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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.

Šogad svinam savu 20 gadu 
jubileju. Esam gandarīti par sa-
sniegto siltumapgādē. Mūsu 
veikums ir novērtēts ne tikai 
darbinieku un klientu vidū, to 
atzinuši arī mūsu sadarbības 
partneri, uzņēmēji un eksperti 
dažādās jomās. 

Šis finanšu gads iezīmē-
jis kāpumu reputācijas topā, 
kur no enerģētikas uzņēmu-
miem esam vienīgie, kas uzrā-
dīja reputācijas kāpumu. Tiesa, 
vēl daudz darāmā, šajā jomā. 
Tādēļ neaizmirsīsim, ka ikviens 
no mums ir maza daļiņa uzņē-
muma, pēc kura paveiktā vai 
pateiktā veido priekšstatu par 
AS “RĪGAS SILTUMS”.

Šogad pirmo reizi saņēmām 
Ģimenei draudzīga komersanta 
statusu. Tas ir liels gods un atbil-
dība, lai turpinātu iesākto un arī 
nākamajos gados saglabātu šo 
augsto novērtējumu. 

Savukārt Ilgtspējas indeksā 
esam saglabājuši augsto Zelta 
novērtējumu, kas apliecina sil-
tumapgādes uzņēmuma ilgt-
spējīgu attīstības poltiku. 

Esam gandarīti, ka mūsu 
darbs ir pamanīts un novērtēts. 
Raugoties uz iemesliem, kas vei-
cinājis mūsu kāpumu, viennozī-
mīgi varu atbildēt, ka tas ir ilg-
gadīgs uzņēmuma darbinieku 
darbs. Katram esot savā vietā, 
veicot savus pienākumus ar vis-
lielāko atbildību. Savulaik, defi-
nējot uzņēmuma misiju, vīziju, 
vērtības un stratēģisko mērķus, 
esam mērķtiecīgi centušies tos 
iedzīvināt ikdienā.

Atcerēsimies, kāda bija sil-
tumapgāde padomju un pēc pa-
domju laikā pirmajos gados, kad 
karstais ūdens vasarā – siltum-
tīklu remontdarbu laikā – nebija 
mēnešiem ilgi, kad siltumapgādi 
nodrošināja mazefektīvas ogļu 
katlu mājas, slavenie “Godmaņa 
krāsniņu” laiki, kad bija piedū-
mota visa Rīga. Šodien profesi-
ja “kurinātājs” ir pilnībā izzudusi. 
Siltumenerģijas ražošana ir inže-
nieru pārziņā. Siltumenerģijas 
ražošana ir efektīva un videi 

draudzīgāka, turklāt aizvien 
tiek ieviestas jaunākās tehno-
loģijas. Biokurināmā izmantoša-
na uzņēmuma kurināmā bilan-
cē pieaugusi par vairāk nekā 13 
reizēm, kas ļauj kļūt neatkarīgā-
kiem no importētās dabasgāzes. 
Mūsdienīgi risinājumi – automā-
tiska siltumenerģijas regulēšana 
un attālinātā skaitītāju nolasīša-
na. Bezmaksas diennakts klientu 
apkalpošanas telefonlīnija, elek-
troniski saņemami rēķini, šādi 
varētu uzskaitīt vēl virkni tehnis-
ku sasniegumu. Protams, jāpie-
bilst, kādreiz pakalpojums gan 
arī neko nemaksāja, bet komfor-
ta un kvalitātes arī nebija. 

Situācija ir būtiski mainī-
jusies. Šodien soli, pa solītim, 
mainām arī stereotipus par uz-
ņēmumu. Stāstam un pierādām 
ar darbu, ka AS “RĪGAS SILTUMS” 
nav atpalikušas tehnoloģijas 
un mazizglītots darbaspēks. 
Mēs esam lielākais siltumapgā-
des uzņēmums Baltijā, mums ir 
mazākais siltumenerģijas tarifs 

Baltijas valstu galvaspilsētās, 
un pie mums strādā izglītoti 
darbinieki! 

Ikviens solis tiek veikts, lai 
sniegtu kvalitatīvu pakalpoju-
mu mūsu klientiem. Lai mūsu sil-
tumenerģija ir konkurētspējīga. 
Attieksmes maiņa, izvirzot klien-
tu kā prioritāru. Izpratne par to, 
ka neesam atrauti no sabiedrī-
bas, ka mums ir jāiesaistās ar la-
biem darbiem, atbalstot mums 
tādas svarīgas jomas kā izglī-
tība, vide, līdzcilvēki. Savukārt 
Klientu dienas sniedz iespēju 
aizvien vairāk ieklausīties mūsu 
klientu vēlmēs un uzlabot savu 
darbu. Šīs un vēl virkne citu lietu, 
kas mērķtiecīgi tiek veiktas, ir ļā-
vušas mums virzīties uz priekšu!

