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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.

Šis mums ir nozīmīgs gads – 
2016.gada maijā AS “RĪGAS 
SILTUMS” atzīmēs 20 gadus!

Māte Terēze savulaik pau-
dusi brīnišķīgu domu: “Mēs do‑
mājam, ka mūsu darbi ir tikai pi‑
līte okeānā. Taču bez mūsu pilītes 
okeāns būtu mazāks.” 

20 gados mēs ar savu darbu 
esam radījuši akciju sabiedrību 

“RĪGAS SILTUMS” par vienotu un 
spējīgu uzņēmumu, kas nodro-
šina Rīgu ar drošu, kvalitatīvu, 
videi draudzīgu un ilgtspējīgu 
centralizētu siltumapgādi. 

Vairāk kā 900 darbinieku 
ir mūsu uzņēmuma bagātība – 
cilvēki, kas ik dienas, 24 stundas 
diennaktī, iegulda savu piere-
dzi, zināšanas, laiku, lai rīdzinie-
kiem savos mājokļos būtu silti 
un omulīgi.

Šobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” 
ir uzņēmums, pie kura brauc 
pieredzes apmaiņā no tuvām 
un tālām zemēm. Delegācijas 
no Eiropas un pasaules val-
stīm mācās no mūsu sasniegu-
miem siltumapgādes sistēmas 
modernizācijā.

Šajos 20 gados esam nomai-
nījuši mazefektīvās tehnoloģijas 
ar modernām, automatizētām. 

No skaitītāju uzstādīšanas, ogļu 
katlumāju un centrālo siltuma 
punktu likvidācijas, līdz moder-
nu koģenerācijas staciju izbūvei.

Liels darbs ir ieguldīts siltu-
ma pārvadē – siltuma zudumi 
ir samazināti vairāk nekā divas 
reizes salīdzinot ar pirmo uz-
ņēmuma pastāvēšanas gadu. 
Mēs esam ieguvuši lielu piere-
dzi zaļās enerģijas izmantošanā. 

Siltumenerģijas ražošanas ap-
joms ar biokurināmo ir pieau-
dzis 13 reizes.

Ar šiem panākumiem mēs 
varam lepoties!

Apņemamies turpināt iesāk-
to, lai AS “RĪGAS SILTUMS” vārds 
arī turpmāk asociētos ar attīstī-
tu, progresīvu, uz jaunām teh-
noloģijām balstītu uzņēmumu.

RS

Akciju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS” –  
jau 20 gadi

Esam gandarīti, ka, uzsā-
kot jauno apkures sezonu, va-
ram iepriecināt rīdziniekus 
ar labām ziņām  – AS “RĪGAS 
SILTUMS” siltumenerģijas ta-
rifs no šī gada 1.decembra būs 
47,18 EUR/MWh bez PVN, kas 
ir par 18% mazāks, salīdzinot 
ar pagājušā gada decembri. 

Siltumenerģijas tarifs de-
cembrī Rīgā ir arī mazākais 
Baltijas valstu galvaspilsētu 
vidū. Tas ir par 12% mazāks 
nekā Tallinā un par 34% ma-
zāks, salīdzinot ar apstiprināto 
siltumenerģijas tarifu Viļņā.

Sagaidāms, ka arī nākamajos 
aukstākajos apkures sezonas mē-
nešos – janvārī un februārī – sil-
tumenerģijas tarifs rīdziniekiem 

saglabāsies nemainīgi zems  – 
47,18 EUR/MWh bez PVN.

Apkures sezona daudziem 
izsauc nepatiku, jo rēķini par pa-
tērēto siltumu sastāda lielu daļu 
no ikdienas tēriņiem, tāpēc aici-
nām pārdomāt arī siltuma tau-
pīšanas pasākumus, ieregulē-
jot automatizētos individuālo 
siltummezglus atbilstoši mājas 
vajadzībām un maksātspējai.

Aicinām ņemt vērā arī mūsu 
mājaslapā uzņēmuma speciālistu 
sniegtos vienkāršos padomus, kā 
ietaupīt siltumenerģiju ikdienā!

AS “RĪGAS SILTUMS”, gata-
vojoties apkures sezonai, atgā-
dina, ka kārtējo apkures sezonu 
klients var uzsākt sev vēlamā lai-
kā pie nosacījuma, ka mājai nav 

parādu par patērēto siltumener-
ģiju un individuālais siltummez-
gls sagatavots apkures sezonai. 
Automatizētie siltummezgli iz-
būvēti teju visos namos Rīgā, 
un tie nodrošina, ka, āra gaisa 
temperatūrai pazeminoties, ra-
diatori kļūst siltāki, bet, āra gai-
sa temperatūrai paaugstinoties, 
radiatori kļūst vēsāki. Vēlamos 
temperatūras parametrus nosa-
ka ēkas apsaimniekotājs, vieno-
joties ar dzīvokļu īpašniekiem. 
Siltummezglā tiek uzskaitīts ti-
kai patērētais siltums un tikai 
par to tiek piestādīts rēķins. 

Lai drēgnajās dienās mā-
joklī būtu silti un komfortabli!

RS

Apkures sezona

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis



3

Mārketinga daļas vadītāja  
Ieva Tracevska

Jaunu klientu piesaistīšana 
ir viena no AS “RĪGAS SILTUMS” 
prioritātēm jau kopš uzņēmu-
ma dibināšanas. Kopš 1999.
gada jaunu klientu piesaistes 
jautājumu risināšana uzticēta 
Mārketinga daļai, kuras darbī-
bas pamatā ir profesionāls ko-
mandas darbs, kas balstīts uz 
sapratni, cieņu un savstarpēju 
palīdzību. Tas pozitīvi ietekmē 
sadarbību ar citām AS “RĪGAS 
SILTUMS” struktūrvienībām, va-
dību un klientiem.

Mārketinga daļa savu uz-
manību koncentrē uz klien-
ta vajadzību izpratni, nodro-
šinot augstākā līmeņa servi-
su. Uz 2015.gada 1.oktobri AS 

“RĪGAS SILTUMS” centralizētajai 
siltumapgādes sistēmai ir pie-
slēgusi jaunus klientus ar ko-
pējo objektu siltumslodzi 434 
MW. 

Turpinoties darījumu skai-
ta pieaugumam nekustamā 
īpašuma tirgū un jauno pro-
jektu būvniecībai Rīgā, arī nā-
kamajos gados būs vērojams 
jauno pieslēgumu skaita pie-
augums AS “RĪGAS SILTUMS” 
centralizētajai siltumapgādes 
sistēmai. 

Veiksmīgas sadarbības re-
zultātā ar AS “RĪGAS SILTUMS”, 
daudzi jauno daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku projektu attīstī-
tāji, kuri savus jaunos objektus 
pieslēdz centralizētajai siltum-
apgādes sistēmai, arī nākotnē 
savu projektu ieceres saista ar 
AS “RĪGAS SILTUMS”, tās ir tā-
das kompānijas kā SIA “MERKS”, 

SIA “NCC konstrukcija”, SIA “YIT 
celtniecība”, SIA “Rīgas pilsēt-
būvnieks”, SIA “DOMUSS”, SIA 

“VASTINT LATVIA’’ (iepriekš SIA 
“Larix Property”), tirdzniecības 
centru tīkli RIMI un MAXIMA. 

Kopš 2009.gada Mārketinga 
daļa turpina darbu Siltumtīklu 
direktora Jura Zeizas vadībā, 
paplašinot daļas darba pienā-
kumus saistībā ar līgumu sa-
gatavošanu par siltumtīklu ka-
pitālajiem, uzturēšanas, plā-
notajiem un avārijas remontu 
darbiem ar AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbuzņēmējiem.

Vienlaikus ar jaunajiem pie-
slēgumiem vēl nesenā pagāt-
nē Mārketinga daļa piedalījās 

“Rīgas centralizētās siltumapgā-
des rehabilitācijas projektā”, kas 
bija par pamatu virknei tehnis-
ko pasākumu, lai centralizēto 
siltumapgādes sistēmu Rīgā pa-
darītu tehniski drošu un ilgtspē-
jīgu. Projekta ietvaros tika likvi-
dēti centrālie siltuma punkti 

(CSP). Katrā ēkā, kas bija pie-
slēgta CSP, tika ierīkoti individu-
ālie automatizētie siltummez-
gli. Uz 01.10.2015. ēkās ar 8 147 
mezgliem, kas saņem siltum-

enerģiju no AS “RĪGAS SILTUMS”, 
nav ierīkoti 9 jaunie automatizē-
tie siltummezgli 5 ēkās. 

Tā mūsu klienti var baudīt 
automatizēto siltummezglu 
priekšrocības. Tie strādā auto-
mātiskā režīmā, ļaujot regulēt 
ēkas siltumenerģijas patēriņu 
atbilstoši klientu komforta pra-
sībām un maksātspējai. Ēkas ap-
kures sistēmā iespējams regulēt 
nepieciešamo apkures tempe-
ratūras režīmu noteiktam laika 
periodam – diennaktij, nedēļai, 
atbilstoši vēlamajai iekštelpu 
temperatūrai. 

Lai drēgnajās rudens die-
nās mājoklī būtu komfortabli, 
siltummezgli ļauj regulēt siltu-
ma padevi apkures sistēmā pat 
dažas stundas dienā, nepieļau-
jot pārkuri! Āra gaisa tempera-
tūrai paaugstinoties vai pazemi-
noties, siltummezgls izslēdzas, 

vai gluži pretēji  – ieslēdzas 
automātiski.

No 2014.gada AS “RĪGAS 
SILTUMS” ir jauns izaicinājums 
saistībā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012.gada 25.ok-
tobra Direktīvu 2012/27/ES par 
energoefektivitāti. Saskaņā ar 
Direktīvas 2012/27/ES pra-
sību pārņemšanu Latvijas 
Republikas normatīvajos ak-
tos, AS “RĪGAS SILTUMS” būs 
pienākums ietaupīt enerģiju 
pie galalietotājiem, nosakot 
obligātu mērķi 2020.gadam. 
Ar katru nākamo gadu jauni 
enerģijas ietaupījumi tiek rē-
ķināti kā 1,5% no bāzes vērtī-
bas, kuru aprēķina kā vidējo no 
2010., 2011. un 2012.gadā ga-
lalietotājiem pārdotā enerģijas 
apjoma. Šī bāzes vērtība pa-
liek nemainīga līdz 2020.gada 
31.decembrim. Obligātais mēr-
ķis tiek aprēķināts kumulatī-
vi jeb summāri uzkrājot. Tas 
nozīmē, ka ikgadējie enerģi-
jas ietaupījumi summējas no 
iepriekšējā gadā iegūtajiem 
enerģijas ietaupījumiem un 
jaunajiem enerģijas ietaupī-
jumiem, kas iegūti atbilstoša-
jā gadā. Tādējādi Mārketinga 
daļas uzdevums ir izpētīt un 
rast ekonomiski un tehniski 

Aktuāli

Jau 20 gadus piedāvājam izdevīgākos 
risinājumus klientiem! 

