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2014./2015.gada apkures 
sezona noslēgusies, un tā ir aiz-
vadīta veiksmīgi – pateicoties 
vasarā rūpīgi veiktajiem siltum-
trašu un siltummezglu sagata-
vošanas darbiem, siltumener-
ģija tika nodrošināta bez starp-
gadījumiem, vienīgi iedzīvotāji 
vēl ir salīdzinoši maz informēti 
par automatizēto siltummezglu 
priekšrocībām. Proti, lai arī visu 
apkures sezonas sākumu iedzī-
votāji pastiprināti tika informēti 
par automatizēto siltummezglu 
priekšrocībām, laiku pa laikam 
tomēr vērojama neizpratne par 
mainīgo radiatoru tempera-
tūru. Tā tam ir jābūt, un tas 
nozīmē, ka mājas automati-
zētais siltummezgls darbojas 
perfekti! Teju visos namos Rīgā 
šobrīd ir uzstādīti automatizētie 
siltummezgli, kas reaģē uz āra 
gaisa temperatūru – proti, āra 
gaisa temperatūrai paaugstino-
ties līdz uzstādītajai, apkure iz-
slēdzas, bet paliekot aukstākam, 

ieslēdzas automātiski, tādējādi 
ļaujot izmantot siltumu racionā-
li un taupīgi. 

Šī apkures sezona ir īpaša ar 
diviem aspektiem:  

– tā bija garākā un vien-
laikus otra siltākā pēdē-
jo piecu gadu laikā (ne-
daudz siltāka bija tikai 
iepriekšējā);

– alokatoru pilotprojekta 
Ulbrokas ielas namā 13., 
korpuss 5, īstenošana AS 

“RĪGAS SILTUMS” un mājas 
iedzīvotājiem ļāva skaid-
ri saredzēt iespējas, ne-
mazinot komforta līmeni, 
ievērojami samazināt sil-
tumenerģijas patēriņu un 
rēķinus – ja blakus māju 
siltumenerģijas patēriņš 
aizvadītajā apkures sezo-
nā nedaudz pieauga, tad 
projekta mājā būtiski sa-
ruka – par 20%! 

Ar katru apkures sezonu AS 
“RĪGAS SILTUMS” kļūst arvien 

zaļāka – sistemātiski tiek pa-
lielināts biokurināmā īpatsvars 
pašu saražotās siltumenerģijas 
apjoma bilancē. Biokurināmā 
izmantošanas īpatsvars AS 

“RĪGAS SILTUMS” siltumavotos 
2009./2010.finanšu gadā sastā-
dīja 1,8%, bet 2013./2014.finan-
šu gadā jau 30,5%. 

AS “RĪGAS SILTUMS” pastāvī-
gi veic ieguldījumus, lai samazi-
nātu siltuma zudumus pārvadē 
un siltumenerģiju saražotu pēc 
iespējas efektīvāk, tā piemēram, 
šķeldas katlos kurināmā izman-
tošanas lietderības koeficients 
šobrīd jau pārsniedz 100%, bet 
siltuma zudumi ar katru gadu 
sarūk. Biokurināmā efektīvā-
kai izmantošanai tiek izmanto-
ti kondensācijas tipa dūmgāzu 
kondensatori. Dūmgāzu cieto 
daliņu attīrīšanai, NOx izmešu 
samazināšanai bez dūmgāzu 
kondensatoriem tiek izmanto-
ti arī multicikloni un elektrosta-
tiskie filtri.

Aktuāli

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.

Aizvadītā apkures sezona:  
arvien zaļāki un arvien efektīvāki

VIDĒJĀ MĒNEŠA ĀRĒJĀ GAISA TEMPERATŪRA  
PA MĒNEŠIEM APKURES SEZONU LAIKĀ

Mēneši
Normatīvā 

T ārg.

Faktiskā Faktiskā
Tārg. 

fakt.MAX

Tārg. 

fakt.MIN1996./ 
1997.

1997./ 
1998.

1998./ 
1999.

1999./ 
2000.

2000./ 
2001.

2001./ 
2002.

2002./  
2003.

2003./ 
2004.

2004./ 
2005.

2005./ 
2006.

2006./ 
2007.

2007./ 
2008.

2008./ 
2009.

2009./ 
2010.

2010./ 
2011.

2011./ 
2012.

2012./ 
2013.

2013./ 
2014.

2014./ 
2015.

Oktobris 7,2 8,5 5,4 6,9 7,3 10,0 8,9 3,4 5,0 7,7 7,9 9,7 6,8 9,3 5,8 6,0 8,8 7,8 8,9 7,5 10,0 3,4

Novembris 2,1 4,6 2,3 -4,3 2,2 5,2 1,8 1,0 3,5 0,8 3,1 4,3 0,8 3,6 4,3 3,3 5,1 4,7 5,3 3,1 5,3 -4,3

Decembris -2,3 -4,9 -3,5 -2,9 -0,3 1,5 -5,5 -6,8 1,4 1,4 -2,1 4,3 0,8 0,8 -2,0 -5,8 2,6 -3,9 2,7 -0,2 4,3 -6,8

Janvāris -4,7 -2,1 0,5 -2,3 -1,4 -0,6 -1,0 -4,6 -6,0 -0,1 -5,9 0,7 -1,1 -1,6 -10,4 -2,0 -2,3 -5,3 -5,1 -0,1 0,7 -10,4

Februāris -4,3 0,3 0,3 -3,9 0,8 -3,0 1,5 -5,1 -2,0 -5,0 -6,6 -7,4 2,7 -2,8 -4,2 -7,0 -7,6 -0,8 1,1 0,8 2,7 -7,6

Marts -0,6 0,5 -0,5 1,9 1,7 0,1 0,1 0,8 1,3 -3,7 -2,9 5,0 2,4 0,9 -0,6 0,8 2,0 -3,8 4,7 4,6 5,0 -3,8

Aprīlis 5,1 3,7 7,7 9,0 10,7 7,3 6,9 4,1 6,5 6,5 6,4 5,3 8,6 6,8 7,0 7,8 7,4 4,9 8,6 6,9 10,7 3,7

Kopā: 0,4 1,5 1,7 0,6 3,0 2,9 1,8 -1,0 1,4 1,1 0,0 3,1 3,0 2,4 0,0 0,4 2,3 0,5 3,7 3,2 - -

MAX 7,2 8,5 7,7 9,0 10,7 10,0 8,9 4,1 6,5 7,7 7,9 9,7 8,6 9,3 7,0 7,8 8,8 7,8 8,9 7,5 - -

MIN -4,7 -4,9 -3,5 -4,3 -1,4 -3,0 -5,5 -6,8 -6,0 -5,0 -6,6 -7,4 -1,1 -2,8 -10,4 -7,0 -7,6 -5,3 -5,1 -0,2 - -
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Aktuāli
Vidējais siltumenerģijas ta-

rifs šajā atskaites periodā bija 
par 8,5% zemāks nekā iepriek-
šējā apkures sezonā, kas skaid-
rojams ar zemāku vidējo dabas-
gāzes tirdzniecības cenu, salī-
dzinot ar iepriekšējo finanšu 
gadu.  

2013./2014.finanšu gads 
tika noslēgts ar 2,8  milj. eiro 
peļņu, kas ir par 4,5 milj. eiro 
mazāka nekā gadu iepriekš. 
Galvenais peļņas samazinājuma 
iemesls ir siltumenerģijas patē-
riņa kritums. Peļņas apmērus ie-
tekmēja arī subsidētās elektro-
enerģijas nodokļa ieviešana no 
01.01.2014.1, kas būs spēkā čet-
rus gadus, kā arī dabasgāzes lie-
totāju grupas maiņa2, kurai tiek 
piemērots augstāks dabasgāzes 
diferencētais tirdzniecības gala 
tarifs.

VIRZĪSIMIES UZ PRIEKŠU
Vasarā aktīvi tiks veikti re-

montdarbi vēl neremontēta-
jos AS “RĪGAS SILTUMS” īpašu-
mā esošajos siltumtīklos, par 
ko tiks informēti arī iedzīvotāji! 
Nu jau vairākas sezonas, lai ie-
dzīvotājiem nodrošinātu mak-
simālu komfortu siltumtrašu 

remontdarbu laikā, AS “RĪGAS 
SILTUMS” izbūvē pagaidu sil-
tumtīklus, tādējādi nodrošinot 
iedzīvotājus ar karsto ūdeni sil-
tumtīklu posma pārbūves laikā. 
Vēl pirms vairākiem gadiem 
bija situācijas, kad remont-
darbu dēļ karstais ūdens va-
rēja nebūt pieejams pat mē-
nesi. Šobrīd karstais ūdens 
remontdarbu laikā tiek 
nodrošināts teju vienmēr. 
Informācija par remontdar-
biem pieejama arī mūsu mājas-
lapā un aicinām iedzīvotājus iz-
turēties ar izpratni par sagādā-
tajām neērtībām! 