Uzskatu, ka pasaulē nekas 
nestāv uz vietas. Kas neiet uz 
priekšu, iet atpakaļ! Tā arī mūsu 
uzņēmums – esam daudz sa-
snieguši, tomēr mums jāturpi-
na iesāktais, aizvien uzlabojot 
savu pakalpojumu!

RS

Valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: 
“Uzskatu, ka pasaulē nekas nestāv uz 
vietas. Kas neiet uz priekšu, iet atpakaļ!”

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis
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 AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: “AS “RĪGAS SILTUMS” 
2015./2016. gada apkures se-
zona Rīgā bijusi viena no garā-
kajām pēdējos gados. Apkures 
sezona tika sākta 2015. gada 
6. oktobrī, bet tā noslēdzās šā 
gada 28. aprīlī. Kopumā apku-
res sezona ilgusi 206 dienas. 
2014./2015. gada apkures sezo-
na ilga 207 dienas, taču iepriek-
šējās apkures sezonas bijušas 
īsākas”. 

Kopumā 2015./2016. gada 
apkures sezonā AS “RĪGAS 
SILTUMS” klientiem nodevis 
siltumenerģiju 2,53 milj. me-
gavatstundu (MWh) apjo-
mā, kas ir nedaudz vairāk kā 
2014./2015. gada apkures sezo-
nā, kad klientiem tika piegādāti 
2,47 milj. MWh siltumenerģijas.

Ieskicējot nākotnes per-
spektīvas, iecerēts palielināt 
biokurināmā izmantošanu sil-
tumapgādē. Rīgā tiks izbūvētas 
divas jaunas biokurināmā kat-
lumājas Vietalvas un Rencēnu 
ielās ar jaudu 48 MW katrā kat-
lumājā. Šo projektu realizē uz-
ņēmums SIA “Rīgas BioEnerģija”, 

kas ir AS “RĪGAS SILTUMS” un SIA 
“Enerģijas Risinājumi” kopuzņē-
mums. Realizējot šo projektu, 
biokurināmā izmantošana pa-
lielināsies no 10% līdz 11% no 
kopējās Rīgas pilsētas saražotās 
siltumenerģijas. Tomēr būtiskā-
kais ieguvums sagaidāms rīdzi-
niekiem, samazinoties siltum-
apgādes tarifam līdz 5%.

“Ik gadus uzlabojam uzņē-
muma kurināmā izmantošanas 
efektivitāti siltumenerģijas ra-
žošanā. Ja 2014./2015. gada ap-
kures sezonā tā bija 98,79%, tad 
šajā apkures sezonā tā sasniedza 
99,89%. Pateicoties kondensāci-
jas ekonomaizeram un dūmgā-
zu kondesatoriem, tagad ener-
ģiju varam saražot daudz efektī-
vāk,” piebilda valdes priekšsē-
dētājs Normunds Talcis. 

Vēl viens svarīgs pasākums 
ir Eiropas Savienības energo-
efektivitātes direktīvas izpil-
de. Sākot ar 2014. gadu līdz 
2020. gadam Latvijai katru gadu 
jāsamazina galapatērētājam no-
doto enerģiju par 1,5% pret bā-
zes periodā vidēji nodoto ener-
ģiju (kW/h), kas ir gāze, elektrība 
un siltums. Tas ir arī izaicinājums 

AS “RĪGAS SILTUMS”, jo energo-
efektivitātes pasākumi jārealizē 
pie galalietotājiem. Šobrīd kā 
vienu no energotaupības pasā-
kumiem redzam ēku siltināšanu, 
ēkas iekšējo siltumapgādes sis-
tēmu sakārtošanu, kā arī siltu-
ma maksas sadalītāja ieviešanu. 

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des loceklis Uģis Osis: “Rīgas 
pilsētas siltumtīklu rekonstruk-
cijas darbi tiek veikti katru gadu 
laikā starp apkures sezonām, lai 
klienti neizjustu siltumapgādes 
traucējumus. Siltumtīklu re-
konstrukcijas darbi primāri tiek 
veikti vietās, kur siltumtrašu stā-
voklis ir kritisks un ekspluatācijā 
ir kopš pagājuša gadsimta piec-
desmitiem gadiem.” Šogad ko-
pumā plānots pārbūvēt 7,73 km 
siltumtīklu, kas samazinās siltu-
ma zudumus siltumtīklos. 