Jāatzīmē, ka esošie klienti turpina un jaunie 
izvēlas sadarbību ar AS “RĪGAS SILTUMS”, jo 
ir novērtējuši akciju sabiedrību kā stabilu 
uzņēmumu, kas nodrošina kvalitatīvu, teh-
niski drošu un nepārtrauktu siltumenerģi-
jas piegādi Rīgā. 

Mārketinga daļas (no kreisās) vadītāja Ieva Tracevska un 
projektu vadītājas Kristīne Jurkjāne, Inese Strode

Mārketinga daļas vec. projektu 
vadītājs Mārtiņš DongaSiltumtīklu direktors Juris Zeiza, referente Janīna Zērvena
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Aktuāli
racionālākos risinājumus pie 
galalietotājiem, lai samazinātu 
siltumenerģijas patēriņu ēkās. 
Turpmāk šo uzdevumu īsteno-
šana būs Energoefektivitātes 
attīstības daļas pārziņā. 

2014.gada rudenī tika uz-
sākts pilotprojekts ēkā Ulbrokas 
ielā 13 k.5 par siltuma maksas 
sadalītāju jeb alokatoru sistē-
mas ierīkošanu un to ietekmi 
uz siltumenerģijas patēriņa iz-
maiņām ēkā (plašāk AS “RĪGAS 
SILTUMS” Avīzē Nr.5), kas pierā-
dīja, ka ēkām, kam iespējams 
dzīvokļos regulēt situma pade-
vi ar termoregulatoriem, nemai-
not komforta līmeni, var panākt 
siltumenerģijas ekonomiju 20%. 

Šovasar esam uzsākuši jau-
no projektu ar SIA “Rīgas pilsēt-
būvnieks” par renovācijas stadi-
jā esošas ēkas Aglonas ielā 35 
k. 1 ūdens (karstā un aukstā), 
apkures un elektrības uzskai-
tes ierīču aprīkošanu ar attā-
linātas nolasīšanas moduļiem, 
kā arī uz radiatoriem uzstādīt 
alokatorus siltuma maksas sa-
dalei par apkuri. Tā būtu pirmā 
AS “RĪGAS SILTUMS” ēka ar pil-
nu automātiskās mērierīču no-
lasīšanas sistēmu. AS “RĪGAS 
SILTUMS” pētījuma mērķis šajā 

ēkā ir panākt to, ka ēkas visas 
sistēmas darbotos zem vieno-
tas vadības, un nodrošināt ie-
kārtu un sistēmas tehnisko ap-
kopi. Tādā veidā ieviešot ener-
ģijas taupības pasākumus un 
ēkas iedzīvotājiem dodot ie-
spēju racionāli un viegli norēķi-
nāties par saņemtajiem komu-
nālajiem pakalpojumiem.

Mārketinga daļas darbi-
nieku vārdā vēlamies pateik-
ties visiem AS “RĪGAS SILTUMS” 
struktūrvienību darbiniekiem, 
ar kuriem ikdienā risinām jau-
tājumus par jaunu objektu pie-
slēgšanu centralizētajai siltum-
apgādes sistēmai, kā arī citus 
svarīgus jautājumus. Bez kolē-
ģu atbalsta, operatīvas rīcības 
un veiksmīgas komunikācijas 
ar klientiem, projektētājiem, 
būvniekiem un arī savā star-
pā, atsevišķi objekti netiktu 
pieslēgti un nebūtu rasts risi-
nājums kādai būtiskai proble-
mātiskai situācijai. AS “RĪGAS 
SILTUMS” kā uzņēmums var 
lepoties saviem darbiniekiem, 
kuri spēj īsā laikā panākt op-
timālu risinājumu, nodrošinot 
veiksmīgu uzsākto projektu 
īstenošanu.

RS Ulbrokas ielā 13 k.5, kur veikts pilotprojekts, uzstādot alokatorus.

AS “RĪGAS SILTUMS” JAUNO KLIENTU OBJEKTU PIESLĒGTĀ SUMMĀRĀ SILTUMSLODZE 
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Aktuālais siltumtīklos

Siltumtīklu grupas vadītājs 
Zigmārs Umblejs

Centralizētā siltumap-
gāde ir visracionālākais un 
komfortablākais siltumap-
gādes veids, kas plaši ir ie-
viesta Austrumeiropas val-
stīs (Latvija, Lietuva, Igaunija, 
Polija, Baltkrievija, Ukraina, 
Krievija), Skandināvijas un 
Ziemeļvalstīs (Dānija, Zviedrija, 
Somija) un Centrāleiropā 
(Čehija, Slovākija, Ungārija, 
Vācija), ko galvenokārt nosa-
ka šo valstu klimatiskie aps-
tākļi. Mērķtiecīgi, taču krietni 

vēlāk, centralizētā siltumap-
gāde tiek ieviesta Francijā, 
Lielbritānijā, Itālijā un citviet, 
cieši saistot to ar centralizēto 
aukstumapgādi. 

VĒSTURE
Rīgas dzīvokļu un komunā-

lās saimniecības siltumapgāde 
līdz Otrajam pasaules karam 
tika nodrošināta galvenokārt 
izmantojot krāšņu apkuri, bet 
nelielu skaitu dzīvojamo ēku 
apsildīja individuālās katlu mā-
jas. Karstā ūdens apgādei atse-
višķos gadījumos kalpoja gāzes 
ūdens sildītāji, bet pamatā šiem 

nolūkiem tika izmantoti boileri, 
kurus kurināja ar malku.

1956.gadā no elektrosta-
cijas “Andrejsala” uzsākta Rīgas 
jūras tirdzniecības ostas dzīvo-
jamo ēku rajona centralizētā 
siltumapgāde.

1958.gadā nodota eksplua-
tācijā TEC-1 un pirmā siltumtīk-
lu maģistrāle, kura nodrošināja 
ar siltumapgādi VEF un Rīgas 
Vagonu rūpnīcu.

1959.gadā, lai nodrošinātu 
siltumtīklu celtniecības uzrau-
dzību un to ekspluatāciju, tika 
izveidots Rīgas pilsētas siltum-
tīklu cehs “Latvenergo” sastāvā, 

kura apkalpē bija 2,3 km sil-
tumtīklu un pieslēgti 89 abo-
nenti. Piegādātās siltumener-
ģijas daudzums 1959.gadā bija 
55 200 MWh.

1959.gada maģistrāle. Ma-
ģistrāles M-3 posms Brīvības 
un Etnas ielā no ēkas Etnas 
ielā 5 līdz Miera ielai eksplua-
tācijā no 1959. gada ar kopē-
jo garumu 1.57 km ir visvecā-
kā maģistrāle, kas darbojas vēl 
šobaltdien. 

1971.gadā izveidots Rīgas 
pilsētas siltumtīklu uzņēmums 

“Siltums”, kas apkalpoja ēku iek-
šējās siltumapgādes sistēmas 

Rīgas pilsētas centralizētā siltumapgāde

Siltumtīklu pārbūve Brīvības gatvē Siltumtīklu pārbūve Ogres ielā

Siltumtīklu pārbūve Ogres ielā Siltumtīklu pārbūve A.Čaka ielā Siltumtīklu pārbūve A.Čaka ielā



6

Aktuālais siltumtīklos
un daļu sadales tīklu. 1992.gadā 
to reorganizēja, nodibinot atse-
višķus rajonu pašvaldību siltum-
uzņēmumus, kuri veica tās pa-
šas funkcijas.

1972.gadā izveidota Ter-
mofikācijas un centralizētās sil-
tumapgādes pārvalde.

Sākotnēji Rīgas pilsētas sil-
tumapgādi nodrošināja TEC-1 
un siltumcentrāle “Andrejsala”, 
bet sakarā ar jaunu rūpniecības 
uzņēmumu un dzīvojamo māju 
masīvu celtniecību bija nepie-
ciešams palielināt siltumenerģi-
jas jaudas. Tādēļ papildus tika iz-
būvētas vairākas siltumcentrā-
les (“Ķengarags”, “Daugavgrīva”, 

“Imanta” un “Ziepniekkalns), kā 
arī rekonstruētas un moder-
nizētas atsevišķiem uzņēmu-
miem piederošās katlu mājas 
(“Zasulauks” un “Vecmīlgrāvis”), 
kuras tika iekļautas centralizē-
tā siltumapgādes sistēmā. Kopš 
1974.gada Rīgai siltumenerģiju 
piegādā arī TEC-2.

Lai nodrošinātu Rīgas pil-
sētas centralizētās siltumapgā-
des sistēmas sakārtošanu, ra-
dās nepieciešamība izveidot 
vienotu siltumapgādes uzņē-
mumu, jo daļu Rīgas ar siltum-
enerģiju apgādāja valsts akci-
ju sabiedrība “Latvenergo” un 
daļu – pašvaldības siltumap-
gādes uzņēmumi.

1996.gada 14.martā šāds 
uzņēmums tika nodibināts un, 
no 1996.gada 1. maija AS 

“RĪGAS SILTUMS” sāka patstā-
vīgu siltumenerģijas ražošanu. 
Pirmo reizi Rīgas vēsturē tika 
izveidots vienots uzņēmums, 
kā rokās nonākusi gan siltum-
enerģijas ražošana, gan pārva-
de, gan sadale.

1997.gada 23.decembrī 
Rīgas dome apstiprināja Rīgas 
siltumapgādes attīstības kon-
cepciju, kurā noteikts, ka kla-
siskā centralizētā siltumap-
gāde ir vislabākais līdz šim zi-
nāmais siltumapgādes veids, 
kura priekšrocības nav vairs 
jāpierāda.

