juris Stacēvičs:  Jāstrādā, 
kolēģi, jāstrādā!

Aiva Bistrova: “KRIO” saunā 
jādomā siltas domas...

Dace Otaņķe

Sandis Sladkēvičs

Juris Stacēvičs

Aiva Bistrova
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Tauta runā

Ko par vērienīgajiem siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem Brīvības ielā do-
māja sociālo mediju lietotāji? Lasi un uzzini!

Remontdarbi rīdzinieku skatī-
jumā… Acīmredzot likumsakarīgi, 
ka, veicot siltumtīklu remontdarbus 
Stabu ielā pretī bijušai VDK ēkai jeb 

“Stūra mājai”, rakšanas darbu laikā at-
klājām eju kas, iespējams, veda uz tu-
vākajām bumbu patvertnēm. RS 

Parunu lielvalsts Latvijā neskati 
vīru pēc cepures! Šis risinājums ļaus 
turpmāk neslēgt krustojumu un izvai-
rīties no sastrēgumiem remontdarbu 
laikā. Vairāk par akām slejā Aktuālais 
siltumtīklos. RS 

Nebaidieties! Ne tikai neierakām 
strādniekus, bet izrakām arī visādus 
interesantus brīnumus. Par tiem lasiet 
slejās Aktuālais siltumtīklos un Tauta 
runā. RS 

Tiešām, tiešām! Remontdarbi ir 
beigušies! Šogad. RS 

Ja Fileasam Fogam vajadzēja 
80 dienas, lai apbrauktu apkārt 
zemeslodei, tad “Rīgas siltum-
am” pietika tikai ar 86 dienām, lai 
nomainītu siltumtrasi Brīvības 
ielas posmā no Bruņinieku ielas 
līdz “Cirklim Kā” Pērnavas ielā. 
Praktiski visu vasaru no remont-
darbu karstās zonas pienāca 
šifrēti un kodēti ziņojumi, at-
skaites, telegrammas, faksi un 
īsziņas, ka jau paveikti remont-
darbi 45%, 62%, 87%, 99,99%, 
100%, 120% un 200% apjomā, 
beigu galā apsteidzot grafiku 
par 10% un izpildot piecgades 
plānu trīs mēnešos.

Tā kā čaklo remontētāju 
dēļ izpalika 1959. gadā dzi-
mušās siltumtrases 60 gadu 
jubilejas svinības, tad 29. au-
gustā tika sarīkota kārtīga 
remontdarbu noslēgšanās 
atzīmēšana. Nomainīto siltum-
tīklu visu 1,9 kilometrus garajā 
posmā tika klāti svētku galdi, uz-
stājās bērnu un senioru deju 
kolektīvi, dziedāja grupa “Prāta 
vētra” un ansamblis “Lustīgais 
blumīzeris”, tika rīkotas atrakci-
jas, rotaļas, sacensības, konkursi 

un viktorīnas, ar svinīgām uzru-
nām tribīnē kāpa Rīgas domes 
vadība, “Rīgas siltuma” pārstāvji 
un viesi no brālīgajiem siltumtīk-
lu uzņēmumiem kaimiņvalstīs. 
Loterijās tika izspēlēta iespēja 
braukt paremontēt siltumtra-
si kādā no tuvējām ārzemēm, 
bet erudīcijas spēlēs varēja 
vinnēt pāris aizbīdņus vai sil-
tumizolāciju piemājas dārziņa 
platībā. Par svētku kulmināciju 
kļuva svinīgā lentītes pārgrieša-
na, pēc kuras, sarkstot un bālējot 
kā pirmkursniece skolas ballītē, 
visu skatiem pavērās jaunā sil-
tumtrase. “Mēs esam stipri! Mēs 
esam diženi! Mēs esam raženi! 
Mēs esam skaisti!” teica siltum-
trase, noklājās ar pagaidu asfalta 
segumu un aizgāja gulēt.

Īpaša vieta šajās svinībās 
tika atvēlēta remontdarbu 
laikā atrakto un atrasto vēr-
tīgo un vēsturisko relikviju 
ekspozīcijai. Uz postamenta tika 
novietots fragments no Brīvības 
un Matīsa ielu stūrī uzietā pa-
gājušajā gadsimtā populārās 
firmas “Kārlis Nevermind & Co” 
ražotā kabeļu kanāla, dekodera 

un satelītšķīvja. Interesentiem 
tika ļauts izložņāt un apskatīt 
Stabu ielā atrasto eju, kas sa-
vienoja Stūra māju ar kādu no 
bumbu patvertnēm, to  – ar 
kādreizējo armijas augstākās 
virspavēlniecības štābu, bet 
to  – ar “Latvijas Balzama” ga-
tavās produkcijas noliktavām. 
Tāpat goda vietā tika liktas ci-
tas siltumtīklu remontdarbu 
laikā atrastās vērtības: pirmais 
Rīgā izkaltais feniņš, dzinta-
ra aļņa galvas figūra, Fēliksa 
Edmundoviča Dzeržinska ādas 
pletne, Alfona Novika pude-
ļu attaisāmais, “Bankas Baltija” 
pazudušās grāmatvedes port-
felis, četras brīvbiļetes uz 
nākamajiem Dziesmu svētkiem, 
caurlaides iebraukšanai Ogrē 
makets un santehniķa Fedjas 
pazudušais zupas termoss un 
avīzē “Pravda” ietītās desmaizes.