Rūpējoties par Rīgas iedzī-
votāju ērtībām, plānots visus 
siltumtīklu remontdarbus pa-
beigt līdz 1. septembrim, lai, uz-
sākot jauno mācību gadu skolās, 
transportlīdzekļu satiksme nori-
tētu bez apgrūtinājumiem. 

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

“Neskatoties uz to, ka siltum-
enerģijas tarifs ir zems, klienti 
par apkuri nav samaksājuši vai-
rākus miljonus eiro. 

Kopumā šajā laika posmā 
4% klientu nav apmaksājuši 
tiem izrakstītos rēķinus par sil-
tumu. Gadījumos, kad apsaim-
niekotājs neveic maksājumus, 
AS “RĪGAS SILTUMS” brīdina arī 
dzīvokļa īpašnieku.

No 2015. gada oktobra līdz 
šā gada maijam 2 594 namu 
pārvaldniekiem tika izsūtītas in-
formatīvas vai brīdinājuma vēs-
tules par parāda esamību, tāpat 
šādas vēstules saņēmuši 12 419 
dzīvokļu īpašnieki.

Astoņu mēnešu laikā siltum-
enerģijas tarifs Rīgā samazinā-
jies par 15,4%. Plānots, ka jūni-
jā un jūlijā siltumenerģijas tarifs 
būs tāds pats kā maijā, kas ir ze-
mākais kopš 2008. gada. 

Esam pateicīgi mūsu klien-
tiem, kas godprātīgi ir patē-
rējuši siltumenerģiju atbil-
stoši savām finansiālajām ie-
spējām un spējuši norēķinā-
ties par mūsu sniegtajiem 
pakalpojumiem!

RS

Aktuāli

Noslēgusies aktīvā apkures sezona!

INFORMĀCIJA PAR PĒDĒJĀM PIECĀM APKURES SEZONĀM

2011./2012. g. 
apkures sezona

2012./2013. g. 
apkures sezona

2013./2014. g. 
apkures sezona

2014./2015. g. 
apkures sezona

2015./2016. g. 
apkures sezona

Sākums 14.10.2011. 12.10.2012. 11.10.2013. 06.10.2014. 06.10.2015.

Beigas 23.04.2012. 23.04.2013. 28.04.2014. 30.04.2015. 28.04.2016.

Ilgums, dienas 193 194 200 207 206

Vidējā mēneša āra gaisa temperatūra apkures sezonā, °C

Oktobris* 7,1 6,7 8,7 6,9 5,8

Novembris 5,1 4,7 5,3 3,1 5,1

Decembris 2,6 -3,9 2,7 -0,2 3,7

Janvāris -2,3 -5,3 -5,1 -0,1 -6,1

Februāris -7,6 -0,8 1,1 0,8 1,9

Marts 2,0 -3,8 4,7 4,6 2,4

Aprīlis* 5,6 4,2 8,4 6,9 7,3

Apkures sezonas vidējā āra 
gaisa temperatūra

1,4 -0,3 3,4 3,1 2,7

* – oktobra un aprīļa mēnešu vidējā āra gaisa temperatūra uzrādīta par dienām, kuras ietilpst apkures sezonā.
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VASARĀ (JŪLIJĀ, AUGUSTĀ)  
LIELĀKIE SILTUMTĪKLU REMONTDARBI:

Brīvības ielā – no Bruņinieku ielas līdz Lāčplēša ielai un 
pa Lāčplēša ielu līdz Baznīcas ielai. Siltumtīkli ekspluatācijā 
ir teju 50 gadus.

Lāčplēša ielā – no Baznīcas ielas līdz ēkai Krišjāņa 
Valdemāra ielā 39. Siltumtīkli ekspluatācijā vairāk nekā 
50 gadus.

Gar Pildas ielu, šķērsojot Kraukļu ielu pie ēkas 
Kraukļu ielā 4, šķērsojot Zvārtavas ielu pie ēkas Zvārtavas 
ielā 3, šķērsojot Strautu ielu pie ēkas Strautu ielā 52, gar 
Kameņu ielu, šķērsojot Ilūkstes ielu pie t/c “MAXIMA”  
Ilūkstes ielā 24A līdz Akadēmiķa M. Keldiša ielā 1. Siltumtīklu 
maģistrāles posms ir ekspluatācijā gandrīz 30 gadu.