1997.gadā Pasaules Banka 
un Zviedrijas starptautiskās at-
tīstības aģentūra (SIDA) pieņē-
ma Latvijas puses uzaicināju-
mu atbalstīt prioritārus uzla-
bojumus Rīgas siltumapgādes 
sistēmā. 1997.gada septembrī 
AS “RĪGAS SILTUMS” parakstīja 
līgumu ar SIDA un Zviedrijas 

konsultantu firmu FVB par Rīgas 
centralizētās siltumapgādes re-
habilitācijas projekta izstrādi.

Realizējot Rīgas pilsētas 
centralizētās siltumapgādes re-
habilitācijas projektu, likvidēti 
visi 185 centrālie siltuma punkti, 
135 km karstā ūdens tīkli, kā arī 
likvidētas 22 neefektīvas vidē-
jas un mazas jaudas katlumājas, 
pieslēdzot siltumenerģijas lie-
totājus lielo siltumavotu siltum-
tīkliem. Saskaņā ar Rīgas domes 
ISM modernizācijas program-
mu tika modernizēti individu-
ālie siltummezgli ēkās, kas bija 
pieslēgtas CSP. 

PAVEIKTAIS 
SILTUMTĪKLOS

Rīgas pilsētas kopējais sil-
tumtīklu garums ir aptuveni 
800 km, tajā skaitā siltumtīkli, 
kas pieder AS “RĪGAS SILTUMS”, 
ir aptuveni 684 km. 19 gadu 
laikā ir pārbūvēti 392 km sil-
tumtīklu, kas ir 57% no kopējā 
AS “RĪGAS SILTUMS” piederošo 
siltumtīklu garuma. Savukārt, 
pielietojot rūpnieciski izolētas 
caurules, ir pārbūvēti 240 km 
siltumtīklu.

Piesaistot ES Kohēzijas fon-
da līdzfinansējumu, tika pār-
būvēti maģistrāļu siltumtīk-
lu posmi, kas bija kritiskā stā-
voklī Gaujas ielā, vairāki posmi 
Brīvības gatvē, Ogres ielā, Prūšu 
ielā un A.Čaka ielā. Kopējās in-
vestīcijas sastādīja 13.44 milj.
euro un kopā pārbūvēti 6.5 km 
siltumtīklu.

2010.gadā:
– pa Gaujas ielu, no Ķīšezera 

ielas līdz dzelzceļa pārva-
dam un no dzelzceļa pārva-
da gar Upes ielu līdz Duntes 
ielai.
2011.gadā:

– Brīvības gatvē, no ēkas 
Brīvības gatvē 193 līdz ēkai 
Brīvības gatvē 203a.
2012.gadā:

– Brīvības gatvē posmā no 
ēkas Brīvības gatvē 203a 
līdz ēkai Brīvības gatvē.
2015.gadā:

– Br īv ības  gat vē,  pos-
mā no Džutes ielas līdz 
Krustabaznīcas ielai. 

– Ogres ielā, posmā no Krasta 
ielas līdz Salacas ielai. 

– Prūšu ielā, posmā no 
Rušonu ielas līdz Maskavas 
ielai.Rūpnieciski izolēto mezglu uzstādīšana

Pagaidu siltumtīkli Rūpnieciski izolētās 
dubultcaurules

Pagaidu siltumtīkli

Siltumtīklu pārbūve Prūšu ielā
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–  A.Čaka ielā, posmā no 
Pērnavas ielas līdz Alauksta 
ielai. 
Pēdējo finanšu gadu lai-

kā siltumtīklu pārbūvei tiek iz-
mantotas 2.sērijas rūpnieciski 
izolētās caurules, kurām siltu-
ma zudumi ir aptuveni par 15% 
mazāki, nekā 1.sērijas rūpnie-
ciski izolētām caurulēm, kā arī 
rūpnieciski izolētās dubultcau-
rules, pārsvarā taisnajos pos-
mos, kurām siltuma zudumi ir 
aptuveni par 30% mazāki nekā 
atbilstoša diametra tradicionā-
lai sistēmai.

Savukārt, lai nodrošinātu 
siltumenerģijas lietotājus ar sil-
tumenerģiju, veicot siltumtīklu 
pārbūvi, tiek izskatītas pagai-
du siltumtīklu būvniecības un 
blīvripu uzstādīšanas iespējas. 
Kā piemēru varam minēt, ka 
2013./2014.finanšu gadā, izbū-
vējot pagaidu siltumtīklus un 
uzstādot blīvripas, uz remont-
darbu laiku – 78 dienām – ne-
tika atslēgtas 537 ēkas un ar 
karsto ūdeni tika nodrošinā-
ti 31 476 dzīvokļi. Tādējādi tika 
uzlabota mūsu piedāvātā pakal-
pojuma kvalitāte, panākta klien-
tu apmierinātība un tika palie-
lināts piegādātās siltumenerģi-
jas apjoms par 11 224 MWh vai 
EUR 644  258 (ievērojot 2014. 
gada jūlija siltumenerģijas tari-
fu 57.40 EUR/MWh). 

Sākot ar 2013./2014.finan-
šu gadu siltumtīklu kameru vie-
tā tiek uzstādīti liela diametra 
(DN500 mm un lielāki) rūpnie-
ciski izolētie mezgli. Šādu rūp-
nieciski izolēto mezglu pielie-
tošana ļauj atteikties no siltum-
kameru būvniecības, tās klasis-
kajā izpratnē (dzelzsbetona sie-
nas, pārseguma plātnes utt.), sa-
īsinot siltumtīklu pārbūves laiku. 
Samazināsies arī ekspluatācijas 
izdevumi. Sevišķi tas atvieglos 
to siltumkameru ekspluatāciju, 
kas atrodas zem ielas brauca-
mās daļas: paaugstināsies dro-
šība, atkritīs nepieciešamība 
veikt celtniecības konstrukciju 
remontu darbus, nebūs jāveic 
ūdens atsūknēšana, kā rezul-
tātā tiek ierobežota transporta 
kustība. 

 Šāda tipa mezgli uzstādī-
ti Brīvības gatvē pie Džutes un 
Lielvārdes ielas, Rušonu ielā pie 
Prūšu ielas un pie ēkas Prūšu 
ielā 7.

Pabeidzot siltumtīklu pos-
mu pārbūves darbus, tiek veik-
ta būvobjekta teritorijas atjau-
nošana – uzvesta melnzeme, ie-
sēts zāliens un atjaunots asfalta 
segums.

Lai paaugstinātu siltumap-
gādes drošību un realizētu tā-
lāku siltuma zudumu samazi-
nāšanos pārvadē, turpmākajos 
gados ir paredzēts:
– siltumtīklu pārbūvei turpi-

nāt izmantot tikai 2.sērijas 
rūpnieciski izolētās caurules, 

– palielināt rūpnieciski izolēto 
dubultcauruļu izmantošanu, 

– pielietot rūpnieciski izolētos 
mezglus,

– turpināt veikt siltumtīklu 
shēmas optimizāciju pēc 
garuma, pēc diametra,

– realizēt katlu māju pāreju 
uz zemākajiem temperatū-
ras grafikiem, kas ļaus sama-
zināt ne tikai siltuma zudu-
mus, bet arī ekspluatācijas 
izdevumus,

– veicot siltumtīklu pārbūvi, 
plānots izbūvēt pagaidu sil-
tumtīklus, lai remontdarbu 
laikā nodrošinātu siltum-
enerģijas lietotājus ar kar-
sto ūdeni.
Šie inovatīvie risinājumi 

tuvinās mūs mērķim samazi-
nāt siltuma zudumus līdz 10%. 
Jāatzīmē, ka 1996.gadā, kad AS 

“RĪGAS SILTUMS” uzsāka savu 
darbību, siltumenerģijas zudu-
mi bija 20%, bet veiktie energo-
efektivitātes pasākumi, ieguldot 
ievērojamus līdzekļus siltumtīk-
lu atjaunošanā, ir ļāvuši siltum-
enerģijas zudumus siltumtīklos 
samazināt līdz 12%.

1996./1997.finanšu gadā, 
uzsākot AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbību, siltumenerģijas zudu-
mi veidoja vienu piektdaļu no 
tīklā nodotās siltumenerģijas. 
Salīdzinot ar šā brīža situāciju, 
siltumenerģijas zudumi sama-
zinājušies par 727 tūkst. MWh 
jeb 2,82 reizes. Savukārt salī-
dzinot ar 1996./1997. finanšu 
gadu, piebarošanas apjoms 
siltumtīklos ir samazinājies par 
189,3 t/h.

HIDRAULISKĀS 
PĀRBAUDES

Kopš AS “RĪGAS SILTUMS” 
dibināšanas, katru gadu līdz 
apkures sezonas sākumam tiek 
veiktas hidrauliskās pārbaudes, 

Aktuālais siltumtīklos

Zaļās zonas atjaunošana pēc remontdarbiem A.Čaka ielā

Asfalta seguma atjaunošana pēc remontdarbiem A.Čaka ielā

Labiekārtošanas darbi pēc remontdarbiem Krustpils ielā

Labiekārtošanas darbi pēc remontdarbiem Dammes ielā



8

lai konstatētu cauruļvadu, ar-
matūras, savienojumu atlo-
ku un kompensatoru blīvumu. 
Šajā laikā režīmu dispečera va-
dībā tiek veikti komplicēti pār-
slēgumi, saslēdzot siltumtīk-
lu hidrauliskās pārbaudes shē-
mu. Pēc hidrauliskās pārbaudes 
beigām, režīmu dispečera vadī-
bā, tiek veikta bojāto siltumtīk-
lu posmu atslēgšana un siltum-
apgādes shēmas atjaunošana, 
ņemot vērā atslēgtos posmus 
ar bojājumiem, kā arī siltumtīk-
lu temperatūras paaugstināša-
na līdz darba temperatūrai, lai 
nodrošinātu lielākās patērētā-
ju daļas siltumapgādi. Tāpat ie-
spējami īsos termiņos tiek or-
ganizēti bojājumu likvidēšanas 
pasākumi.

Lai atrastu AS “RĪGAS 
SILTUMS” pieslēgto siltumtīklu 
vājākās vietas un defektus, kat-
ru gadu tiek veiktas apmēram 
20 hidrauliskās pārbaudes. 

LIELĀKAIS 
IZAICINĀJUMS

Lai nodrošinātu Kreisā 
krasta centralizētās siltumap-
gādes sistēmas tālāku attīstī-
bu un nākotnē realizētu jauno 
siltumenerģijas lietotāju pie-
slēgšanu, 2008./2009.finanšu 
gadā tika pabeigta saistvada 
izbūve, savienojot SC “Imanta” 
un SC “Ziepniekkalns” siltum-
apgādes zonas. Saistvada ko-
pējais garums sastāda aptu-
veni 4,1 km. 