Savukārt nākamajā apkures 
sezonā “Rīgas siltums” darbinie-
kus jau varēja atpazīt par zelta 
ķiverēm, kas tika piešķirtas par 
uzņēmuma piekoptajiem dar-
binieku atvilināšanas atpakaļ 
pēc ilgstošas prombūtnes, 

piemēram, Līgo svētkiem vai 
Jaungada atzīmēšanas veicino-
šiem pasākumiem. Autovadītāji 
gan sūdzējās, ka saulainos 
laika apstākļos šo ķiveru ra-
dītais atspīdums apgrūtinās 
redzamību un traucēs saskatīt 
luksoforu gaismas, tomēr viņi 
tika mierināti, ka Latvijā saulai-
nu laika apstākļu tikpat kā nav. 
Kooperējoties ar “Rīgas ūdeni”, 
kuri savā īpašumā bija ieguvuši 
balvu “Zelta pods”, kā arī “Rīgas 
Namu pārvaldnieku”, kam bija 
ticis “Zelta krāns”, un “Rīgas sa-
tiksmi”, kuras pārziņā nu bija 

“Zelta stopkrāns”, turpmāk va-
rēja demonstrēt zelta ilgtspējas 
indeksu labas pārvaldības un 
procesu nodrošināšanas pār-
valdībā. Tāds, lūk, priecīgs stāsts. 

AS “RĪGAS SILTUMS” , 
SIA “Rīgas ūdens”, SIA 

“Rīgas namu pārvaldnieks”, 
SIA “Rīgas satiksme” u.c. 

klients Sandris Cirklis Kārlis 
Nevermindzovičs

Sleja “Tauta runā” šīs avīzes ietvaros tapa kā iespēja avīzes lasītājiem uzzināt, ko par AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbiem (un nedarbiem) domā rīdzinieki. Lasīt citu lasītāju viedokļus dažkārt šķiet pat interesantāk nekā 
lasīt to, ko par sevi stāstām mēs paši – AS “RĪGAS SILTUMS”. Ja arī jums ir viedoklis, komentāri, ierosināju-
mi vai jautājumi, sūtiet uz e-pastiem agnete.busta@rs.lv vai zane.jekabsone@rs.lv.

Mēs zinām, ko jūs darījāt šajā vasarā
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Komunikācija ar rīdziniekiem

Ja arī Tev ir idejas un ieteikumi, kā pilnveidot AS “RĪGAS SILTUMS” avīzes saturu,  
raksti mums uz e-pastu: siltums@rs.lv

Lai uzlabotu komunikā-
ciju ar rīdziniekiem un vei-
cinātu efektīvu informā-
cijas apmaiņu, AS “RĪGAS 
SILTUMS” aicina klientus iz-
mantot šādas komunikācijas 
iespējas:

l Rīgas Klientu centrā Brī-
vības ielā 49/53

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

1. Sniedz konsultācijas AS 
“RĪGAS SILTUMS” klien-
tiem par siltumapgādes 

jautājumiem R īgas 
pilsētā.

2. Pieņem klientu iesnie-
gumus par jautājumiem, 
kas saistīti ar siltumener-
ģijas nodrošināšanu 
ēkām, kuras pieslēgtas 
siltumapgādes tīkliem. 
Un arī par karstā ūdens 
nodrošināšanu ēkās, 
kuru iekšējo siltumap-
gādes sistēmu apkalpo 
AS “RĪGAS SILTUMS”. 

3. Pieņem klientu iesnie-
gumus tehnisko no-
teikumu saņemšanai 

siltumtehnisko iekārtu 
rekonstrukcijas darbu 
veikšanai.

4. Sniedz informāciju par 
norēķiniem par ēkā 
patērēto siltumener-
ģiju šīs ēkas dzīvokļu 
īpašniekiem.

Rīgas Klientu centra darba 
laiks:

P. no 800 līdz 1900

O. no 800 līdz 1900

T. no 800 līdz 1900

C. no 800 līdz 1900

P. no 800 līdz 1900

S. no 1000 līdz 1500

l  Rīdzinieki savu viedok-
li, pretenzijas vai ieteiku-
mus var sniegt arī pa Klientu 
palīdzības dienesta bez-
maksas diennakts tālruni  
80 0000 90.

l Aicinām sazināties arī tieš-
saistes formā, izmantojot  
AS “RĪGAS SILTUMS” interne-
ta mājaslapā www.rs.lv pie-
ejamo Kontaktu formu sada-
ļā “Kontakti” vai e-pastu sil-
tums@rs.lv .

RS