Tiek veiktas plānotās hid-
rauliskās pārbaudes, kas ir bū-
tiski nepieciešamas drošas sil-
tumapgādes nodrošināšanā. 
Hidrauliskās pārbaudes ir vis-
efektīvākais veids, kā noteikt 
bojājumu vietas siltumtrasēs 
un sagatavoties nākamajai ap-
kures sezonai. Iedzīvotājus un 
namu pārvaldniekus aicinām 
nekavējoties ziņot par hidrau-
liskās pārbaudes laikā novē-
rotajām ūdens noplūdēm pa 
diennakts Klientu palīdzības 
dienesta bezmaksas tālruni 
80 0000 90!

Šovasar plānots arī veikt sil-
tumcentrāles “Ziepniekkalns” 
automatizētās vadības sistēmas 
un tīkla sūkņu modernizāciju, 
ierīkot dīzeļdegvielas tvertnes 
siltumcentrālēs “Ziepniekkalns”, 
 “Imanta” un katlu mājā 
Keramikas ielā 2A, aprīkot kat-
lu mājas Trijādības 5 katlus ar 
degšanas gaisa mitrināšanas 
sistēmu kurināmā izmantoša-
nas efektivitātes paaugstinā-
šanai un turpmākai dūmgā-
zu NOx satura samazināšanai. 
Plānots veikt biokurināmā kat-
lu māju izbūvi Daugavas laba-
jā krastā, kā arī siltumcentrāles 

“Daugavgrīva” papildus šķeldas 
katla uzstādīšanu.

Tas viss palīdz ražot un 
pārvadīt siltumenerģiju ar-
vien zaļāk un efektīvāk!

RS

1  Subsidētās elektroenerģijas nodok-
ļa (SEN) likums tika ieviests, sākot 
ar 2014.gada janvāri. SEN ieviests 
ar mērķi mazināt obligātās iepirku-
ma komponentes ietekmi uz elek-
trības cenām patērētājiem. SEN tiek 

piemērots elektroenerģijas ražotāju 
ieņēmumiem par elektroenerģiju, kas 
pārdota obligātā iepirkuma ietvaros, 
un ieņēmumiem no garantētās mak-
sas par koģenerācijas stacijā vai elek-
trostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. 
Nodokļa likme tika noteikta, ņemot 
vērā stacijā izmantotā energoresursa 
veidu un apjomu 5–15% apmērā. AS 

“RĪGAS SILTUMS” 2013./2014.finanšu 
gadā samaksāja Subsidētās elektro-
enerģijas nodokli (SEN) 831 tūkst.eiro.

2 Dabasgāzes piegādi nodrošina AS 
“Latvijas Gāze” par tarifiem, kurus ap-
stiprina sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisija (SPRK).

 Dabasgāzes pakalpojumu tarifu dife-
renciācija ir veidota tā, lai tiek ievērots 
princips, kad lietotājs ar lielāku dabas-
gāzes patēriņa apjomu maksā mazā-
ku gala tarifu, nekā lietotājs ar mazā-
ku dabasgāzes gada patēriņa apjomu. 
Sniegto pakalpojumu kopējo izmak-
su sadalīšanai jāatbilst SPRK noteikta-
jiem pakalpojuma bāzes tarifa diferen-
ciācijas nosacījumiem starp astoņām 
lietotāju grupām.

 Tā kā akciju sabiedrība “RĪGAS 
SILTUMS” ražošanā arvien vairāk iz-
manto videi draudzīgāku kurināmo – 
šķeldu, tad, samazinoties patērētās 
dabasgāzes apjomam, sākot no 2014.
gada janvāra, akciju sabiedrība vairs 
neiepērk dabasgāzi par iespējamo 
zemāko cenu, kas pēc iepirktā apjo-
ma atbilst dabasgāzes lietotāju 8.gru-
pai, bet par cenu, kas atbilst dabasgā-
zes lietotāju 7.grupai. Līdz ar lietotāju 
grupas maiņu izmaksas par dabasgāzi 
2013./2014.finanšu gadā pieauga par 
711 tūkst. eiro.

VIDĒJĀ MĒNEŠA ĀRĒJĀ GAISA TEMPERATŪRA  
PA MĒNEŠIEM APKURES SEZONU LAIKĀ

Mēneši
Normatīvā 

T ārg.

Faktiskā Faktiskā
Tārg. 

fakt.MAX

Tārg. 

fakt.MIN1996./ 
1997.

1997./ 
1998.

1998./ 
1999.

1999./ 
2000.

2000./ 
2001.

2001./ 
2002.

2002./  
2003.

2003./ 
2004.

2004./ 
2005.

2005./ 
2006.

2006./ 
2007.

2007./ 
2008.

2008./ 
2009.

2009./ 
2010.

2010./ 
2011.

2011./ 
2012.

2012./ 
2013.

2013./ 
2014.

2014./ 
2015.

Oktobris 7,2 8,5 5,4 6,9 7,3 10,0 8,9 3,4 5,0 7,7 7,9 9,7 6,8 9,3 5,8 6,0 8,8 7,8 8,9 7,5 10,0 3,4

Novembris 2,1 4,6 2,3 -4,3 2,2 5,2 1,8 1,0 3,5 0,8 3,1 4,3 0,8 3,6 4,3 3,3 5,1 4,7 5,3 3,1 5,3 -4,3

Decembris -2,3 -4,9 -3,5 -2,9 -0,3 1,5 -5,5 -6,8 1,4 1,4 -2,1 4,3 0,8 0,8 -2,0 -5,8 2,6 -3,9 2,7 -0,2 4,3 -6,8

Janvāris -4,7 -2,1 0,5 -2,3 -1,4 -0,6 -1,0 -4,6 -6,0 -0,1 -5,9 0,7 -1,1 -1,6 -10,4 -2,0 -2,3 -5,3 -5,1 -0,1 0,7 -10,4

Februāris -4,3 0,3 0,3 -3,9 0,8 -3,0 1,5 -5,1 -2,0 -5,0 -6,6 -7,4 2,7 -2,8 -4,2 -7,0 -7,6 -0,8 1,1 0,8 2,7 -7,6

Marts -0,6 0,5 -0,5 1,9 1,7 0,1 0,1 0,8 1,3 -3,7 -2,9 5,0 2,4 0,9 -0,6 0,8 2,0 -3,8 4,7 4,6 5,0 -3,8

Aprīlis 5,1 3,7 7,7 9,0 10,7 7,3 6,9 4,1 6,5 6,5 6,4 5,3 8,6 6,8 7,0 7,8 7,4 4,9 8,6 6,9 10,7 3,7

Kopā: 0,4 1,5 1,7 0,6 3,0 2,9 1,8 -1,0 1,4 1,1 0,0 3,1 3,0 2,4 0,0 0,4 2,3 0,5 3,7 3,2 - -

MAX 7,2 8,5 7,7 9,0 10,7 10,0 8,9 4,1 6,5 7,7 7,9 9,7 8,6 9,3 7,0 7,8 8,8 7,8 8,9 7,5 - -

MIN -4,7 -4,9 -3,5 -4,3 -1,4 -3,0 -5,5 -6,8 -6,0 -5,0 -6,6 -7,4 -1,1 -2,8 -10,4 -7,0 -7,6 -5,3 -5,1 -0,2 - -
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AS “RĪGAS SILTUMS” sil-
tumenerģijas tarifs no šī gada 
1.jūlija, salīdzinot ar jūniju, 
samazinās par 5%, un tas ir 
49,05 EUR/MWh bez PVN. 
Siltumenerģijas tarifs šī gada 
jūlijā ir par 14,5% mazāks 
nekā pērnā gada jūlijā.

Siltumenerģijas tarifs 
Rīgā ir zemākais Latvijas 
lielo pilsētu vidū. Tas ir ma-
zāks par siltumenerģijas ta-
rifu Valmierā, Daugavpilī, 
Jelgavā, Rēzeknē, Jēkabpilī, 
Liepājā, Jūrmalā un Vents-
pilī. 

Siltumenerģijas tarifs jūlijā 
Rīgā ir arī zemākais Baltijas val-
stu galvaspilsētu vidū. Tas ir par 
25% mazāks nekā Tallinā un par 
26% mazāks, salīdzinot ar ap-
stiprināto siltumenerģijas tari-
fu Viļņā.

Savukārt augustā un sep-
tembrī, saskaņā ar AS “Latvijas 
Gāze” prognozi, sagaidāms, 
ka, salīdzinot ar jūliju, siltum-
enerģijas tarifs samazināsies 

par nepilniem 2% un būs 
48,11 EUR/MWh bez PVN.

Siltumenerģijas tarifs jū-
lijā, prognozes augustam un 
septembrim noteiktas, pama-
tojoties uz akciju sabiedrības 
“Latvijas Gāze” šī gada 10.jūlijā 
publicēto paziņojumu Latvijas 
Republikas oficiālajā izdevu-
mā “Latvijas Vēstnesis”  – par 
dabasgāzes tirdzniecības cenu 
220,55 EUR/tūkst.nm3 jūlijā un 
prognozi augustam un septem-
brim 213,43 EUR/tūkst.nm3 .