NĀKOTNES PLĀNI 
UN MĒRĶI

Būtiski ir tupināt siltum-
tīklu pārbūvi, jo laiks rit un ne-
kas jaunāks un labāks nepaliek. 
Siltumtīkli noveco. Siltumtīklu 
rekonstrukcija nepieciešama 
maģistrālajiem tīkliem. Lai pa-
augstinātu siltumapgādes dro-
šību, nodrošinātu siltuma pa-
tērētājiem mūsdienu prasībām 

atbilstošu komforta līmeni un 
spētu savlaicīgi pieslēgt poten-
ciālos klientus centralizētai sil-
tumapgādes sistēmai, turpmāk 
plānots pārbūvēt Rīgas pilsētas 
labajā krastā siltumtīklu maģis-
trāļu posmus Pildas ielas rajo-
nā starp Ilūkstes un Dārzciema 
ielu, Etnas, Brīvības un Lāčplēša 
ielā no Etnes 5 līdz K.Valdemāra 
39, Satekles un Ģertrūdes ielu 
rajonā, Hipokrāta ielā starp 
Mežciema un Gaiļezera ielu, 
Duntes un Skanstes ielu rajo-
nā no Duntes 11 līdz Skanstes 
52,52a, Sarkandaugavas un Tilta 
ielu rajonā starp Aptiekas un 
Sliežu ielu. Savukārt Rīgas pil-
sētas Kreisajā krastā siltumtīklu 
maģistrāles posmu Dzirciema 
ielā starp Cementa un Buļļu ielu.

Galvenās vadlīnijas, pēc 
kurām tiek plānota uzņēmu-
ma darbība tuvākajā nākot-
nē ir energoefektivitāte, at-
jaunojamo energoresursu 

izmantošana, siltumapgā-
des drošība un jaunu klientu 
piesaistīšana, kā arī primāro 
energoresursu samazināšana.

RS

Aktuālais siltumtīklos

SILTUMENERĢIJAS ZUDUMI  
PĀRVADES PROCESĀ

VIDĒJAIS PIEBAROŠANAS ŪDENS DAUDZUMS 
AS “RĪGAS SILTUMS” SILTUMTĪKLOS

Kreisā krasta saistvada izbūve  
Bauskas ielā

Kreisā krasta saistvada izbūve  
Valdeķu ielā

Kreisā krasta saistvada izbūve no Akmeņu ielas 
līdz Vienības gatvei (ar dzelzceļa pārvadu)
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Ekonomikas daļas vadītāja 
Daiga Lukjanoviča

Atskatoties uz akciju sa-
biedrības 20 nostrādātajiem 
gadiem, viens no būtiskiem 
faktoriem ir siltumenerģijas ta-
rifs. Maksājumus par ēkā patē-
rētās siltumenerģijas apjomu ie-
dzīvotāji veic saskaņā ar siltum-
enerģijas tarifu.

Akciju sabiedrība “RĪGAS 
SILTUMS” uzsāka darbību 1996.
gada 1.maijā, pārmantojot 
PVAS “Latvenergo” un Rīgas 
pašvaldības pamatlīdzekļu bāzi. 
Pirmajos darbības mēnešos ak-
ciju sabiedrība maksu par patē-
rēto siltumenerģiju aprēķināja 
atbilstoši Rīgas domes apstipri-
nātajiem tarifiem, bet, sākot no 
tā paša gada 1.oktobra, siltum-
enerģijas tarifus apstiprināja 
jaunizveidotā Energoapgādes 
regulēšanas padome (ERP), 
nosakot vienas gigakalorijas 
(Gcal) cenu Ls 18,08 jeb 15,55 
Ls/MWh. Šāds siltumenerģijas 
tarifs 1997./1998.gada apku-
res sezonai nenodrošināja akci-
ju sabiedrībai “RĪGAS SILTUMS” 
pozitīvu naudas plūsmu. Tajā 
laikā tarifa izstrāde pamatojās 
uz nosacījumu, ka pilno ekono-
misko izmaksu atgūšana nav ie-
spējama, ievērojot iedzīvotāju 
maksātspēju un alternatīvās lo-
kālās siltumenerģijas konkuren-
ci. Tādējādi apstiprinātais tarifs 
nosedza vien minimālās prasī-
bas sabiedrības finansiālai dzī-
votspējai. Tikai mērķtiecīgi strā-
dājot un pievēršot lielu vērību 
saimnieciskās darbības efekti-
vitātes paaugstināšanai, mobi-
lizējot visus iekšējos resursus, kā 
arī pakļaujot stingrai kontrolei 
sabiedrības izdevumus, tika no-
drošināta akciju sabiedrības fi-
nansiālā stabilitāte.

Aktīvi strādājot ar akci-
ju sabiedrības klientiem, tajā 
skaitā parādniekiem, uzņēmu-
ma pastāvēšanas pirmajos ga-
dos, izdevās ievērojami paaug-
stināt maksājumu disciplīnu. 
Daudzas ar norēķiniem par pa-
tērēto siltumenerģiju saistītās 
problēmas tika atrisinātas pēc 

centralizēto siltumpunktu (CSP) 
likvidācijas un jaunu, moderni-
zētu individuālo siltummezglu 
izbūves ēkās, kas deva iespēju 
siltumenerģijas kvantitātes un 
kvalitātes parametrus kontrolēt 
katrā ēkā atsevišķi.

Lielākās izmaksas akciju sa-
biedrības siltumenerģijas tarifā 
veido kurināmā un pirktās sil-
tumenerģijas daļa, kas šobrīd 
sasniegušas 82%. Līdz ar to 
cenu pieauguma tendence ku-
rināmā tirgū ir bijusi virzošais 
spēks, lai maksimāli operatīvi 
sakārtotu siltumapgādi, plān-
veidīgi ieviešot kardinālas iz-
maiņas visos siltumapgādes sis-
tēmas posmos: siltuma avotos, 
siltumtīklos un patērētāju ēku 
siltummezglos, nodrošinot sil-
tumenerģijas piegādi katrai ēkai 
atbilstoši pieprasījumam un ga-
rantējot, ka izmaksu ziņā efektī-
vas investīcijas paaugstina cen-
trālās siltumapgādes sistēmas 
energoefektivitāti. Būtisks ak-
ciju sabiedrības darba rezultā-
tu rādītājs ir tas, ka uzņēmuma 
pastāvēšanas laikā, dabasgāzes 
cenām pieaugot vairāk nekā 4 
reizes, siltumenerģijas cenas ir 
pieaugušas vien 2,5 reizes. 

Divdesmit akciju sabiedrī-
bas pastāvēšanas gados siltum-
enerģijas tarifs ir attīstījies un 

aprēķini tikuši pilnveidoti at-
bilstoši spēkā esošām siltum-
enerģijas tarifu aprēķinu meto-
dikām un Enerģētikas likumam. 
Ja 1996.gadā kā mērvienība tika 
izmantota gigakalorija, tad, sā-
kot no 01.10.1998., oficiālos no-

rēķinos par siltumu lietoja sil-
tumenerģijas izmaksas mērvie-
nību – lati (tagad eiro) par vienu 
megavatstundu (Ls/MWh). 

Būtiskākās izmaiņas siltum-
enerģijas tarifu aprēķinā noti-
ka atbilstoši Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas 
04.08.2008.siltumenerģijas ap-
rēķinu metodikas izmaiņām, 
kas noteica: ja mainīgās izmak-
sas, kurināmais vai pirktā siltum-
enerģija, ir atkarīgas no dabas-
gāzes tirdzniecības cenām, sil-
tumenerģijas tarifus pārskata 
periodam nosaka atkarībā no 
dabasgāzes cenas tajā periodā. 
Tika apstiprināta siltumenerģi-
jas tarifu tabula atkarībā no da-
basgāzes tirdzniecības gala ta-
rifiem. Šāda tarifu noteikšanas 
kārtība paredz automātiskas sil-
tumenerģijas tarifu izmaiņas at-
karībā no dabasgāzes cenas iz-
maiņām, līdz ar to uzņēmuma fi-
nansiālais stāvoklis kļuva vieg-
lāk prognozējams. 

Pēdējo reizi AS “RĪGAS 
SILTUMS” siltumenerģijas tarifs 

ir mainījies 2013.gada 1.jūlijā. 
Līdz ar biokurināmā koģene-
rācijas energobloka uzstādīša-
nu SC “Ziepniekkalns” un bio-
kurināmā katla uzstādīšanu SC 

“Zasulauks”, kur par kurināmo 
tiek izmantota šķelda, kas ir lē-
tāks kurināmais nekā dabasgā-
ze, siltumenerģijas tarifu izde-
vās samazināt par 3%.

Atskatoties uz siltumenerģi-
jas tarifa attīstības politiku uzņē-
muma pastāvēšanas 20 gados, 
ir pamats teikt, ka akciju sabied-
rības stratēģiskā un finanšu va-
dība ir bijusi veiksmīga un visā 
tās pastāvēšanas laikā akciju sa-
biedrība ir strādājusi patērētāju 
interesēs. Viens no būtiskākiem 
rādītājiem, kas to apliecina, ir 
zemākais siltumenerģijas tarifs, 
salīdzinot ar citām Baltijas gal-
vaspilsētām  – Viļņu un Tallinu, 
kā arī viens no zemākajiem 
starp lielākajām Latvijas pilsē-
tām. Lielā mērā akciju sabied-
rībai to ir izdevies panākt, pa-
teicoties ieguldītajam darbam 
siltumenerģijas zudumu sama-
zinājumā. Siltumenerģijas zu-
dumi no patērētājiem pārdotā 
siltumenerģijas apjoma šobrīd 
veido tikai 12%, bet 1996./1997.
gada sezonā tie bija 20%.

Domājot par nākotnes mēr-
ķiem un iespējām, akciju sa-
biedrība aktīvi strādā pie tā, lai 
panāktu pēc iespējas zemākas 
uzņēmuma darbības izmaksas, 
kas atļauj veidot zemākus tari-
fus, tajā pašā laikā nodrošinot 
augstu siltumapgādes kvalitāti, 
drošību, dabas resursu tālredzī-
gu izmantošanu, maksimāli ie-
robežojot kaitīgo vides faktoru 
ietekmi uz cilvēkiem un dabu. 
Tas nozīmē, ka nepieciešams 
radīt ilgtspējīgus risinājumus 
energoefektivitātes uzlaboša-
nai – gan pielietojot modernā-
kās tehnoloģijas, gan samazi-
not atkarību no importētiem 
energoresursiem un vairāk iz-
mantojot vietējos bioresursus, 
kas ir ekonomiski izdevīgāks ri-
sinājums ne tikai uzņēmumam, 
bet veicina arī tautsaimniecības 
attīstību. 