Aktuālais siltumtīklos

Lai garantētu drošu, 
kvalitatīvu un nepārtrauk-
tu siltumenerģijas piegādi, 
AS “RĪGAS SILTUMS” jau pa-
vasarī uzsākusi plānotus, ap-
jomīgus siltumtīklu rekons-
trukcijas darbus Rīgā vairā-
kos posmos. Droša siltum-
enerģijas piegāde ir ārkārtī-
gi svarīga, īpaši ņemot vērā 
Latvijai raksturīgās bargās 
ziemas, kad lielas siltumtīklu 
avārijas rezultātā, pārtraucot 
siltumapgādi, var aizsalt pat 
vairāki kvartāli. 

Siltumtīklu nepārtraukta at-
jaunošana ir viena no uzņēmu-
ma prioritātēm. Šogad kopumā 
plānots atjaunot siltumtīklus 
7,73 km garumā. Rīgas pilsētas 
kopējais siltumtīklu garums ir 
aptuveni 800 km, tajā skaitā sil-
tumtīkli, kas pieder AS “RĪGAS 
SILTUMS”, ir aptuveni 684 km. 

Siltumtīkli norādītajos pos-
mos ir neapmierinošā stāvoklī. 
Ilgstošas ekspluatācijas rezul-
tātā, kā arī intensīvas transpor-
ta kustības dēļ, siltumtīklu būv-
konstrukcijas, atrodoties paaug-
stinātu mainīgu slodžu ietek-
mē, vietām sākušas plaisāt un 
drupt. Caur bojātām būvkons-
trukcijām siltumtīklu kamerām 
un kanālos, ieplūstot sāli satu-
rošam sniega un lietus ūdenim, 
esošās metālkonstrukcijas un 
cauruļvadi korodē. Atsevišķos 
no siltumtīklu posmiem ir pa-
augstināti gruntsūdeņi, kas arī-
dzan bojā noslēgarmatūru un 
cauruļvadus. Siltumizolācija ir 
nolietojusies un vairs neatbilst 
normatīvo aktu prasībām, radot 

palielinātus siltumenerģijas zu-
dumus. Siltumtīklos regulāri 
tiek konstatētas noplūdes.

Domājot par rīdzinieku 
ērtībām, siltumtīklu pārbū-
ves laikā izbūvēti pagaidu sil-
tumtīkli, tāpēc visiem klien-
tiem remontdarbu laikā tiks 
nodrošināts karstais ūdens!

Pagaidu siltumtīklu izbū-
ve apjomīgu remontdarbu lai-
kā, kad to rekonstrukcijas laikā 
tiek pārtraukta siltumenerģijas 
piegāde un ilgstoši var ietek-
mēt daudzu iedzīvotāju sadzī-
vi, ir AS “RĪGAS SILTUMS” pēdē-
jos gados realizētā darba prak-
se, lai nodrošinātu karsto ūdeni 
klientiem. 

Pabeidzot siltumtīklu re-
montdarbus, ik gadu tiek veik-
ta būvdarbu teritorijas sakār-
tošana, tai skaitā ceļa segu-
ma atjaunošana un teritorijas 
labiekārtošana.

Siltumtīklu remontdarbu 
plāns ik gadu savlaicīgi tiek sa-
gatavots un saskaņots ar Rīgas 
domes atbildīgajām institūci-
jām, tostarp ar Satiksmes de-
partamentu. Remontdarbu plā-
na saskaņošanas mērķis ir, lai 
AS “RĪGAS SILTUMS” plānoto re-
montdarbu veikšana sakristu 
ar ielu rekonstrukciju plāniem – 
vispirms nomainot novecojušās 
inženierkomunikācijas un tikai 
pēc tam atjaunojot ielu segumu.

AS “RĪGAS SILTUMS” cie-
ši sadarbojas ar Rīgas domes 
Satiksmes departamentu, lai 
rastu iespējami labākos risinā-
jumus satiksmes organizācijai.

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” kaļ ragavas – vasarā;  
veic apjomīgus siltumtīklu remontdarbus!

Pagaidu siltumtīkli
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Aktuālais siltumtīklos

Lai kvalitatīvi sagatavo-
tos nākamajai apkures sezo-
nai un savlaicīgi atklātu iespē-
jamās bojājuma vietas siltum-
tīklos, AS “RĪGAS SILTUMS” 
vasaras laikā veic hidraulis-
kās pārbaudes.