AS “RĪGAS SILTUMS” ik mē-
nesi savā interneta mājaslapā 
www.rs.lv informē par faktis-
ki piemērojamo siltumener-
ģijas cenu, balstoties uz AS 
“Latvijas Gāze” publicēto pa-
ziņojumu Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”” līdz mēneša 10.da-
tumam par dabasgāzes tirdz-
niecības cenu. 

Atbilstoši Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas 
2013.gada 29.maija lēmumam 

Nr.89 “Par akciju sabiedrības 
“RĪGAS SILTUMS” siltumenerģi-
jas apgādes pakalpojumu tari-
fiem”, siltumenerģijas cena var 

gan samazināties, gan palieli-
nāties, mainoties dabasgāzes 
tirdzniecības cenai.

RS

Siltuma cena

SILTUMENERĢIJAS TARIFI EUR/MWH (BEZ PVN) LATVIJAS LIELĀKAJĀS PILSĒTĀS 2015.GADA JŪLIJĀ

SILTUMENERĢIJAS TARIFI  
BALTIJAS VALSTĪS JŪLIJĀ

49,05 49,53

52,86

55,11
55,71

56,74 56,76

59,11 59,58*

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

Rīgas
siltums

Valmieras
siltums

Daugavpils
siltumtīkli

Fortum
Jelgava

Rēzeknes
enerģija

Jēkabpils
siltums

Liepājas
enerģija

Jūrmalas
siltums

Ventspils
siltums

EUR/MWh

* – siltumenerģijas tarifs nav atkarīgs
no dabasgāzes cenas

49,0561,4161,80
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

RīgaTallinaViļņa

EUR/MWh

26% 25%

Rīgā jūlijā turpina sarukt siltumenerģijas tarifs – 
tas ir mazākais Latvijas lielo pilsētu vidū!
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Siltuma cena

Siltumenerģijas rēķinu sum-
ma ir atkarīga ne tikai no patē-
rētā siltumenerģijas daudzuma, 
bet arī no piemērojamā siltum-
enerģijas tarifa. Pēdējo reizi AS 

“RĪGAS SILTUMS” siltumener-
ģijas tarifs, ko ir apstiprinājusi 
Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija, mainījies 2013.
gada 1.jūlijā. Toreiz siltumener-
ģijas tarifu izdevās samazināt 
par 3%, jo pēc biokurināmā ko-
ģenerācijas energobloka uzstā-
dīšanas SC “Ziepniekkalns” un 
biokurināmā katla uzstādīša-
nas SC “Zasulauks”, kur par ku-
rināmo tiek izmantota šķelda, 
izdevās ietaupīt galvenokārt uz 
kurināmā rēķina, jo šķelda ir lē-
tāka nekā dabasgāze.

Ņemot vērā to, ka siltum-
enerģijas tarifā apmēram 82% 
veido izmaksas par energore-
sursiem, akciju sabiedrības sil-
tumenerģijas tarifi ir apstipri-
nāti pie dabasgāzes diferencē-
tajiem tirdzniecības gala tari-
fiem atkarībā no dabasgāzes 

tirdzniecības cenas un, notiekot 
dabasgāzes tirdzniecības tarifa 
izmaiņām, AS ”RĪGAS SILTUMS” 
tarifs par siltumenerģiju var 
mainīties katru mēnesi.

Aizvadītā apkures sezona 
iesākās ar siltumenerģijas ta-
rifu 58,32 EUR/MWh (oktobrī), 
bet, pakāpeniski samazinoties 
dabasgāzes cenai, noslēdzās 
ar 53,68 EUR/MWh (aprīlī), kas 
ir zemākais siltumenerģijas ta-
rifs kopš 2011.gada decembra. 
Kā jau iepriekš minēts, pašlaik – 
jūlijā siltumenerģijas tarifs jau 
ir nokrities līdz 49,05 EUR/MWh 
un, pamatojoties uz AS “Latvijas 
Gāze” 10.07.2015. publicēto pa-
ziņojumu laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”, kur prognozēts, ka 
dabasgāzes tirdzniecības cena 
vasarā turpinās samazināties, 
varam prognozēt, ka augus-
tā un septembrī siltumener-

ģijas tarifs samazināsies līdz 
48,11 EUR/MWh.

Izvērtējot siltumenerģijas 
tarifa tendences ilgākā laika pe-
riodā, redzams, ka pēc lielākiem 
tarifa lēcieniem un kritumiem 
iepriekš, pēdējos gados tas ir 
nostabilizējies un pat samazi-
nājies. Līdzīgi kā siltumenerģi-
jas tarifs ir atkarīgs no dabas-
gāzes cenas, dabasgāzes cena 
ir atkarīga no naftas produktu 
cenām biržā. Tā kā dabasgāzes 
iepirkuma cenas tiek rēķinātas 

atbilstoši iepriekšējo 9 mēnešu 
mazuta un dīzeļdegvielas kotā-
cijai, dabasgāzes tarifu izmaiņas 
iespējamas vien ar laika nobīdi 
no naftas produktu tirgus ak-
tuālajām tendencēm. Ja strauji 
samazinās naftas cenas, tad da-
basgāzes cena samazinās ar lai-
ka nobīdi. 

Izvērtējot akciju sabiedrības 
“RĪGAS SILTUMS” siltumenerģijas 
tarifa dinamiku, ik mēnesi tiek 
apkopota informācija par citu 
Latvijas pilsētu, kā arī Baltijas 
galvaspilsētu siltumenerģijas 
tarifiem. 

Apzinoties to, ka ne jau ti-
kai siltumenerģijas tarifs, bet 
arī patērētās siltumenerģijas 
apjoms veido izmaksas, ko ie-
dzīvotāji maksā par apkuri, ie-
teicams izmantot pašlaik pie-
ejamo Eiropas fondu un Rīgas 
domes atbalstu, vispirms vei-
cot ēku energoauditu un tālāk 
ēku renovāciju vai pakāpenisku 
siltināšanu. 

RS

Siltumenerģijas tarifs –  
zemākais pēdējo gadu laikā

SILTUMENERĢIJAS UN DABASGĀZES VIDĒJIE TARIFI SALĪDZINĀJUMĀ PA GADIEM
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Vidējie rādītāji Rīgā ir šādi: pēc renovāci-
jas siltumenerģijas ietau pījums siltināta-
jās ēkās ir no 47 līdz pat 76%.
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Līdz 2020.gadam Eiropas 
Savienības dalībvalstu ener-
goapgādes kompānijām, tajā 
skaitā AS “RĪGAS SILTUMS” jā-
veic būtisks enerģijas ietaupī-
jums pie galalietotājiem, ie-
viešot energoefektivitātes pa-
augstināšanas pasākumus, ko 
nosaka Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2012/27/ES 
un LR Ministru kabineta rīko-
jumā Nr.587  apstiprinātā kon-
cepcija par minētās direktī-
vas pārņemšanu normatīvajos 
aktos. Šobrīd izstrādes stadi-
jā ir Energoefektivitātes likum-
projekts, kas nodrošinās valsts 
energoefektivitātes rīcības plā-
nu izstrādi un ieviešanu. 

Tāpēc 2014. gadā AS “RĪGAS 
SILTUMS”, sadarbojoties ar paš-
valdības SIA “Rīgas pilsētbūv-
nieks”, veica izpēti par siltum-
enerģijas ietaupījuma apjomu, 
ko iespējams gūt, veicot energo-
efektivitātes pasākumu – uzstā-
dot siltuma maksas sadalītājus 
(turpmāk tekstā  – alokatorus) 

daudzdzīvokļu dzīvojamās 
ēkās. Pilotprojekta mērķis bija 
realizēt alokatoru praktisku ie-
viešanu, nodrošināt alokatoru 
darbību un noskaidrot to ietek-
mi uz siltumenerģijas patēriņa 
izmaiņām.

Alokators jeb siltuma mak-
sas sadalītājs ir elektroniska ie-
rīce siltuma patēriņa noteikša-
nai ēkās ar pieslēgumu centra-
lizētajai siltumapgādes sistēmai. 
Tas neuzskaita patērēto siltumu 
MWh vai kWh, bet reģistrē ra-
diatora temperatūru laika perio-
dā iedaļu formā. Visu ēkā uzskai-
tīto iedaļu kopsumma ir 100% 
siltuma patēriņš apkurei. Izejot 
no tā, tiek noteikts katra radia-
tora siltuma patēriņš konkrētajā 
norēķina periodā. Alokators fik-
sē rādījumus un ar radio signālu 
noraida informāciju datu savā-
cējam, tas var būt stacionārs vai 
pārnēsājams. Bojājuma gadīju-
mā alokators automātiski sūta 
trauksmes ziņojumu. Alokatori 
nav kaitīgi un bīstami cilvēku, 

bērnu un mājdzīvnieku veselī-
bai, tiem nevajag elektrības pie-
slēgumu, jo darbojas ar bateri-
jām, kas nav jāmaina 10 gadu 
laikā.