RS

Siltuma cena

DABASGĀZES TIRDZNIECĪBAS TARIFA  
UN SILTUMENERĢIJAS CENAS DINAMIKA 

Siltumenerģijas tarifs – ekonomiski pamatots 
un zemākais Baltijas galvaspilsētu vidū
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Siltuma ražošana

Siltumavotu direktors  
Imants Urtāns

AS “RĪGAS SILTUMS” 20 dar-
bības gadi ir raksturojami ar 
strauju tehnisku attīstību, kas 
sākotnēji ļāva pārvarēt padom-
ju gadu tehnisko atpalicību un 
pēdējos gados sasniegt aug-
stu tehniskās attīstības līme-
ni, izmantojot vismodernākās 
tehnoloģijas.

INOVATĪVĀ 
SILTUMENERĢIJAS 
RAŽOŠANA

Var likties, ka siltumenerģijas 
ražošanas pamatprincips ir ne-
mainīgs kopš cilvēces pirmsāku-
miem – tiek sadedzināts kurinā-
mais, kas uzsilda gaisu, ūdeni vai 
citu vielu, un siltums nonāk līdz 
mums ar siltumvadāmību, sta-
rojumu vai siltā gaisa konvekci-
jas ceļā. Taču pēdējie 20 gadi ne 
tikai teorijā, bet arī praksē ir pa-
rādījuši, ka ir iespējams papildus 
iegūt siltumu arī nesadedzinot 
kurināmo vai tiešā veidā neiz-
mantojot elektroenerģiju – tiek 
attīstītas siltumsūkņu tehnolo-
ģijas, kas ļauj iegūt siltumu ar 
nepieciešamajiem parametriem, 
izmantojot citu zema potenciā-
la enerģijas avotu (notekūdeņi, 
dzesēšanas ūdens vai tvaiks ar 
zemu temperatūru u.c.).

Šāda tipa lielas jaudas ie-
kārta ir uzstādīta siltumcentrā-
lē “Imanta”, kur uzstādīts siltum-
sūknis, kas dod iespēju utilizēt 

koģenerācijas energobloka pa-
līgsistēmu dzesēšanas ūdeni ar 
siltumjaudu 2 MW. Dūmgāzu 
kondensēšanas tehnoloģijas 
ļauj papildus iegūt siltumener-
ģiju nepatērējot kurināmo, pa-
augstinot katlu efektivitāti par 
līdz pat 30%. Dūmgāzu kon-
densācijas iekārtas darbojas 
visos uzņēmuma lielas un vi-
dējas jaudas siltumavotos, kur 
tas ir ekonomiski pamatoti, un 
tiek paredzētas arī nākotnes 
projektos.

AUTOMATIZĀCIJA
Otrs svarīgs solis siltum-

enerģijas ražošanas attīstībā ir 
darbības automatizācija. Pirms 
20 gadiem Rīgā bija ne mazāk 
kā 137 mazas jaudas ogļu un 
gāzes katlu mājas, kurās katrā 
strādāja pastāvīgi maiņu darbi-
nieki – viens cilvēks maiņā. 

Savukārt vidējas un lielas 
jaudas katlu mājās bija vismaz 
2 cilvēki, siltumcentrālēs vismaz 
3 cilvēki. Ogļu katli nebija auto-
matizēti, dabasgāzes katli bija 
aprīkoti ar drošības automātiku, 
kas pārtrauca kurināmā padevi, 
pie noteiktu darba parametru 
novirzes. Katlu iedarbināšana 
un režīmu maiņas notika tiešā 
personāla darbībā atverot, aiz-
verot aizbīdņus, ar lāpu iekuri-
not katlus, manuāli droselējot 
plūsmas. Darbs bija bīstams un 
dažreiz notika mazāki un lielāki 
iekārtu bojājumi personāla pie-
ļauto kļūdu dēļ.

Šobrīd aina ir pilnīgi atšķirī-
ga. Visas mazas un vidējas jau-
das katlu mājas ir pilnībā auto-
matizētas un darbojas bez pa-
stāvīgas personāla uzraudzī-
bas. Lielo siltumcentrāļu de-
žūrpersonāls uzrauga gan sava 
siltumavota, gan savā atbildī-
bas zonā esošo automatizēto 
bezpersonāla katlumāju darbī-
bu. Iekārtu vadība ir datorizēta, 
katlus var apturēt un iedarbināt 
no distances bez tiešas klātbūt-
nes. No uzņēmuma datora vai 
viedtālruņa var tikt veikta sil-
tumavotu darbības parametru 
uzraudzība. 

Agrākais jēdziens “kurinā-
tājs” ir izzudis no mūsu profesi-
jām. Siltumenerģijas ražošana 
šodien ir inženieru kompeten-
cē. Nākotnē var sagaidīt arī pro-
fesijas “operators” izzušanu, jo 
attīstoties tehnikai aizvien ma-
zāk paliek darbu daļu, kuru var 
uzticēt salīdzinoši mazāk kvali-
ficētiem darbiniekiem. Papildus 
personāla nepieciešamība sa-
glabājas tikai biokurināmā kat-
lu mājām, jo to uzraudzība un 
ekspluatācija ir darbietilpīgāka 
un ir jāpieņem kurināmais, vei-
cot tā kvalitātes kontroli.

PILNĪGA ATTEIKŠANĀS 
NO MAZUTA 
IZMANTOŠANAS

Svarīgas izmaiņas ir skā-
rušas arī izmantojamo kuri-
nāmo. Pirms 20 gadiem Rīgā 
galvenais kurināmā veids bija 

dabasgāze, ar kuru konkurē-
ja mazuts. Mazuta izmantoša-
nai bija daudzi negatīvi fakto-
ri – tas bija jāuztur uzsildītā stā-
voklī, patērējot lielu siltumener-
ģijas daudzumu, to sadedzinot, 
radās koroziju veicinoši nosē-
dumi uz katlu cauruļvadiem, 
kas saīsināja katlu ekrānu un 
konvektīvās daļas cauruļvadu 
ekspluatācijas laiku līdz 4-5 ga-
diem, mazuta izmantošana radī-
ja kaitējumu videi gan paaugsti-
nātu sēru saturošu izmešu apjo-
ma dēļ, gan mazutam nokļūstot 
apkārtējā vidē.

Pakāpeniski mazutam tika 
atvēlēta tikai rezerves kurinā-
mā funkcija un papildus tika 
ieviests avārijas kurināmais dī-
zeļdegviela. Sākotnēji dīzeļdeg-
vielas izmantošana bija nepie-
ciešama mazuta rezerves kuri-
nāmā funkcijas nodrošināšanai, 
jo ļāva atteikties no padomju 
laikā paredzētās prakses uz-
glabāt mazutu siltā stāvoklī, lai 
jebkurā brīdī ar to varētu aizstāt 
dabasgāzes izmantošanu. Ar dī-
zeļdegvielu tika paredzēts dar-
bināt tvaika katlu, ar kura pa-
līdzību tiks sildīts mazuts līdz 
tā temperatūra sasniedza ne-
pieciešamo rādītāju, lai varētu 
nodrošināt mazuta padevi uz 
katliem.

Šobrīd kā vienīgais avārijas 
kurināmā veids tiek izmanto-
ta dīzeļdegviela, kas ir salīdzi-
noši dārga, taču viegli pieeja-
ma. Tās uzglabāšana neprasa 

Ekoloģiski un ekonomiski – tā ražo siltumu šodien!

Vidējas jaudas dabasgāzes katlu māja Kuģu ielā 26a  
pirms rekonstrukcijas. Pilnīgs pretstats ogļu katlu mājām –  

viss ir tīrs un kārtīgs.

Ogļu katlu māja ar kurinātāju.  
Tipiska aina – melni griesti, galvenais instruments 

lāpsta un ārpus kadra ogļu kaudze.
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papildus uzturēšanas izmak-
sas. Dīzeļdegvielas kā avārijas 
kurināmā izmantošana būtis-
ki paaugstina siltumapgādes 
drošību, jo ļauj nekavējoties 
uzsākt tās izmantošanu dabas-
gāzes padeves pārtraukuma 
gadījumā.

BIOKURINĀMAIS 
IZKONKURĒ  
DABASGĀZI

20 gadu laikā būtiska ie-
zīme ir straujš kurināmā cenu 
kāpums, kas būtiski mainīja 
arī saimniekošanas principus. 
Mazuta izmantošana ir kļuvu-
si neizdevīga augstu cenu dēļ 
un papildus izdevumu dēļ, ko 
rada mazuta agresīvā iedarbī-
ba uz katlu sildvirsmām, ma-
zuta saimniecību augstās uz-
turēšanas izmaksas un nepie-
ciešamie vides aizsardzības 
pasākumi.

Pieaugot dabasgāzes tirdz-
niecības tarifam no 2006.gada 
līdz pat maksimālajam līmenim 
2012.gadā (līdz 380 EUR/tūkst.
nm3 ar akcīzes nodokli) ekono-
miski pamatota kļuva jaunu bio-
kurināmā katlu izbūve. Pirmais 
biokurināmā katls ar priekškur-
tuves jaudu 7,5MW tika nodots 
ekspluatācijā 1996.gadā siltum-
centrālē “Daugavgrīva”. Tā eks-
pluatācijas pieredze ļāva veik-
smīgi realizēt biokurināmā kat-
lu uzstādīšanas projektus sil-
tumcentrālēs “Vecmīlgrāvis”, 

“Ziepniekkalns”, “Zasulauks”. 
Šobrīd biokurināmā katli dar-
bojas ar maksimālu noslodzi, 
jo to ražošanas pašizmaksa ir 
zemāka nekā dabasgāzes kat-
liem. Tas ļauj ar biokurināmo sa-
ražot vairāk kā 30% no kopējā 
siltumenerģijas ražošanas ap-
joma. Jāatzīmē, ka tikai maksi-
māli noslogojot biokurināmā 

katlus, ir zema siltumenerģijas 
ražošanas pašizmaksa un aug-
sti projektu atmaksāšanās ra-
dītāji. Šo katlu izbūve un eks-
pluatācija ir daudz sarežģītāka 
un vairākkārt dārgāka par līdzī-
gas jaudas dabasgāzes katlu rā-
dītājiem. Dabasgāzes katli dar-
bojas ar mainīgu slodzi atkarī-
bā no ārgaisa temperatūras un 
tiem jāspēj saražot pietiekamu 
siltuma daudzumu viszemāko 
ziemas ārgaisa temparatūru 
gadījumā. 