Siltumtīklu hidrauliskās pār-
baudes tiek veiktas tikai vasarā, 
noteiktā Rīgas rajonā un dienā. 
Pārbaudes laikā no plkst. 8.00 

līdz hidrauliskās pārbaudes bei-
gām (orientējoši plkst. 24.00) vi-
siem siltumenerģijas patērētā-
jiem jābūt droši atslēgtiem no 
siltumtīkliem, tādējādi iedzī-
votājiem noteiktā Rīgas rajonā 
nav pieejams karstais ūdens. Lai 
siltumtīklos radušos bojājumu 
gadījumā vidē neizplūstu karsts 
siltumnesējs (tehniskais ūdens), 
pirms hidrauliskās pārbaudes 

tas tiek atdzesēts līdz + 45 grā-
diem, tāpēc daļai namu karstā 
ūdens temperatūra pakāpeniski 
pazeminās jau iepriekšējās die-
nas vakarā. 

Lielākā daļa namu karsto 
ūdeni saņem jau nākamā dienā, 
bet, ja atsevišķi siltumtīklu pos-
mi pārbaudi neiztur, iespējami 
karstā ūdens piegādes pārtrau-
kumi līdz bojājumu novēršanai.

Par plānoto siltumenerģi-
jas padeves pārtraukšanu sav-
laicīgi – likumā noteiktā kārtī-
bā ir informēti namu īpašnieki, 
apsaimniekotāji.

Hidrauliskās pārbaudes ir 
visefektīvākā metode, lai pār-
liecinātos par siltumtīklu drošī-
bu, tādējādi, samazinot apkures 
sezonā iespējamo siltumtīklu 

defektu skaitu. To laikā kat-
ru siltumtīklu posmu izmēģi-
na ar paaugstinātu spiedienu. 
Hidraulisko pārbaužu laikā tiek 
kontrolēts cauruļvadu, arma-
tūras, savienojuma atloku un 
kompensatoru blīvums. 

Pārbaudes laikā siltumtīkli ir 
paaugstinātas bīstamības objek-
ti – siltumnesēja spiediens tajos 
sasniedz līdz pat 16 atmosfēras.

Akciju sabiedrība “RĪGAS 
SILTUMS” lūdz iedzīvotājus ne-
kavējoties ziņot par hidraulis-
kās pārbaudes laikā novērota-
jām ūdens noplūdēm siltum-
tīklos pa bezmaksas diennakts 
Klientu palīdzības dienesta tāl-
runi 80000090.

RS

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes 
palīdz atklāt bojājumu vietas 

Vasaras sezona ir īstais laiks, kad sa-
kārtot centrālapkuri un, iespējams, ne 
tikai iztīrīt, bet arī nomainīt radiatorus.

Lai veiktu radiatoru nomaiņu daudz-
dzīvokļu ēku dzīvokļos, dzīvokļu īpaš-
niekiem ir jāievēro zināma kārtība. Tas 
nozīmē, ka pirms 
nodoma veikt šos 
darbus ir nepie-
ciešams izstrādāt 
tehnisko projek-
tu, kura izgatavo-
šanu veic siltum-
apgādes sistēmu 
projektēšanā ser-
tificēti speciālisti. 
Tehniskā projekta 
izstrāde nepiecie-
šama, lai veicot ra-
diatoru nomaiņu 
ēku dzīvokļu īpaš-
nieki šos darbus iz-
pildītu tehniski pareizi un to nomaiņa 
neiespaidotu turpmāku apkures sistē-
mas funkcionēšanu. Pēc tehniskā pro-
jekta izstrādes, tas saskaņojams ar ēkas 
apsaimniekotāju. 

Lai uzsāktu radiatoru nomaiņu pēc 
saskaņojuma saņemšanas no ēkas ap-
saimniekotāja, ir nepieciešams veikt ap-
kures sistēmas attiecīgo stāvvadu at-
slēgšanu un iztukšošanu, bet pēc darbu 

pabeigšanas 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 
nodrošina uzņē-
muma darbinieki. 
Radiatoru nomai-
ņu ēkās var veikt ti-
kai kvalificēti spe-
ciālisti. Radiatoru 
nomaiņas kārtību 
privātmājā nosaka 
tās īpašnieks.

K atru gadu 
ēkās, kurās teh-
nisko apkalpi veic 
AS “RĪGAS SILTUMS”, 
septembra mēnesī 

tiek pabeigta ēku siltumapgādes sistē-
mu sagatavošana apkures sezonai. Tas 
nozīmē to, ka vispiemērotākais laiks ra-
diatoru maiņai ir vasaras periods līdz ap-
kures sezonas sākumam, pretējā gadīju-
mā, lai veiktu minētos darbus, ir nepie-
ciešams atslēgt apkuri ne tikai dzīvoklim, 
bet arī pārējiem ēkas dzīvokļiem, kas at-
rodas virs vai/un zem šī dzīvokļa.