Lai atspoguļotu siltuma 
maksas sadalītāju sistēmas iz-
mantošanas lietderību, pilot-
projekta laikā iegūto siltum-
enerģijas ietaupījumu ir svarī-
gi salīdzināt ar siltumenerģijas 
patēriņu citās līdzīga tipa ēkās. 

Pēc dažādu ēku apsekošanas, 
tostarp izvērtējot dzīvokļu īpaš-
nieku atsaucību un vēlmi sadar-
boties, kā arī finansiālās un teh-
niskās iespējas, tika panākta vie-
nošanās par sadarbību ar SIA 

“Rīgas pilsētbūvnieks”. 
Lai praksē pārliecinātos par 

siltuma maksas sadalītāju efek-
tivitāti, projektam tika izvēlēta 
viena no piecām līdzīgām ēkām 
Ulbrokas ielā. Ēku komplekss, 

AS “RĪGAS SILTUMS” pilotprojekts par siltuma 
maksas sadalītāju ietekmi uz siltumenerģijas 
patēriņa realizācijas samazinājumu dzīvojamā ēkā

SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJS - ALOKATORS

Pirmais uzmontētais alokators ēkā Ulbrokas ielā 13 k.5

Īslaicīgi piespiežot pogu alokatora vidusdaļā, redzami sekojoši rādījumi:

   45 Uzskaitīto iedaļu momentānais rādījums

   258 sm Iepriekšējā apkures sezonā uzskaitītās iedaļas

. . .5.8.  Tekošā norēķinu mēnesī uzskaitītās iedaļas

.2.1.5.8.sm Iepriekšējā norēķinu mēnesī uzskaitītās iedaļas

-3400 Alokatora sērijas numurs – pirmā daļa

0060- Alokatora sērijas numurs – otrā daļa

53.3°C Radiatora sensora temperatūra

26.7°C Telpas Sensora temperatūra

U 1.10. Apkures perioda sākuma datums

  10.11. Pašreizējais datums

poga

displejs
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kas nodots ekspluatācijā 2011. 
gadā, ir lielākais jaunuzceltais 
mikrorajons kopš Latvijas ne-
atkarības atjaunošanas. Ēka 
Ulbrokas ielā 13, korpuss 5, ir 
divpadsmit stāvu dzīvojamais 
nams ar divcauruļu apkures sis-
tēmu. Ēkā ir 168 īres dzīvokļi ar 
504 radiatoriem, kas aprīkoti ar 
termoregulatoriem – iedzīvotā-
jiem tie dod iespēju regulēt tel-
pu temperatūru. 

Pagājušā gada rude -
nī pilotprojekta ietvaros ēkā 
tika uzstādīti 504  alokatori. 
Pilotprojektam ēka ir piemē-
rota gan tāpēc, ka tās apkures 
sistēma atbilst alokatoru uzstā-
dīšanas prasībām, jo tikusi aprī-
kota ar termoregulatoriem, gan 
tāpēc, ka Ulbrokas ielā 13, kor-
pusiem Nr. 1, 3 un 5, ir vienā-
da konstrukcija un izvietojums. 
Tas dod iespēju salīdzināt ēkas 
5.korpusa siltumenerģijas pa-
tēriņa izmaiņas ne tikai ar ie-
priekšējo apkures sezonu, bet 
arī starp korpusiem.

Alokatoru montāžas darbus 
veica AS “RĪGAS SILTUMS” darbi-
nieki, kuri nodrošināja to tehnis-
ki pareizu izvietošanu un mon-
tāžas laikā ne tikai nomērīja ra-
diatorus siltuma atdeves koefi-
centa noteikšanai, bet arī pār-
liecinājās par termoregulatoru 
tehnisko stāvokli. 

Papildus ēkas apkures kon-
tūrā tika uzstādīts siltumskaitī-
tājs, kas uzskaita ēkā patērēto 
siltumenerģiju apkurei un dod 
iespēju precīzi noteikt izmanto-
tās siltumenerģijas daudzumu 
apkurei, nodalot siltumenerģi-
ju karstā ūdens sagatavošanai.

Pilotprojekta gaitā atklājās 
daži tehniski šķēršļi, kas būtu 
jāņem vērā līdzīgos projektos. 
Tika konstatēts, ka ēkā ir iero-
bežota radio signāla izplatība 
starp stāviem. Iemesls ir starp-
stāvu pārsedžu betonēšanā iz-
mantotās metāla loksnes. Šis 
apstāklis apgrūtina datu nola-
sīšanu stacionārā risinājumā, 
kad atsevišķos stāvos izvietoti 
datu koncentratori. Tāpēc tika 
pieņemts lēmums ēkā izman-
tot datu nolasīšanas apgaitas 
risinājumu. 

Uzstādot alokatorus, tika 
veikta iedzīvotāju padziļināta 
informēšana: kā pareizi lietot 
termoregulatorus un kā pareizi 
veikt telpu vēdināšanu. 
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SIA ‘’Rīgas pilsētbūvnieks’’ ēka Ulbroka ielā 13 k.5

Norēķina periods
Siltumenerģijas patēriņa samazinājums

MWh %

11.2014. -26,55 -22,40

12.2014. -31,39 -22,57

01.2015. -18,75 -15,12

02.2015. -23,72 -21,12

03.2015. -19,98 -19,23

Kopā: -120,38 -20,14
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Individuālā siltuma maksas 

sadalītāju sistēma tika nodo-
ta ekspluatācijā pirms apkures 
sezonas sākuma, tādējādi jau-
nā norēķinu kārtība iedzīvotā-
jiem tika piemērota līdz ar siltu-
ma padevi apkurei dzīvokļos no 
2014. gada oktobra vidus. 

METODIKA
Jau uzsākot darbu, bija 

skaidrs, ka pilotprojektā notei-
cošā loma ir metodikai, kas arī 
noteiks iedzīvotāju maksu par 
apkuri. Lai izveidotu labāko 
metodiku aprēķiniem par ap-
kuri, AS “RĪGAS SILTUMS” apko-
poja un izanalizēja gan Latvijas, 
gan Eiropas valstu pieredzi in-
dividuālo siltuma maksas sada-
lītāju sistēmu darbības nodro-
šināšanā. Atklājās, ka vairumā 
ēku, kuru iedzīvotāji iesniedz 
sūdzības par individuālo siltu-
ma maksas sadalītāju uzskaiti, 
problēmas raisa ne tik daudz 
iekārtu darbība, cik aprēķinu 
metodika. Lielākajā daļā gadī-
jumu metodikas modeli notei-
kuši paši iedzīvotāji, neizpro-
tot sistēmas darbības principus 
un aprēķinu būtību. Tāpēc AS 

“RĪGAS SILTUMS” un SIA “Rīgas 
pilsētbūvnieks” bija svarīgi iz-
strādāt un pieņemt tādu meto-
diku, kas ietver visus būtiskos 
parametrus.

Lai izstrādātu pilotprojek-
tam atbilstošu aprēķinu meto-
diku bija nepieciešami četri gal-
venie rādītāji:

1)  radiatora vērtēšanas 
koeficents, ko noteica 
alokatoru piegādātājs; 

2)  dzīvokļa izvietojuma 
koeficients ēkā (šī koefi-
centa aprēķinu veica 
Rīgas Tehniskās univer-
sitātes speciālisti);

3)  ar alokatoriem regulēja-
mā ēkas apkures patēri-
ņa daļa; 

4)  neregulējamā ēkas ap-
kures patēriņa daļa, t.sk. 
koplietošanu telpu pa-
tēriņš, stāvvadu siltum-
atdeves daļa u.c. 

Pēdējie divi nosacījumi, ap-
kopojot pieredzi Latvijā un Eiropā, 
izrādījās visbūtiskākie. Bieži dzir-
dētais sadalījums 70/30 (70% ar 
alokatoriem regulējamā ēkas ap-
kures patēriņa daļa, bet 30% ne-
regulējamā ēkas apkures patē-
riņa daļa) tiek lietots valstīs, kur 
iedzīvotāji norēķinās pēc izlīdzi-
nātās maksājumu sistēmas un 
pārrēķinu veic reizi gadā (līdzī-
gi kā to dara AS “Latvenergo” un 
AS “Latvijas Gāze”). Izmantojot šo 
proporciju ikmēneša aprēķinos, 
tajos gada mēnešos, kad ir aug-
sta vidējā mēneša ārgaisa tem-
peratūra un attiecīgi, mazs ēkas 

siltumenerģijas patēriņš, veido-
jas neprecīzs siltuma maksas sa-
dalījums starp dzīvokļiem. Lai 
atrisinātu šo situāciju, AS “RĪGAS 
SILTUMS” izvēlējās ieviest daļu sa-
dalījumu, kas mainās atkarībā no 
vidējās mēneša ārgaisa tempera-
tūras. Jo zemāka mēneša vidējā 
ārgaisa temperatūra, jo lielāka ir 
ar alokatoriem regulējamā ēkas 
apkures patēriņa daļa un mazā-
ka neregulējamā ēkas apkures 
patēriņa daļa. Savukārt, jo augs-
tāka mēneša ārgaisa temperatūra, 
jo mazāka ar alokatoriem regulē-
jamā daļa, bet lielāka neregulēju-
mā daļa.