PILNĪBĀ PĀRVĒRTIES 
IR SILTUMAVOTU 
VIZUĀLAIS IZSKATS

Tipiska katlu māja pirms 
20 gadiem izskatījās šādi – ne-
pievilcīga ķieģeļu vai dzelzbe-
tona paneļu ēka ar augstu ķie-
ģeļu vai dzelzbetona dūmeni. 
Uzskatāmi ražošanas objektu 
izmaiņas var redzēt salīdzinot 

divas siltumcentrāles “Imanta” 
fotogrāfijas, kas uzņemtas no 
viena skatupunkta. 

Katlu un cauruļvadu siltum-
izolācijai izmantota galvenokārt 
mīkstā stikla vate, kas pārvilkta 
ar sietu un pārklāta ar azbesta 
un cementa javu un nokrāso-
ta. Visas iekārtas tika krāsotas 
galvenokārt zaļos, brūnos un 
zilos toņos. Laika gaitā mīkstā 
siltumizolācija deformējās, kas 
cauruļvadus padarīja vizuāli 
nepievilcīgus.

Ir aizmirsies, ka pirms 20 
gadiem katlu māja tika apturē-
ta vasaras periodā uz laiku līdz 1 
mēnesim, lai varētu veikt profi-
laktiskus remontus. Lielāko dar-
ba daļu šajā apturēšanas laikā 
aizņēma visu aizbīdņu, ventiļu, 
kompensatoru blīvslēgu blīvē-
šana, noslēgarmatūras defek-
tu novēršana pieslīpējot no-
slēgvirsmas u.t.t. Lai kaut cik 

Siltuma ražošana

Mūsdienu dežūrinženiera darba vieta siltumcentrālē “Vecmīlgrāvis”. 
No šīs pults tiek vadīti siltumcentrāles biokurināmā un dabasgāzes 

katli. Siltumcentrāles personāls, izmantojot datortehniku, 
uzrauga vēl 35 vidējas un mazas jaudas gabasgāzes katlu māju 

darbību, no kurām vienā ir arī koģenerācijas energobloks.

Vidējas mazas jaudas automatizēta bezpersonāla 
dabasgāzes katlu māja Kuģu ielā 26a.

Tipiska mazas jaudas automatizēta bezpersonāla  
dabasgāzes katlu māja, kas izbūvēta 

likvidējot pagraba ogļu katlu māju.

Siltumcentrāles “Daugavgrīva” mazuta saimniecības sūkņu 
stacija. Siltumcentrāli Rīgas pilsētai nodeva Padomju armija ļoti 

sliktā tehniskā stāvoklī un tā bija “vienīgā AS “RĪGAS SILTUMS” 
katlu māja ar mazutu kā vienīgo kurināmo. Šobrīd siltumcentrāle 

ir gazificēta un tajā darbojas arī biokurināmā katls.
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uzlabotu katlu mājas iekārtu iz-
skatu, tās periodiski tika pārkrā-
sotas. Ilgajā iekārtu mūžā krāsu 
slāņi krājās viens virs otra. 

Mūsdienu katlu mājas ir iz-
būvētas, izmantojot vismoder-
nākās tehnoloģijas ar augstu 
ekspluatācijas drošības līmeni. 
To apdarē ir izmantoti augstas 
kvalitātes apdares materiāli. 
Siltumapgādē siltumenerģijas 
ražošanas pārtraukums ir izņē-
muma situācija, kas ir pieļau-
jama tikai īslaicīgi hidraulisko 
pārbaužu laikā vai veicot atse-
višķus rekonstrukcijas vai re-
monta pārslēgumus. 

Modernās iekārtas neprasa 
regulārus apjomīgus profilak-
tiskos remontus. Toties daudz 
lielāka nozīme ir iekārtu pro-
filaktiskajai apkopei, vadības 
sistēmu datortehnikas un mē-
raparātu darbības precizitātes 
un drošības līmeņa uzturēša-
nai. Katlu mājas sagatavošanu 
apkures sezonai veic nevis at-
slēdznieks ar pakojamo mate-
riālu, smērvielu un rokas ins-
trumentu komplektu, bet gal-
venokārt kvalificēti inženieri, 
neiztiekot arī bez specializē-
tu servisa līgumorganizāciju 
pakalpojumiem.

NĀKOTNES  
IECERES

Nākotnes attīstības pasā-
kumu svarīgākie mērķi ir turpi-
nāt paaugstināt siltumapgādes 
drošības līmeni, tai skaitā kuri-
nāmā diversifikācijas virzienā 
izbūvējot jaunus biokurināmā 
katlus, un darbības efektivitāti 

un samazināt siltum-
enerģijas ražošanas 
ietekmi uz apkārtējo 
vidi. Stingrākas vides 
aizsardzības prasības 
nosaka arī izmaiņas li-
kumdošanā, nosakot 
pazeminātus dūm-
gāzu izmešu līmeņus. 
Šobrīd ir uzsākta ino-
vatīva projekta reali-
zācija katlu mājā Kuģu 
ielā 26a, kas paredz 
dūmgāzu mitrināša-
nas sistēmas ierīko-
šanu ar rekuperācijas 
tipa dūmgāzu-gaisa 
siltumapmaiņas iekār-
tām, kuru darbības re-
zultātā būtiski pieaugs 
katlu darbības efekti-
vitāte un samazināsies 
slāpekļa oksīdu izmešu 
līmenis. Dānijā izstrā-
dātu iekāru darbība 
pazeminās no dūmeņa 
izejošu dūmgāzu tem-
peratūru līdz vēl nebi-
juši zemam līmenim  – 
aptuveni 30°C. Šādu 
rekonstruklciju rezul-
tātā dūmeņu izskats 
ar baltiem tvaika mu-
tuļiem, ko radīja agrā-
ko laiku katlu dūmgā-
zes ar temperatūru virs 
100°C pamazām aiziet 
vēsturē, jo izejā no dū-
meņa ir tikai silts gaiss, 
kas nerada ūdens kon-
densāciju, izņemot pie 
īpaši zemām ārgaisa 
temperatūrām.

RS

Siltuma ražošana

Siltumcentrāles “Imanta” dīzeļdegvielas rezervuārs 
ar tilpumu 400m3. Paredzēts ierīkot papildus 

vēl divas līdzīgas tvertnes, lai paaugstinātu 
siltumapgādes drošību iespējamu dabasgāzes 

padeves pārtraukumu gadījumā.

Siltumcentrāles “Imanta” mazuta saimniecības mazuta 
pieņemšanas mezgls un dzelzceļa pievadceļš. Šajā 

mazuta saimniecībā tika uzglabāts vislielākais mazuta 
daudzums uzņēmumā līdz 10 000 tonnām. Tālāka 

mazuta saimniecības izmantošana netiek plānota.

Siltumcentrāle “Imanta” 1996. gadā  
un pēc rekonstrukcijas 2007.gadā.
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Siltuma ražošana

Siltumcentrāles “Zasulauks” biokurināmā katlu mājas fasāde 
(skats uz elektrofiltru, gāzejām un dūmeni). Biokurināmā katls 
darbojas pilnīgi automātiski bez dežūrpersonāla uzraudzības 
ar attālinātu vadību no siltumcentrāles "Imanta" pults.

Siltumcentrāles “Zasulauks” kurināmā koksnes šķeldas noliktava. 
Kurināmā pārvietošanu veic automatizēts greiferis.

Tehniski sarežģītākā iekārta uzņēmumā – siltumcentrāles 
“Imanta” koģenerācijas energobloka gāzes turbīna. Kopējā 

koģenerācijas energobloka elektriskā jauda 47,7 MW.

Siltumcentrāles "Imanta" koģenerācijas energobloka siltumsūknis, 
kas ļauj, nepatērējot kurināmo, iegūt papildus 2 MW siltumenerģijas, 

utilizējot zema potenciāla dzesēšanas ūdens siltumenerģiju.

Siltumcentrāles “Zasulauks” gāzes katls PTVM‑50, kas ir joprojām 
darba kārtībā. Siltumcentrāle “Ziepniekkalns” ir vienīgais objekts, 

kurā nemainīgā izskatā ir saglabājušās pagājušā gadsimta iekārtas.

Siltumcentrāles “Zasulauks” gāzes katlu zāles cauruļvadu mezgls. Protams, vecajos 
“dzelžos” ir savs skaistums un siltumcentrāles “Zasulauks” dabasgāzes katli ir labs pagājušā 
gadsimta industriālā dizaina paraugs, kura paraugus ir vērts saglabāt nākotnei.
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Pastāvīga attīstība

AS “RĪGAS SILTUMS” 
komercdirektore  
Tatjana Kuļešova

Izveidojot AS “RĪGAS 
SILTUMS” 1996.gadā, viens no 
galvenajiem uzdevumiem bija 
sakārtot līgumattiecības par sil-
tumenerģijas piegādi ar siltum-
enerģijas lietotājiem.  Līgumu 
grupas darbinieki, pavisam 11 
cilvēki, bija sadalīti un izvieto-
ti pa Tīklu rajoniem, kas ievē-
rojami apgrūtināja operatīvu 
līgumu noslēgšanas procesu. 
Lai līgumi tiktu parakstīti no AS 

“RĪGAS SILTUMS” puses, tīkla ra-
jona pārstāvim bija jādodas uz 
centrālo ēku Cēsu ielā 3a. Tātad 
nelietderīgi tika tērēti sabiedrī-
bas resursi un klienta laiks.

Šobrīd līgumu grupas dar-
binieki (7 cilvēki) ir izvietoti AS 

“RĪGAS SILTUMS” administratī-
vajā ēkā Cēsu ielā 3a, kas pa-
ātrina līguma slēgšanas proce-
su, līdz minimumam samazinot 
laiku līguma sagatavošanai un 
parakstīšanai.