RS

Vasara – īstais brīdis radiatoru maiņai!

KĀ TAUPĪT SILTUMU?
l  Radiatori jāatbrīvo no aizkariem, mē-

belēm vai citiem priekšmetiem, kas 
traucē to siltumatdevi. 

l   Aiz radiatoriem var novietot siltumu at-
starojošu materiālu. 

l  Pirms apkures sezonas radiatori kārtīgi 
jāiztīra ar putekļusūcēju. 

l  Apkures sezonā noteikti nepiecieša-
ma telpu vēdināšana, lai ielaistu svaigu 
gaisu un neradītu kondensāta veidoša-
nos, telpas vēdināt īsu brīdi un inten-
sīvi. Nevajadzētu bez vajadzības turēt 
atvērtus logus un durvis kāpņu telpās 
un citās koplietošanas telpās. 

l  Lai samazinātu siltuma zudumus, tau-
pītu siltumu un tādējādi samazinātu 
apkures rēķinus, jānoblīvē bēniņu lū-
kas, jāiestiklo bēniņu un pagrabu logi, 
jānodrošina kāpņu telpas ar dubulta-
jām durvīm un mehāniskajiem durvju 
aizvērējiem.

l  Iesakām nomainīt nekvalitatīvus un 
bojātus logus pret jauniem. Ja nav ie-
spējas to paveikt, jānoblīvē logu sprau-
gas, ievietojot siltinošu blīvējumu. 
Dzīvokļu īpašniekiem ēkas norobežo-
jošo konstrukciju nepilnības būtu jāno-
rāda savam ēkas pārvaldniekam, lai tas 
tālāk var nodrošināt ēkas sakārtošanu. 

PLĀNOTĀS PĀRBAUDES SILTUMTĪKLOS:

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes 
Pārbaudes 

datums
SC “Daugavgrīva” 28.06.2016.
TEC-1 un TEC-2 (Rīgas pilsētas 
Daugavas labā krasta)

05.07.2016

SC “Vecmīlgrāvis” 19.07.2016.



6

AS “RĪGAS SILTUMS”, domā-
jot par efektīvu, ekonomisku 
un videi draudzīgu siltumener-
ģijas ražošanu, realizējusi pro-
jektu par degšanas gaisa mitri-
nāšanas sistēmas uzstādīšanu 
automatizētajā gāzes katlumā-
jā Kuģu ielā 26A. 

Pateicoties šai iekārtai, 
sadedzinot dabasgāzi, dūm-
gāzēs nonāk lielāks ūdens 
tvaiku daudzums un, kon-
densējot tos dūmgāzes kon-
densācijas ekonomaizerā, 
ir iespējams panākt lielā-
ku papildus siltumenerģijas 
daudzumu, attiecīgi paaug-
stinot katlumājas darbības 
efektivitāti.

Degšanas gaisa mitrināša-
nas sistēmas uzstādīšana ļauj 
sasniegt efektivitāti, kas pār-
sniedz 107%, rēķinot pie zemā-
kā sadegšanas siltuma, un dūm-
gāzes dūmeņa ieejā tiek nodze-
sētas līdz +20°C.

Pēdējais rādītājs vēl ne-
sen siltumenerģētikā likās ne-
ticams. Salīdzinājumam, pagā-
jušajā gadsimtā iekārtās dūm-
gāzu temperatūra atkarībā no 
kurināmā veida skaitījās no 120 
līdz 200°C, kondensācijas eko-
nomaizeru un dūmgāzu kon-
densatoru izmantošana ļāva 
nodzesēt dūmgāzes, izmanto-
jot iegūto siltumu līdz 50 – 60°C.

Katlumāja Kuģu ielā 26A 
tika modernizēta 2008. gadā, 
uzstādot 2 dabasgāzes katlus ar 
kopējo jaudu 18 MW, aprīkotus 
ar kondensācijas ekonomaize-
riem. Pateicoties kondensāci-
jas ekonomaizeru izmantoša-
nai, kas ļāva izmantot dūmgā-
zu kondensācijas siltumu, tika 
iegūts tajā laikā visefektīvākais 
siltumavots, kas darbojās ar liet-
derības koeficientu līdz 102% 
(aprēķinot pēc zemākā sadeg-
šanas siltuma).