No alokatoriem nolasītie 
dati saskaņā ar metodiku tiek 
apstrādāti speciāli šim nolū-
kam izveidotā aprēķinu mo-
dulī un ik mēnesi elektronis-
ki nosūtīti SIA “Rīgas pilsēt-
būvnieks” norēķinu par ap-
kuri sagatavošanai ēkas dzī-
vokļu īrniekiem. Nosūtītais 
pārskats ir pieejams vairākos 
formātos un pielāgots auto-
mātiskam datu importam SIA 

“Rīgas pilsētbūvnieks” datu 
bāzē. Pilotprojekta ietvaros 
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” īpa-
ši augstu novērtēja AS “RĪGAS 
SILTUMS” izstrādāto metodi-
ku un elektroniskos aprēķi-
nus par patērēto siltumener-
ģiju apkurei katrā dzīvoklī.

PIRMĀ SEZONA: –20%
Siltumenerģijas patēri-

ņa datu analīzei izmantoti 
2014./2015.gada apkures pe-
rioda pilnie pieci apkures mē-
neši (novembris, decembris, 
janvāris, februāris un marts). 
Salīdzinot ar 2013./2014.gada 
apkures sezonas siltumener-
ģijas patēriņu (pārrēķinot uz 
2014./2015.gada apkures se-
zonas klimatiskajiem apstāk-
ļiem) Ulbrokas ielas 13  kor-
pusos Nr. 1, 3 un 5, tika seci-
nāts, ka 5. korpusā ir panākts 
20,14% siltumenerģijas patēri-
ņa samazinājums.

Patēriņa analīze ļāva se-
cināt, ka dzīvokļu iedzīvotāji 
savu izvēlēto komforta līmeni 
apkures periodā būtiski necen-
tās mainīt. 

Iedzīvotāju siltumenerģi-
jas patēriņa īpatnības ietek-
mē dzīvesveids, veselības stā-
voklis, iesakņojušies paradu-
mi. Izpētot detalizētāk dzīvok-
ļus ar augstu patēriņu, jāseci-
na, ka vairākos šādos dzīvokļos 
iedzīvotāji saņem dotācijas vai 
dzīvokļu pabalstus. Pie augsta 
patēriņa grupas ir arī regulārie 
komunālo maksājumu parād-
nieki, kaut gan viņiem ir dota 
iespēja samazināt savus izde-
vumus. Dažos dzīvokļos dzīvo 
cilvēki ar īpašām vajadzībām, 

INDIVIDUĀLĀ SILTUMA PATĒRIŅA UZSKAITES SISTĒMAS SHĒMA

MWh
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kuriem nepieciešama augstā-
ka gaisa temperatūra iekštel-
pās. Daudzi iedzīvotāji neveic 
pareizu telpu vēdināšanu un 
nemēģina izprast siltuma tau-
pīšanas iespējas. Apsekojot 
ēku un aptaujājot iedzīvotājus, 
AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki 
konstatēja, ka dažu augsta sil-
tumenerģijas patēriņa dzīvok-
ļu iedzīvotāji ilgstoši tur vaļā 
logus.

Datu analīze liecina, ka pi-
lotprojekta ēkā tiem iedzīvo-
tājiem, kuri mazāk cenšas eko-
nomēt siltumu savos dzīvok-
ļos, un tiem iedzīvotājiem, kuri 
veic taupības pasākumus, mak-
sa par apkuri var atšķirties trīs 
līdz četras reizes par vienu 
kvadrātmetru.

Pilotprojekts sniedzis iespē-
ju iedzīvotājiem saņemt rēķinus 
par apkuri atbilstoši siltumener-
ģijas patēriņam dzīvoklī:

–  iedzīvotāji, kuri ekonomē 
siltumu savos dzīvokļos, 
maksā ievērojami mazāk; 

–  iedzīvotāji, kuri izvēlas 
augstāku gaisa tempe-
ratūru vai nevēlas mainīt 
ieradumus (tur atvērtus 
logus, neveic pareizu vē-
dināšanu, neregulē telpu 
temperatūru ar termore-
gulatoriem), maksā par 
apkuri vairāk. 

Pilotprojekta īstenoša na 
ļauj izdarīt vairākus secināju mus.

–  Pilotprojekta ēkā sasnieg-
ta siltumenerģijas patēri-
ņa ekonomija 20% apmērā. 
Tas liecina, ka, ieviešot in-
dividuālo siltuma maksas 
sadalītāju sistēmu, var pa-
nākt kopējo siltumenerģi-
jas patēriņa samazinājumu 
ēkai, būtiski neietekmējot 
iedzīvotāju komforta līme-
ni dzīvokļos. 

–  Informējot iedzīvotājus, 
svarīgi uzsvērt, ka aloka-
tori netaupa, bet motivē 
taupīt. Pētījuma rezultā-
ti liecina, ka liela nozīme 
ir iedzīvotāju informē-
šanas un izskaidrošanas 

procesam par iespējām 
taupīt siltumenerģiju ēkā 
un dzīvoklī. 

–  Ņemot vērā iedzīvotāju 
zemo ieinteresētību tau-
pīt, nepieciešami norma-
tīvie akti, kas noteiktu pie-
nākumu iedzīvotājiem 
veikt un ievērot uzlaboju-
mus energoefektivitātes 
paaugstināšanai savā dzī-
ves vietā vai īpašumos.

–  Individuālās siltuma mak-
sas sadalītāju projekta 
veiksmīgas realizācijas bū-
tiskākais nosacījums ir pa-
matota un skaidri saprota-
ma metodika.

–  Ēkās, kuru radiatoriem 
nav nodrošināta siltuma 

padeves regulēšana, vien-
laicīgi ar alokatoru ievie-
šanu jāparedz apkures 
sistēmu renovācija. Tai ir 
nepieciešama visu mājas 
dzīvokļu īpašnieku piekri-
šana, un, ņemot vērā da-
žādās dzīvokļu īpašnieku 
intereses un maksātspēju, 
tās iegūšana ir sarežģītā-
kais posms šādu projektu 
realizācijā. 

AS “RĪGAS SILTUMS” vadība 
un Attīstības un mārketinga da-
ļas darbinieki Ieva Tracevska un 
Mārtiņš Donga izsaka pateicību 
pilotprojektā iesaistītajiem ko-
lēģiem par atsaucību un aktīvu 
darbu projekta realizēšanā.

RS

ĒKU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA ANALĪZE 

2013./2014.gada apkures sezonas siltumenerģijas patēriņa pārrēķins, ievērojot 2014./2-15.gada apkures 
sezonas Kt un SSK h skaitu no novembra līdz martam ieskaitot

Siltumenerģijas patēriņš MWh 2014./2015.gada apkures sezonā no novembra līdz martam ieskaitot

Ulbrokas iela 13 k. 1 Ulbrokas iela 13 k. 3 Ulbrokas iela 13 k. 5

MWh

600,00

+1,36% +2,85% -20,14%

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

598,82 606,98 599,48 616,54
597,76

477,38

ĒKAS ULBROKAS IELĀ 13, KORPUSS 5, APKURES IZMAKSAS

Norēķinu
periods

Zemākās izmaksas,
EUR /m2

Augstākās izmaksas,
EUR /m2

2014. gada novembris 0,26 0,84

2014. gada decembris 0,27 1,13

2015. gada janvāris 0,25 0,93

2015. gada februāris 0,21 0,87

2015. gada marts 0,20 0,73
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Pakalpojumi

Veicot regulāru ēku iekšējo 
sistēmu apkalpi (kopā tiek ap-
kurināti 19,5  milj.m2, tajā skai-
tā ĒISA 8,4 milj.m2), AS “RĪGAS 
SILTUMS” darbinieki ir uzkrā-
juši ievērojamu profesionālo 
pieredzi ēku iekšējo sistēmu 
apkalpes darbos. Šobrīd ĒISA 
nodrošināšanā ir nodarbināti 
312 profesionāli un augsti kva-
lificēti darbinieki, un tas ļauj AS 

“RĪGAS SILTUMS” piedāvāt sa-
viem klientiem augstākā līme-
ņa pakalpojumus. 

ĒISA ietver trīs pamatblokus:
1) Siltumapgādes sistē-

mu apkalpe, kas ietver 
– Individuālajā siltuma 

mezglā (ISM): regulāru 
iekārtu darbības pārbau-
di; skaitītāju rādījumu no-
lasīšanu divas reizes mē-
nesī; sagatavošanu apku-
res sezonai; siltummai-
ņu ķīmisko skalošanu; 
automātikas parametru 
regulēšanu.