Iepriekš līgumi par siltum-
enerģijas piegādi un lietošanu 
pārsvarā bija noslēgti ar ēku 
pārvaldniekiem, vienā līgumā 
iekļaujot vairākas ēkas, kas bija 
šī pārvaldnieka apsaimniekoša-
nā. Ņemot vērā izmaiņas nor-
matīvajos dokumentos un piln-
veidojot darbu, līgumi par sil-
tumenerģijas piegādi un lieto-
šanu pakāpeniski tika noslēgti 
par katru ēku, kas ļauj operatīvi 
kontrolēt konkrētās ēkas īpaš-
nieku maksājumus, informēt 
īpašniekus par līguma nosacī-
jumu pārkāpumiem, savlaicīgi 
risināt jautājumu par apkures 
sezonas uzsākšanu. Pie šādas 
sistēmas konkrētās mājas īpaš-
nieks atbild par līguma nosacī-
jumu, t.sk. maksājumu veikšanu, 
tikai par savu māju un siltum-
enerģijas piegāde katrai mājai 
tiek nodrošināta atbilstoši tās 
maksātspējai. 

Darbinieku darba sniegumu 
uzlabo daudzi tehnoloģiskie ri-
sinājumi, publisko datu bāžu at-
tīstība un to pieejamība. Šādas 
datubāzes (Zemesgrāmata, 
Lursoft, Kadastrs, PVN maksā-
tāji) palīdz operatīvi izvērtēt 

klientu iesniegtos dokumentus 
un noslēgt korektu darījumu.

Līdz ar tehnoloģiju attīstību, 
klientiem ir iespēja saņemt rēķi-
nus  elektroniski. Šobrīd jau 70% 
Lietotāju ir izvēlējušies šādu ie-
spēju, jo saņemt elektronisku 
rēķinu var ātrāk, kā arī netiek lie-

ki tērēts papīrs. Pārvaldnieki, sa-
ņemot rēķinus elektroniski, var 
ātrāk izrakstīt rēķinus iedzīvotā-
jiem, tādējādi nodrošināt savlai-
cīgu rēķinu apmaksu. Ieguvēji ir 
visi šīs ķēdes dalībnieki. 

AS “RĪGAS SILTUMS”, uzsā-
kot savu darbību un arī pašlaik, 
aktuāls jautājums ir siltumener-
ģijas lietotāju norēķini par pa-
tērēto siltumenerģiju. Lai veici-
nātu savlaicīgu rēķinu apmak-
su, Klientu apkalpošanas gru-
pas darbinieki veic nepārtrauk-
tu problemātisko klientu mo-
nitoringu, brīdinājumu vēstuļu 
izsūtīšanu, kā arī telefoniski at-
gādina lietotājiem par nepiecie-
šamību norēķināties par patērē-
to siltumenerģiju. 

Uzņēmuma pirmssākumos 
darbs ar debitoriem noritēja at-
sevišķi katrā tīklu rajonā.

Kā jauninājums 2011.gadā 
tika ieviesta un arī šobrīd tiek 
turpināta daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju dzīvokļu īpašnieku 
informēšana par norēķinu stā-
vokli, nogādājot to pastkastī-
tēs vēstules. Šo vēstuļu mērķis 
ir mudināt dzīvokļu īpašniekus 
aktīvāk iesaistīties ēku pārval-
dīšanas procesā, vērst uzmanī-
bu uz parādu esamību, kā arī 
veicinātu iedzīvotāju aktīvāku 

komunikāciju ar nolīgto pār-
valdnieku, lai kopīgi risinātu 
parādu apmaksas jautājumu, kā 
arī kontrolētu pārvaldnieka dar-
bības un veiktos maksājumus.

Pēdējo gadu laikā siltum-
enerģijas lietotāju maksājumu 
disciplīna ir stabilizējusies. 

SILTUMENERĢIJAS 
SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU 
NOLASĪŠANAS SISTĒMA

Vēl padsmit gadus atpa-
kaļ, mums ne prātā neienā-
ca, ka datus varētu savākt au-
tomātiski. 2010.gada aprīlī AS 

“RĪGAS SILTUMS” sadarbībā ar 
SIA “Citrus Solutions” un “Miltel 
Comunications” Ltd. Tika uzsāk-
ta automatizēto siltumenerģijas 
skaitītāju rādījumu nolasīšanas 
sistēmas realizācija. Pirmajos  3 
gados tika aprīkoti ap 93% sil-
tumenerģijas skaitītāju. Pašlaik 
programma turpinās un no 
7912 siltumenerģijas skaitītā-
jiem 7516 (jeb 95%) notiek au-
tomātiskā rādījumu nolasīšana.

Pirms sistēmas ieviešanas 
siltumenerģijas rādījumu nola-
sīšana un ievadīšana aizņēma 
vairāk laika un lielāku cilvēku 
resursu. Katram klientam katra 
mēneša beigās patstāvīgi bija 
jānolasa siltumenerģijas skai-
tītāju rādījumi un jādeklarē sil-
tumenerģijas patēriņš objektā 
vienā no šādiem viediem: pa-
pīrveidā, iesniedzot tīklu rajo-
nā, nosūtot pa faksu vai elek-
tronisko e-pasta adresi, vai pa-
ziņot AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ atbil-
dīgajam darbiniekam pa tālruni. 
Saņemtie rādījumi tika manuāli 

ievadīti aprēķinu sistēmā tīklu 
rajonos, kas aizņēma no 2 līdz 
3 dienām.

Pašlaik pēc sistēmas ievie-
šanas rādījumu nolasīšana un 
pārsūtīšana notiek katra mēne-
ša pirmajā datumā no plkst.9.00 
līdz 12.30 un tīklu rajonu darbi-
nieki var uzsākt datu analīzi un 
gatavot datus patērētas siltum-
enerģijas aprēķinam.   

Izstrādātā sistēma ļauj no-
lasīt siltumenerģijas skaitītāju 
rādītājus, kā arī ievākt citus sil-
tumenerģijas patēriņa rādītājus. 
Šī sistēma arī informē par dažā-
diem darbības traucējumiem vai 
cauruļvadu bojājumiem, tostarp 
arī par siltumenerģijas skaitītāju 
bojājumiem, noplūdi siltumap-
gādes sistēmā, elektroenerģijas 
piegādes pārtraukumiem vai ko-
munikācijas traucējumiem starp 
esošajām sistēmas vienībām. 

Šī projekta ieviešana dod 
klientiem neapšaubāmus 
ieguvumus:

1. Vairs nav nepieciešams 
pirmā datumā iet uz siltum-
mezglu un nolasīt siltumener-
ģijas skaitītāja rādījumus, pie-
rakstīt tos un iesniegt AS “RĪGAS 
SILTUMS”.

2. Automātiskā informācijas 
nolasīšana praktiski izslēdz kļū-
du iespējamību, jo procesā ne-
piedalās cilvēks.

3.  Automātiski nolasītos 
siltumenerģijas skaitītāja da-
tus klients var saņemt mēneša 
pirmajā datumā uz iesniegumā 
par automātiskās nolasīšanas 
ierīces uzstādīšanu norādīto e-
pasta adresi. 

4. Sistēma paziņo par elek-
trības atslēgšanu siltummez-
glā un siltumenerģijas skaitītā-
jam un dod iespēju  informēt 
klientus.

 5. AS “RĪGAS SILTUMS” ik-
dienas datu analīze ļauj opera-
tīvi konstatēt trūkumus vai de-
fektus siltummezglu darbībā, 
atklāt  siltumenerģijas skaitītā-
ju bojājumus  un tos savlaicīgi 
novērst. 

6. Pastāv iespēja pēc klienta 
telefoniska  pieprasījuma nola-
sīt siltumenerģijas skaitītāja rā-
dītājus jebkurā brīdī.

RS

Mūsu vērtība – klients!

Klientu konsultante J.Streņģe un komercdirektore T.Kuļešova



15

AS “RĪGAS SILTUMS” 20 gadu laikā ir kļu-
vis par vienu no vadošajiem uzņēmumiem 
siltumapgādē Latvijā/Baltijā. 

Nodrošināt Rīgu ar drošu, kvalitatīvu, 
videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizē-
tu siltumapgādi – AS “RĪGAS SILTUMS” mi-
sija, kas izsaka uzņēmuma darbības būtī-
bu. Atzīmējot pastāvēšanas 20.gadadienu, 
AS “RĪGAS SILTUMS” atzīst, ka visas pastā-
vēšanas laikā visnozīmīgākā uzņēmuma 
vērtība ir bijusi un ir cilvēks. Tā tas bija 
1996.gadā, kad uzņēmums uzsāka darbī-
bu, gan arī vēlāk, kad tika modernizēti visi 
akciju sabiedrības siltuma avoti, rekons-
truētas katlumājas un pieslēgtas pie cent-
rālajiem siltumtīkliem vai pārbūvētas par 
moderniem siltuma avotiem, kas darbojas 
automātiskā režīmā.

Atskatoties uz to, kas šo 20 gadu laikā ir 
noticis ar mūsu darbiniekiem, varam teikt, 
ka modernizācijas pasākumi ir būtiski izmai-
nījuši gan uzņēmumā strādājošo darbinieku 
skaitu, gan pienākumu izpildes kvalitatīvos 
nosacījumus. 

Ir pilnībā izzudusi profesija apkures krāš-
ņu kurinātājs. Šodienas “kurinātājs” ir darbi-
nieks ar atbilstošu siltumtehnisko izglītību 
un pārzina arī procesu automātiskās vadī-
bas un informācijas tehnoloģiju jautājumus. 

Modernizācijas rezultātā par 55 – 65% 
ir samazinājies uzņēmumā strādājošo 

meistaru, siltumiekārtu remontatslēdznie-
ku, metinātāju, KMA un elektroatslēdznieku, 
automobiļu vadītāju skaits. 

Straujais uzņēmuma attīstības temps, 
siltumiekārtu modernizācija un jaunu 
tehnoloģiju ieviešana prasa no darbinie-
kiem papildus ieguldījumu savas kompe-
tences pilnveidošanā. Šobrīd uzņēmumā 
vairs nav nepieciešami inženierinspekto-
ri, siltumsistēmu kontrolieri, sūknēšanas 
iekārtu operatori, cauruļu un katlu izolē-
tāji, katlu mašīnisti, krāšņu kurinātāji u.c. 
vienkāršo profesiju darbinieki. Būtiski ir 
palielināts siltumiekārtu, ražošanas saga-
tavošanas, programmēšanas, elektroinže-
nieru, automātikas inženieru skaits. Ēku 
iekšējo siltumsistēmu apkalpē 1997.gadā 
bija nodarbināti 503 darbinieki, bet 2015.

gadā šo sistēmu apkalpē strādāja 297 dar-
binieki. 1996.gadā no 1 894 pamatražoša-
nā strādājošajiem darbiniekiem bija 102 
inženieri jeb 5,4%, savukārt patlaban no 
645 pamatražošanā strādājošajiem dažā-
du profesiju inženieru skaits ir 123 cilvēki 
jeb 19% no visiem darbiniekiem. 