2013. gadā uzņēmuma spe-
ciālisti iepazinās ar Dānijas fir-
mas “AIR FRÖHLICH” Dānijā uz-
stādīto “Optinox” sistēmu, kas 
būtiski paaugstina dabasgāzes 
katlu darbības efektivitāti un 
tam sekoja lēmuma pieņem-
šana par līdzīgu projekta rea-
lizāciju automatizētajā gāzes 
katlumājā Kuģu ielā 26A, kas 

darbojas apvienotajos SC “Iman-
ta” siltumtīklos.

Jauno iekārtu pārbaudēs, 
kas tika veiktas maijā pie ārgai-
sa temperatūras +13°C dūmgā-
zes ar temperatūru +20°C izplū-
da no dūmeņa pilnīgi neredza-
mas, radot iespaidu, ka katlu-
māja nedarbojas.

Papildus efektivitātes pie-
augumam ne mazāk svarīga ir 
arī kaitīgo izmešu NOx līmeņa 
vairākkārtīga samazināšana.

Jaunizbūvētās sistēmas 
darbības princips ir sekojošs – 
ar aizejošajām dūmgāzēm 
tiek uzsildīts un mitrināts kat-
lā ieejošais gaiss. Mitrināšana 

notiek rekuperatora tipa rotē-
jošā siltummainī, kas izgatavots 
no alumīnija un pārklāts ar spe-
ciālu teflona pārklājumu.

Gan pievadāmo dūmgā-
zu, gan uz katlu aizejošo gaisa 
temperatūra tiek regulēta ar pa-
pildus siltummaiņiem, lai opti-
mizētu siltuma un mitruma pār-
nešanas procesu un nepieļautu 
ūdens kondensāciju gaisa va-
dos pirms degļa.

Siltais (līdz 60°C) gaiss ar 
mitrumu 80% piedalās dabas-
gāzes sadedzināšanā katlā un 
būtiski palielina dūmgāzēs eso-
šo ūdens tvaiku kondensāci-
ju. Tāpēc jaunajā sistēmā tiek 

paredzēti lielāki kondensācijas 
ekonomaizeri, kas ļauj noņemt 
dūmgāzēm līdz 2 reizēm lielā-
ku siltuma apjomu nekā paras-
ti kondensācijas ekonomaize-
ri bez dūmgāzu mitrināšanas 
sistēmas.

AS “RĪGAS SILTUMS” pa-
redz iegūt minētās iekārtas 
ekspluatācijas pieredzi un 
izvērtēt iespējas to izman-
tot citos objektos, tādā veidā 
paaugstinot darbības efekti-
vitāti, samazinot kaitīgo ie-
tekmi uz vidi un samazinot 
siltumenerģijas ražošanas 
pašizmaksu.

RS

Siltuma ražošana

Iekārtu darbības attēlojums vadības pults displejā ar izceltu dūmgāzu temperatūru pirms dūmeņa.

Ražošanā aizvien efektīvāki un videi draudzīgāki!

Degšanas gaisa mitrināšanas sistēmas iekārtas (uzstādītas uz platformas virs katla).
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Siltuma cena

Noslēgusies 2015./2016. ga-
da apkures sezona, kas bija 
par vienu dienu īsāka nekā 
2014./2015. gada apkures se-
zona, taču vidējā āra gaisa tem-
peratūra bija par 0,4ºC zemāka. 
Salīdzinot ar 2014./2015. apku-
res sezonu, siltumenerģijas pa-
tēriņš pieauga par 2,5%, bet līdz 
ar to, ka ievērojami kritās dabas-
gāzes cena un samazinājās arī 
siltumenerģijas tarifs, kopējās 
izmaksas par siltumu pagājušā 
apkures sezonā rīdziniekiem sa-
ruka vidēji par 16%. 

Atskatoties uz siltumener-
ģijas tarifa dinamiku pēdējās 2 
apkures sezonās, t.i., sākot no 
2014. gada oktobra, tas ir sa-
mazinājies par 33% un jūnijā 
nokrities līdz 39,19 EUR/MWh. 
Pašreiz spēkā esošais siltum-
enerģijas tarifs ir zemākais kopš 
2008. gada februāra. 