– Apkures sistēmās: sistē-
mas apsekošanu vienu 
reizi nedēļā; armatūras 
regulēšanu un remontu; 
sistēmas balansēšanu; 
sistēmas un atsevišķu sil-
dķermeņu atgaisošanu; 
siltumizolācijas posmu 
nomaiņu.

– Karstā ūdens sistēmās: 
sistēmas apsekošanu vie-
nu reizi nedēļā; armatūras 
regulēšanu un remontu; 
sistēmas balansēšanu; 
siltumizolācijas posmu 
nomaiņu;

– Ikgadējo siltumapgā-
des tehniskā stāvok-
ļa novērtējumu: vienu 

reizi gadā  – ISM un sil-
tumsistēmu sagatavo-
šanu apkures sezonai; 
vienu reizi gadā  – ISM 
un apkures sistēmu hid-
raulisko pārbaudi; vienu 

reizi gadā  – siltumsis-
tēmu apsekošanu un 
tehniskā stāvokļa aktu 
sagatavošanu.

2) Lietotāja ūdensva-
da un kanalizācijas sistēmas 

apkalpe, kas ietver ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmas vizuā-
lo pārbaudi; iekārtu tīrīšanu un 
regulēšanu; kopējo skaitītāju rā-
dījumu nolasīšanu un rādījumu 
fiksēšanu; kanalizācijas tīrīšanu.

3) Lietotāja elektroap-
gādes sistēmas apkalpe, kas 
ietver skaitītāju rādījumu attā-
linātu nolasīšanu, elektrosada-
les skapju un sistēmas tehniskā 
stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu; 
elektrosadales sistēmas testē-
šanu; koplietošanas telpu ap-
gaismes ķermeņu, rozešu, ar-
matūras, slēdžu, automātu u.c. 
pārbaudi.

Lai pieteiktos šim pakal-
pojumam, sazinieties ar AS 

“RĪGAS SILTUMS” 1.Tīklu rajo-
na vadītāju Arti Benefeldu, tālr. 
67017400, ja ēkas atrašanās vie-
ta ir Daugavas labais krasts vai 
2.Tīklu rajona vadītāju Andri 
Meļķertu, tālr. 67017900, ja ēkas 
atrašanās vieta ir Daugavas 
kreisais krasts!

RS

Ēku iekšējo sistēmu apkalpe (ĒISA) – profesionāļu rokās

Uzticiet ēku iekšējo sistēmu apkalpi 
profesionāļiem  – AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbiniekiem! 

Ēkās uzstādīto siltummaiņu skalošana tiek veikta 5 skalošanas stendos, kuri ir aprīkoti ar modernām 
iekārtām un atbilst ugunsdrošības, elektrodrošības, vides un darba higiēnas prasībām.

Nr. p. k. Sistēmas EUR/m2 bez PVN

1. Siltumapgādes sistēma (apkure un karstais ūdens) 0,0427*

2. Ūdensvada un kanalizācijas sistēma 0,0282*

3. Elektroapgādes sistēma 0,0312*

  Kopā: 0,1021

*  Izmaksas tiks sagatavotas individuāli katram atsevišķam gadījumam, atkarībā no apkalpes 
platības, sistēmas tehniskā stāvokļa u.t.t.
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Ilgspējīga attīstība

Iegūstot Ilgtspējas indek-
sa Zelta kategoriju, AS “RĪGAS 
SILTUMS” apliecināja, ka uzņē-
mums strādā atbilstoši augstā-
kajiem standartiem un kvalitā-
tes prasībām, rūpējoties gan par 
klientiem, gan arī par darbinie-
kiem, apkārtējo vidi un ilgtspē-
jīgu attīstību.

Šis šobrīd ir izcilākais AS 
“RĪGAS SILTUMS” sasniegums 
sešu gadu dalības “Ilgtspējas 
indekss” laikā. 

Šogad zelta kategorijā 
kvalificējās uzņēmumi ABB, 

“Cemex”, “Cēsu alus”, “Grifs AG”, 

“Latvijas Loto”, “Nordea banka 
AB Latvijas filiāle”, “Rimi Latvija”, 
AS “RĪGAS SILTUMS, “SEB ban-
ka”, “Swedbank” un “Ventspils 
reiss”.

Kopumā “Ilgtspējas in-
deksam” šogad pieteicās 
73 uzņēmumi. 

Zelta kategorijā iekļūst tie 
uzņēmumi, kas demonstrē at-
klātību un caurredzamību, vi-
sus būtiskākos ilgtspējas as-
pektus komunicējot publiski. 
Uzņēmumu korporatīvās atbil-
dības stratēģija ietver skaidrus 
un izmērāmus mērķus.

“ I lgtspējas 
indekss” ir stra-
tēģisks vadī-
bas instruments, 
kas balstīts uz 
starptautiski at-
zītu metodoloģi-
ju, palīdzot uzņē-
mumiem novērtēt 
savas darbības ilgt-
spēju un korporatī-
vās atbildības līmeni 
piecās jomās – stratēģija, vide, 
tirgus attiecības, darba vide, un 
sabiedrība. Iniciatīvas partne-
ri ir Korporatīvās ilgtspējas un 

atbi ldī -
b a s  i n s t i t ū t s , 

Latvijas Darba devēju konfede-
rācija un nacionālā līmeņa sa-
darbības partneris Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība. 

RS

Pēc iepriekšējo piecu gadu Sudraba novērtējuma 
šogad AS “RĪGAS SILTUMS” iekļūst 
Ilgtspējas indeksa Zelta grupā

Nodrošinot Rīgu ar drošu, 
kvalitatīvu, videi draudzīgu un 
ilgtspējīgu centralizētu siltum-
apgādi, AS “RĪGAS SILTUMS” pa-
stāvīgi īsteno pasākumus, kas sa-
mazina negatīvo ietekmi uz vidi. 

Ar Klimata pārmaiņu finan-
šu instrumenta līdzfinansējumu 

AS “RĪGAS SILTUMS” ir iegā-
dājies divus elektromobiļus 
Nissan e-NV200, ar kuriem uz-
ņēmuma darbinieki dodas pie 
klientiem, aizvietojot divus 
līdzšinējos transportlīdzekļus.

E l e k t r o m o b i ļ i  n e r a -
da izmešus, un vienlaikus to 

ekspluatācijas izmaksas ir zemā-
kas salīdzinājumā ar automašī-
nām, kas aprīkotas ar iekšdedzes 
dzinējiem. Ietaupītos līdzekļus 
būs iespējams izmantot uzņē-
muma attīstībā un modernizācijā, 
uzlabojot pakalpojumu kvalitāti 
AS “RĪGAS SILTUMS” klientiem. 

Viena no AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbības vērtībām ir vides sa-
glabāšana, gudra un tālredzī-
ga dabas resursu izmantošana, 
vienlaikus ierobežojot kaitīgo 
vides faktoru ietekmi gan uz 
cilvēkiem, gan dabu.

RS

Turpinot īstenot pasākumus  
negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai,  
AS “RĪGAS SILTUMS” iegādājas divus elektromobiļus

Elektromobilis uzlādes punktā
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Ilgspējīga attīstība

AS “RĪGAS SILTUMS” sil-
tumenerģijas ražošanai ar kat-
ru gadu aizvien vairāk izman-
to atjaunojamos energoresur-
sus  – koksnes šķeldu. Tas ir 
ļāvis samazināt siltumenerģi-
jas tarifu rīdziniekiem, ieviest 
efektīvas tehnoloģijas un di-
versificēt kurināmā resursus, 

kļūstot neatkarīgākiem no 
importētās dabasgāzes. Šis 
solis reizē arī apstiprina mūsu 
uzņēmuma vērtību – efektīva 
ražošana.

Šodien mēs ejam tālāk  – 
mēs ne tikai ņemam, bet 
dodam, palīdzot atjaunot 
Latvijas “zaļo zeltu” – mežu. 

Ar labu darbu, stādot 
mežu, mēs atzīmējām uzņē-
muma pastāvēšanas 19.ga-
dadienu.

Mežu, ar aktīvu vadības 
atbalstu, uzņēmuma darbi-
nieki stādīja 30.aprīlī Gaujas 
mežniecībā, kopā iestādot 
2000 priedīšu.

Šis pasākums ir arī aplieci-
nājums atbildīgas un ilgtspējī-
gas komercprakses īstenošanai, 
apliecinot svarīgu uzņēmuma 
vērtību – atbildīga attieksme.

Pēc pasākuma izskanēja ai-
cinājums arī nākamajā gadā or-
ganizēt meža stādīšanu, pulcē-
jot vēl lielāku skaitu kolēģu. RS

AS “RĪGAS SILTUMS” jubileju atzīmē darot labus darbus

AS “RĪGAS SILTUMS” saskaņā ar VID da-
tiem ir viens no lielākajiem nodokļu maksā-
tājiem valstī, kā arī Padziļinātās sadarbības 

programmas (t.s. “baltā saraksta”) dalīb-
nieks, kas apliecina uzņēmuma  – godprā-
tīga nodokļu maksātāja atbilstību virknei 

kritēriju, sniedzot būtisku ieguldījumu ēnu 
ekonomikas apkarošanas plāna pasākumu 
īstenošanā.