Šādas izmaiņas panāktas, vairākiem des-
mitiem darbinieku ar AS “RĪGAS SILTUMS” at-
balstu iegūstot augstāko izglītību, kā arī pie-
saistot darbam uzņēmumā jaunos speciālis-
tus, tajā skaitā tos, kuri bija mācību praksē. 

RS

Darbinieki – mūsu vērtība

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki 20 gados

INTERESANTI FAKTI 
PAR DARBINIEKIEM: 

l No visiem uzņēmuma darbi-
niekiem no 1996.gada strādā 
311 vai trešā daļa darbinie-
ku, no tiem lielākais darbinie-
ku skaits, kuri strādā no 1996.
gada, ir 1.tīklu rajonā  – 105 
cilvēki, 2.tīklu rajonā – 70, SC 
Imanta – 37 un Mērījumu un 
ieregulēšanas dienestā 19 dar-
binieki. Jāatzīmē, ka vienīgā 
struktūrvienība, kurā visi dar-
binieki strādā no 1996. gada, ir 
Aprēķinu grupa – 3.

l No uzņēmuma vadības no 
1996.gada akciju sabiedrībā 
strādā pašreizējā valdes lo-
cekle B.Krūze, siltumtīklu di-
rektors J.Zeiza un siltumavotu 
direktors I.Urtāns, kurš vien-
laikus ir arī profesionāls foto-
grāfs un ļoti daudzu AS “RĪGAS 
SILTUMS” tapušo foto autors.

l No pašreizējiem struktūrvie-
nību vadītājiem no 1996. gada 
strādā Ekonomikas daļas va-
dītāja D.Lukjanoviča, Mār-
ke tinga daļas vadītāja 
I.Tracevska, Kancelejas va-
dītāja D.Otaņķe, Aprēķinu 
grupas vadītājs I.Fjodorovs, 
Dispečeru dienesta vadītājs 
R.Minickis, Siltuminspekcijas 
vadītājs P.Strauts, Personāla 
un darba algas daļas vadītājs 
J.Timpa, Remontu dienes-
ta vadītājs V.Melioranskis, 
Tehniskās daļas vadītājs 
J.Broks un SC Imanta vadī-
tājs N.Krilovs.

l Jaunākais akciju sabiedrības 
darbinieks ir dzimis 1997.ga-
dā. Viņš ir pieņemts darbā ak-
ciju sabiedrībā šā gada 12.ok-
tobrī un ir par 57 ga diem jau-
nāks, kā vecākais uzņēmuma 
darbinieks.

l Patlaban akciju sabiedrībā 
strādā 231 sieviete jeb 24,5% 
no visiem uzņēmuma dar-
biniekiem, kas nav maz, ņe-
mot vērā uzņēmuma darba 
specifiku.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: “Par mūsu darbiniekiem runājot, man prātā nāk 
latviešu klasiķa Rūdolfa Blaumaņa vārdi: “Mans zelts ir 
mana tauta”, un es gribētu vēl turpināt, ka mūsu darbi, 
sasniegumi, panākumi, mūsu attīstība, izaugsme un pie‑
redze – tā ir visa mūsu bagātība un zelts jeb vienā vār‑
dā: DARBINIEKI. Darbinieki  – mūsu lielākā vērtība  – tie 
nav tikai tukši vārdi, un to apliecina gan tas, ka AS “RĪGAS 
SILTUMS” ir savulaik iekļuvis iekārojamāko darba vietu 
TOP, gan arī fakts, ka 311 jeb trešā daļa darbinieku uzņē‑
mumā strādā kopš tā pirmsākumiem.” 

N.Talcis: “Cilvēki, viņu zināšanas, profesionalitāte, goda‑
prāts, īpašās spējas, idejas un darbs nosaka ne tikai uzņēmu‑
ma attīstību, bet arī valsts attīstību. Tāpēc paldies visiem AS 
“RĪGAS SILTUMS” darbiniekiem, bet it sevišķi tiem, kuri veltī‑
juši savas zināšanas darbam daudzu gadu garumā.”
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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

Šī gada 17.novembrī tika 
godināti AS “RĪGAS SILTUMS” 
gada labākie darbinieki . 
Labākie tika noskaidroti pirmo 
reizi rīkotā konkursā “AS “RĪGAS 
SILTUMS” GADA LABĀKAIS 
DARBINIEKS”.

Tā mērķis  – uz gada labā-
ko darbinieku izvirzīšanas kār-
tību paskatīties no cita skatu-
punkta, dodot darbiniekiem 
iespēju pašiem izvirzīt labā-
kos kolēģus, sniedzot iespēju 
iesaistīties lēmumu pieņemša-
nas procesā.

Šogad kā labākie, pasnie-
dzot Goda rakstus un gada la-
bāko darbi nieku piespraudes, 
tika sveikti:

Ojārs Svētiņš – 1.tīklu rajona 
ĒISA iecirkņa vadītājs,

Mareks Savickis – SC “Imanta” 
energosistēmu inženieris,

Jānis Pāvuls  – SC “Imanta”, 
SC ”Ziepniekkalns iecirknis va-
dītājs,

Vasīlijs Kasadžikovs  – 2.tīk-
lu rajona ĒISA iecirkņa vadītājs,

Raivis Ekštets – Transporta 
dienesta autoceltņa/automobi-
ļa vadītājs,

Jānis Lazdāns  – Remontu 
dienesta siltumiekārtu re mont-
atslēdznieks/meistara palīgs,

Baiba Kaļinka – SC “Imanta” 
mantzine,

Tatjana  Kuļešova  – ko-
mercdirektore,

Rita Jukumane – 1.tīklu rajo-
na vecākā dispečere,

Ruslans Himenko  – 2.tīklu 
rajona ĒISA iecirkņa meistara 
palīgs.

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: “Pateicamies, ka darbinie‑
ki nenobijās un bija aktīvi, pieda‑
loties konkursā. Pieteikumu bija 

daudz un katrs no tiem lielisks, tā‑
pēc pieņēmām lēmumu arī pārē‑
jiem darbiniekiem izteikt pateicī‑
bu par godprātīgu darbu uzņē‑
muma labā!”

Ar AS “RĪGAS SILTUMS” 
Pateicības rakstiem par god-
prātīgu darbu tika apbalvoti:

Jurijs Goršečņikovs  – SC 
“Imanta” SC “Daugavgrīva” iecir-
kņa siltumtehnisko iekārtu de-
žurējošais inženieris,

Igors Fjodorovs – Aprēķinu 
grupas vadītājs,

Jānis Mezītis – Tehniskās da-
ļas Siltumtīklu tehniskās infor-
mācijas grupas vadītājs,

Sergejs Pļiskačevs  – Ražo-
šanas daļas vadītājs,

Viktors Jakovļevs  – 1.tīklu 
rajona siltumtīklu iecirkņa vadī-
tāja vietnieks,

Ilze Caune  – Galvenā grā-
matvede,

Astrīda Škļarevska – 2.tīklu 
rajona Siltumrealizācijas iecir-
kņa vadītāja,

Egils Liepiņš  – SC “Vec-
mīlgrāvis” vadītāja vietnieks,

Antons Steļmašenko  – SC 
“Imanta” dispečers (maiņas va-
dītājs),

Andris Kostjukēvičs  – 1.tīk-
lu rajona ĒISA siltumiekārtu re-
montatslēdznieks,

Viktors Kārkliņš – Tehniskās 
daļas Pieslēguma un projektē-
šanas grupas vadītājs,

Anatolijs Gavrilovs  – 2.tīk-
lu rajona Siltumtīklu iecirkņa 
siltumiekārtu remontatslēdz-
nieks,

Andis Balka  – Sagādes da-
ļas aģents.

Paldies darbiniekiem par 
ieguldīto darbu AS "RĪGAS 
SILTUMS" attīstībā!

RS

Latvijas Republikas proklamēšanas 
97.gadadienā sveicam labākos darbiniekus
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sionālās orientācijas pasākums 
vispārējās izglītības mācību ies-
tāžu skolēniem.

Arī AS “RĪGAS SILTUMS” pie-
dalījās jauniešu profesionālās 
orientācijas pasākumā “Atver 
profesijas durvis”. Šo pasāku-
mu organizēja Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA) sa-
darbībā ar Latvijas pilsētu un 

novadu pašvaldībām un izglī-
tības pārvaldēm. Pavisam pasā-
kumā piedalījās 19 Latvijas pil-
sētu pašvaldības tajā skaitā arī 
Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departaments.

Rīgas vispārizglītojošo sko-
lu skolēni apmeklēja pilsētā 
četrus pazīstamus uzņēmu-
mus, kuru skaitā ir arī AS “RĪGAS 
SILTUMS”. Ekskursijās piedalījās 
124 skolēni no Rīgas 41.; 61.; 71., 
Imantas vidusskolas un Rīgas 
Valsts vācu ģimnāzijas.

Ekskursijas notika AS “RĪGAS 
SILTUMS” lielākajā siltumcen-
trālē “Imanta”. Ekskursijas lai-
kā skolēni tika iepazīstināti ar 

uzņēmuma AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbību, iepazinās ar siltum-
enerģētikas inženiera ikdienas 
darba pienākumiem un apska-
tīja siltumcentrāles iekārtas.

Paldies SC ”Imanta” perso-
nālam par atsaucību un stāstī-
jumu skolēnu ekskursiju laikā.

Šī gada 18. septembrī AS 
“RĪGAS SILTUMS” viesojās projek-
ta – lietišķās spēles “Žurnālists. 
Spogulis Rīgai” vecāko klašu 
skolēni, lai iepazītos ar centrali-
zēto siltumapgādi Rīgā. Jaunieši 
tika iepazīstināti arī ar uzņēmu-
ma attīstības plāniem un profe-
sionālām iespējām.
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“Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?”
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Skolēniem fonā SC 
"Ziepniekkalns" koģenerācijas 

energobloka tvaika turbīna. 