Uzņēmuma vadība ir lepna par VID pozi-
tīvo novērtējumu, kas apliecina uzņēmuma 
korektu un atbildīgu darbības politiku, kas 
sasaucas ar uzņēmuma ētikas pamatprinci-
piem un definētajām vērtībām – atbildīga 
attieksme un uzticamība. 

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” īsteno godīgu komercpraksi 
un iegūst atzinību no Valsts ieņēmumu dienesta 

AS “RĪGAS SILTUMS” saņēma pateicības vēstuli no Valsts ie-
ņēmumu dienesta (VID) par ievērojamu nodokļu iemaksu 
veikšanu budžetā.

AS “RĪGAS SILTUMS” vadība un darbinieki stādot mežu. 
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Ilgspējīga attīstība

Lai rastu jaunas aktuālas transport-
līdzekļu parka vadības ierosmes, kā arī 
lai samērotu savu paveikto ar citiem uz-
ņēmumiem, AS “RĪGAS SILTUMS” pieda-
lījās konkursā “Drošākais uzņēmuma 
autoparks” un ieguva 2.vietu kategorijā 

“Zemāka riska autoparki”. 
Līdzdalība konkursā un tā rezultāti iz-

ceļ AS “RĪGAS SILTUMS” realizēto uzņēmu-
ma ilgtspēju veicinošu faktoru: sociālā at-
bildība, droši darba apstākļi, darba vides uz-
labojumi nozīmīgumu AS “RĪGAS SILTUMS” 
attīstībā.

Konkursa žūrija, apmeklējot Transporta 
dienestu Pildas ielā 43, iepazinās ar AS 

“RĪGAS SILTUMS” realizēto transportlīdzekļu 
tehniskā stāvokļa uzraudzības un nodroši-
nājuma sistēmu, transportlīdzekļu vadītāju 
darba apstākļiem un darba pienākumu izpil-
di nosakošajām vadlīnijām, veiktajiem profe-
sionāli izglītojošajiem pasākumiem. 

BALTA gada balvas “Drošākais uzņē-
muma autoparks 2014” mērķis ir noskaid-
rot Latvijas uzņēmumus, kuros vissekmī-
gāk tiek veikta autoparka pārvaldīšana. 
Tādējādi veicinot kopējo satiksmes drošību 

Latvijā, sniedzot uzņēmumiem praktisku in-
formāciju transportlīdzekļu parka vadības 
pilnveidošanai. 

Konkurss notiek jau trešo gadu, un to 
organizē apdrošināšanas sabiedrība BALTA, 
LR Satiksmes ministrija un SIA “Drošas 
Braukšanas Skola”. Kā partneri konkursu at-
balsta “Latvijas Darba devēju konfederācija”, 

“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kame-
ra”, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāci-
ja, autopārvadātāju asociācija Latvijas auto, 
Ceļu satiksmes drošības direkcija un ziņu 
portāls Delfi. RS

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis Aigars Cīrulis un Transporta 
dienesta vadītājs Gints Upmalis apbalvošanas pasākumā. 

BALTA gada balva: AS “RĪGAS SILTUMS” –  
konkursa “Drošākais uzņēmuma autoparks” laureāts

Rūpējoties gan par drošu auto-
parku, gan arī par AS “RĪGAS SILTUMS”  
darbinieku vadīt prasmi, nu jau otro 
gadu uzņēmumā tiek organizētas ap-
mācības, lai uzņēmuma auto vadītā-
ji vadītu savus transportlīdzekļus at-
bilstoši aktualitātēm un drošai vadīt 
prasmei. 

Apmācībās AS “RĪGAS SILTUMS” 
transportlīdzekļu vadītāji apguva pa-
reizus stūrēšanas paņēmienus, kas ir 
droša un komfortabla brauciena pa-
mats; “droša ātruma” jēgu; pareizu po-
zīciju divu un trīs joslu ceļos un ielās, 
noteikumiem un labo praksi.

RS

Droša auto 
vadīšana
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Darbinieki

Darbinieki  – AS “RĪGAS 
SILTUMS” lielākā vērtība un no-
zīmīgākais resurss, tāpēc AS 

“RĪGAS SILTUMS” atbalsta un 
veicina darbinieku iesaistīša-
nos dažādos sportiskos pasā-
kumos  – tā piemēram, šogad 
darbinieki ar AS “RĪGAS SILTUMS” 
atbalstu piedalījās “Lattelecom 
Rīgas maratonā”, “Elkor veloma-
ratonā”, volejbola turnīrā un arī 
citos ar veselīgu dzīvesveidu 
saistītos pasākumos. 

RS

2015.gada 12.jūnijā notika “AS 
“RĪGAS SILTUMS” arodorganizāci-
ja” (turpmāk – Arodbiedrība) konfe-
rence, kurā piedalījās 41 no 47 struk-
tūrvienību sapulcēs izvirzītajiem de-
legātiem, uzaicinātie darba devēja 
pārstāvji, LAB Enerģija valdes priekš-
sēdētāja J.Stalidzāne, priekšsēdētā-
jas vietnieks A.Āboliņš, juriskonsults 
J.Mucenieks.

Šīs konferences būtiskākais jau-
tājums bija Arodbiedrības priekšsē-
dētāja vēlēšanas, un ar 31 balsi par 
Arodbiedrības Padomes vadītāju un 
Arodkomitejas priekšsēdētāju tika ie-
vēlēta Alla Kronberga.

A.Kronberga:
“Pozitīvi, ka Arodbiedrībā ir 

cilvēki, kas vēlas aktīvi darbo-
ties un sniegt savu redzējumu par 
Arodbiedrības nākotni.

Arodbiedrība ir darbinieka at-
balsts uzņēmumā, palīdzot risināt 
ikdienas darba problēmas, sniedzot 
darbiniekam morālu un juridisku at-
balstu, pārstāvot darbinieku saru-
nās ar darba devēju.

Paldies visiem, kas laika gaitā ir 
snieguši atbalstu, izteikuši priekš-
likumus un bijuši aktīvi sabiedris-
kajā darbā. Es esmu pārliecināta, 
ka, darbojoties kopā, mēs sasnieg-
sim vairāk un spēsim pārvarēt tās 
problēmas, kuras ir un vēl noteik-
ti būs.”

Konferences darba kārībā bija vēl 
arī citi jautājumi, tostarp, arodkomi-
tejas darba pārskats, arodorganizā-
cijas padomes izveidošana, arodko-
mitejas vēlēšanas, revīzijas komisijas 
vēlēšanas.

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki – 
par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu

Šī gada 17.maijā AS “RĪGAS 
SILTUMS” komanda 38 cilvēku 

sastāvā startē “Lattelecom 
Rīgas maratonā”. 

Arodorganizācijas aktualitātes

“AS “RĪGAS SILTUMS” 
arodorganizācija” Padomes 

vadītāja un Arodkomitejas 
priekšsēdētāja Alla Kronberga.

● Lai nodrošinātu maksimāli plašu darbinieku in-
terešu iekļaušanu jaunajā Darba Koplīgumā, 
Arodkomiteja noorganizēja arodorganizācijas 
biedru un darbinieku 10 sapulces, kuru laikā tika 
izrunāti daudzi darbiniekus interesējoši jautāju-
mi un ierosinājumi un tika sniegti priekšlikumi ie-
kļaušanai Darba koplīgumā.

● Priecājamies, ka arodbiedrību aktivitātēs piedalās 
arvien vairāk jauniešu, kas ir apņēmības pilni rīko-
ties, lai uzlabotu darba vidi un labklājību darbavie-
tā un arī sabiedrībā kopumā. Jauniešiem, kuri nav 
iesaistīti arodbiedrību darbā, ir ļoti daudz jautāju-
mu par to, kā arodbiedrības var palīdzēt aizstāvēt 
savas tiesības, tāpēc šī gada 24.aprīlī Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības Jauniešu padome organi-
zēja diskusiju jauniešiem “Arodbiedrība – Tava ie-
spēja!”, kurā piedalījās arī AS “RĪGAS SILTUMS” aro-
dorganizācijas jaunieši. 

● Nozīmīgs notikums šogad ir Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības 25.gadu jubileja, kas 
tika atzīmēta ar pasākumiem, veltītiem tēmai 

“Arodbiedrības kā sociālā partnera loma un spēks 
Latvijas attīstībā”, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, 
Valmierā un Rīgā.

● Šī gada 10.decembrī notiks Latvijas arodbiedrības 
“Enerģija” 6.Kongress, kurā pārvēlēs priekšsēdētā-
ju, kā arī tiks pieņemti jaunie LAB “Enerģija” statūti. 
LAB “Enerģija” valde, kurā ir arī AS “RĪGAS SILTUMS” 
Arodkomitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildī-
tāja Alla Kronberga, un darba grupa šobrīd strādā 
pie jauno Statūtu redakcijas, lai tos saskaņotu ar 
jauno Arodbiedrību likumu. RS

Citas aktualitātes
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AS “RĪGAS SILTUMS” ir 
draudzīgs uzņēmums skolām 
un skolēniem, studentiem. Ik 
gadu, dažādu pasākumu ietva-
ros, uzņēmumu apmeklē vai-
rāk nekā simts jauniešu. Arī šo-
gad AS “RĪGAS SILTUMS” pieda-
lījās gan projektā “Ēnu diena”, 
gan “Atvērto durvju dienās”.

“Ēnu dienā” AS “RĪGAS 
SILTUMS” viesojās trīs sko-
lēni. Valdes priekšsēdētāju 
Normundu Talci ēnoja Kuldīgas 
Centra vidusskolas 12.m klases 
skolēns Klāvs Elgars Benefelds, 
bet Personāldaļas vadītāja Jāņa 
Timpa gaitām sekoja Rīgas 
Hanzas vidusskolas 6.klases 
skolēni Jānis Zvejnieks un Ralfs 
Šalomijevs.

Skolēni iepazinās ar vadītā-
ju ikdienas gaitām un piedalījās 
sapulcēs. “Ēnu dienas” noslēgu-
mā skolēni tika aizvesti ekskursi-
jā uz siltumcentrālēm, lai iepazī-
tos ar procesiem, kā tiek ražota 
siltumenerģija. 

Kuldīgas Centra vidusskolas 
skolēns Klāvs Elgars Benefelds at-
zina, ka “Ēnu diena” bijusi patiesi 
aizraujoša un noderīga, atzīmē-
jot, ka savu nākotni plāno saistīt 
tieši ar siltumenerģētiku. 

14. un 16.aprīlī plkst.10:00 un 
plkst.14:00, “Atvērto durvju die-
nu” ietvaros AS “RĪGAS SILTUMS” 
nodrošināja izglītojošas ekskur-
sijas siltumcentrālē “Imanta”, kas 
darbojas koģenerācijas režīmā, 

ražojot vienlaicīgi gan siltum-
enerģiju, gan elektroenerģiju. 
Ekskursiju laikā bija iespēja iepa-
zīties ar siltumenerģētikas inže-
niera profesionālo darbību un iz-
zināt siltumenerģijas ražošanas 

procesu, kā arī apskatīt siltum-
centrāles “Imanta” tehnoloģis-
kās iekārtas – turbīnu, apkures 
katlus, siltumsūkni u.c.

Gaidām ciemos! J
RS

Karjera

Pie mums Atvērtas durvis un Ēnas 

“Ēnu dienas” dalībnieki: Skolēns Elgars Benefelds, AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 
priekšsēdētājs Normunds Talcis, skolēni Ralfs Šalomijevs, Jānis Zvejnieks, AS “RĪGAS 

SILTUMS” Personāla un darba algas daļas vadītājs Jānis Timpa. 
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Komunikācija 

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

Lai uzlabotu komunikāciju ar rīdzi-
niekiem un veicinātu efektīvu informāci-
jas apmaiņu, AS “RĪGAS SILTUMS” aicina 
klientus izmantot šādas komunikācijas 
iespējas:
● Rīgas Klientu centrs Brīvības ielā 49/53, 
Rīga

Rīgas Klientu centrā vienuviet var iz-
mantot piecu uzņēmumu piedāvātos 
pakalpojumus:

– Rīgas domes Apmeklētāju pieņemša-
nas centrs;

– Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobe-
žotu atbildību “Rīgas satiksme”;

– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Rīgas namu pārvaldnieks”; 

– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Rīgas ūdens”;

– Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”.
AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgas Klientu 

centrā iedzīvotājiem sniedz šādus 
pakalpojumus:

– Sniedz konsultācijas AS “RĪGAS 
SILTUMS” klientiem par siltumapgā-
des jautājumiem Rīgas pilsētā.

– Pieņem klientu iesniegumus par jautā-
jumiem, kas saistīti ar siltumenerģijas 
nodrošināšanu ēkām, kuras pieslēgtas 
siltumapgādes tīkliem. Un arī par kar-
stā ūdens nodrošināšanu ēkās, kuru 
iekšējo siltumapgādes sistēmu apkal-
po AS “RĪGAS SILTUMS”. 

– Pieņem klientu iesniegumus tehnis-
ko noteikumu saņemšanai siltumteh-
nisko iekārtu rekonstrukcijas darbu 
veikšanai.

– Sniedz informāciju par norēķiniem par 
ēkā patērēto siltumenerģiju 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

● Rīdzinieki savu viedokli, pretenzijas 
vai ieteikumus var sniegt arī pa Klientu 
palīdzības dienesta bezmaksas diennakts 
tālruni 80000090!
● Aicinām sazināties arī tiešsaistes formā, 
izmantojot AS “RĪGAS SILTUMS” interne-
ta mājaslapu www.rs.lv sadaļu Kontakti, 
kontaktforma vai e-pastu siltums@rs.lv. 

RS

Komunikācija  
ar rīdziniekiem

Vasaras sezona ir īstais laiks, kad sa-
kārtot centrālapkuri un, iespējams, no-
mainīt radiatorus.

Lai veiktu radiatoru nomaiņu daudz-
dzīvokļu ēku dzīvokļos, dzīvokļu īpašnie-
kiem ir jāievēro zināma kārtība. Tas nozī-
mē, ka pirms nodoma veikt šos darbus ir 
nepieciešams izstrādāt tehnisko projek-
tu, kuru izgatavošanu veic siltumapgādes 
sistēmu projektēšanā sertificēti speciālis-
ti. Tehniskā projekta izstrāde nepiecieša-
ma, lai, veicot radiatoru nomaiņu, ēku dzī-
vokļu īpašnieki šos darbus izpildītu teh-
niski pareizi un to nomaiņa neiespaidotu 
turpmāku apkures sistēmas funkcionēša-
nu. Pēc tehniskā projekta izstrādes, tas sa-
skaņojams ar ēkas apsaimniekotāju. 

Lai uzsāktu radiatoru nomaiņu, pēc 
saskaņojuma saņemšanas no ēkas ap-
saimniekotāja, ir nepieciešams veikt ap-
kures sistēmas attiecīgo stāvvadu atslēg-
šanu un iztukšošanu, bet pēc darbu pa-
beigšanas tā pieslēgšanu, uzpildīšanu 
ar siltumnesēju un veikt remonta laikā 
skartā posma savienojumu vietu blīvu-
ma pārbaudi. 

Ēkās, kurās iekšējo siltumapgādes 
sistēmu tehnisko apkalpi veic AS “RĪGAS 
SILTUMS”, iepriekš minētos darbus nodro-
šina uzņēmuma darbinieki. Radiatoru no-
maiņu ēkās var veikt tikai kvalificēti spe-
ciālisti. Radiatoru nomaiņas kārtību pri-
vātmājā nosaka tās īpašnieks.

 Katru gadu ēkās, kurās tehnisko ap-
kalpi veic AS “RĪGAS SILTUMS”, septembra 
mēnesī tiek pabeigta ēku siltumapgādes 
sistēmu sagatavošana apkures sezonai. 

Tas nozīmē to, ka vispiemērotākais laiks 
radiatoru maiņai ir vasaras periods līdz 
apkures sezonas sākumam.

KĀ TAUPĪT SILTUMU
– Radiatori jāatbrīvo no aizka-

riem, mēbelēm vai citiem priekš-
metiem, kas traucē to optimālu 
siltumatdevi. 

– Aiz radiatoriem var novietot siltu-
mu atstarojošu materiālu. 

– Pirms apkures sezonas radiatori 
kārtīgi jāiztīra ar putekļusūcēju. 

– Apkures sezonā noteikti nepiecie-
šama telpu vēdināšana, lai ielais-
tu svaigu gaisu un neradītu kon-
densāta veidošanos, telpas vēdināt 
īsu brīdi un intensīvi. Nevajadzētu 
bez vajadzības turēt atvērtus lo-
gus un durvis kāpņu telpās un ci-
tās koplietošanas telpās. 

– Lai samazinātu siltuma zudumus, 
taupītu siltumu un tādējādi sama-
zinātu apkures rēķinus, jānoblīvē 
bēniņu lūkas, jāiestiklo bēniņu un 
pagrabu logi, jānodrošina kāpņu 
telpas ar dubultajām durvīm un 
mehāniskajiem durvju aizvērējiem.

– Ieteicams nomainīt nekvalitatīvus 
un bojātus logus pret jauniem. Ja 
nav iespējas to paveikt, jānoblīvē 
logu spraugas, ievietojot siltinošu 
blīvējumu. Dzīvokļu īpašniekiem 
ēkas norobežojošo konstrukciju ne-
pilnības būtu jānorāda savam ēkas 
pārvaldniekam, lai tas tālāk var no-
drošināt ēkas sakārtošanu.    RS

Atceries: ratus kal ziemā,  
ragavas – vasarā!  
Īstais brīdis radiatoru nomaiņai!