Pēdējo reizi AS “RĪGAS 
SILTUMS” siltumenerģijas tarifs, 
ko ir apstiprinājusi Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas ko-
misija, mainījies 2013. gada 
1. jūlijā. Toreiz siltumenerģijas 
tarifu izdevās samazināt par 3%, 

jo pēc biokurināmā koģene-
rācijas energobloka uzstādīša-
nas SC “Ziepniekkalns” un bio-
kurināmā katla uzstādīšanas SC 

“Zasulauks”, kur par kurināmo tiek 
izmantota šķelda, izdevās ietau-
pīt galvenokārt uz kurināmā rē-
ķina, jo šķelda ir lētāka nekā da-
basgāze. Tarifs samazināsies vēl 
vairāk, kad Rīgā, Vietalvas ielā 5 
un Rencēnu ielā 16 uzbūvēs bio-
kurināmā katlumājas. Tiek prog-
nozēts, ka samazinājums būs vi-
dēji pieci procenti.

Salīdzinot siltumenerģijas 
tarifus Latvijas lielākajās pilsē-
tās un Baltijas galvaspilsētās, 
AS “RĪGAS SILTUMS” tarifs ir viens 
no zemākajiem starp Latvijas 
pilsētām un zemākais Baltijas 
galvaspilsētu vidū. Jūnijā siltum-
enerģijas tarifs bija par 35% ze-
māks nekā Viļņā un Tallinā.

Plānots, ka siltumenerģijas 
tarifs vasarā paliks zems. 

Maksu par siltumu dzīvok-
ļos veido siltumenerģijas tarifs 
un siltuma patēriņš. Tādēļ ilg-
termiņā, domājot par siltuma 
izmaksu samazinājumu, svarīgi 
ir samazināt siltuma zudumus 
ēkās. Zudumi nerenovētās ēkās 
aiz siltumenerģijas piegādes ro-
bežas ir no 30% līdz pat 50%, 
tādēļ viens no nozīmīgākajiem 
pasākumiem ēku energoefek-
tivitātes veicināšanā ir renovā-
cija jeb kapitālais remonts, kad 
būvē tiek veikti tehniski un funk-
cionāli uzlabojumi. Ēku renovā-
cija siltumenerģijas patēriņu ap-
kures sezonā ļauj samazināt līdz 
pat 40%, tādēļ, lai samazinātu 
izmaksas par siltumu nākotnē, 
būtu lietderīgi renovēt ēkas.

RS

SILTUMENERĢIJAS TARIFI LATVIJAS LIELĀKAJĀS PILSĒTĀS  
2016. GADA JŪNIJĀ (EUR/MWh bez PVN)

Siltumenerģijas tarifs 2015./2016. gada apkures sezonā

AS “RĪGAS SILTUMS” sil-
tumenerģijas tarifs no šī gada 
1. jūnija ir 39,19 EUR/MWh 
bez PVN. Siltumenerģijas ta-
rifs ir par 2% mazāks, nekā 
maijā, kad tas bija 39,93 EUR/
MWh bez PVN. 

Sagaidāms, ka jūlijā un 
augustā siltumenerģijas ta-
rifs atgriezīsies tādā pašā lī-
menī kā maijā – 39,93 EUR/
MWh bez PVN. 

Siltumenerģijas tarifs jū-
nijā, kā arī prognozes jūli-
jam un augustam noteiktas, 

pamatojoties uz akciju sa-
biedrības “Latvijas Gāze” šī 
gada 10. jūnijā publicēto pa-
ziņojumu Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” – par dabasgā-
zes tirdzniecības cenu jūni-
jā 142,29 EUR/tūkst.nm3 un 
prognozi jūlijam un augustam 
149,40 EUR/tūkst.nm3.

Siltumenerģijas tarifs jū-
nijā Rīgā ir arī būtiski mazāks, 
salīdzinot ar siltumenerģijas 
tarifu Baltijas valstu galvas-
pilsētu vidū. Tas ir par 35% 

mazāks nekā siltumenerģijas 
tarifs Tallinā un Viļņā.

Siltumenerģijas tarifs jūni-
jā Rīgā ir mazākais Latvijas lie-
lo pilsētu vidū. Tas ir mazāks par 
siltumenerģijas tarifu Valmierā, 
Daugavpilī, Jelgavā, Rēzeknē, 
Liepājā, Jēkabpilī, Jūrmalā un 
Ventspilī. 

 AS “RĪGAS SILTUMS” ik mē-
nesi savā interneta mājaslapā 
www.rs.lv informē par faktiski 
piemērojamo siltumenerģijas 
cenu, balstoties uz AS “Latvijas 
Gāze” publicēto paziņojumu 

Latvijas Republikas oficiālajā iz-
devumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 
mēneša 10. datumam par da-
basgāzes tirdzniecības cenu. 

Atbilstoši Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas 
2013. gada 29. maija lēmumam 
Nr.89 “Par akciju sabiedrības 

“RĪGAS SILTUMS” siltumenerģi-
jas apgādes pakalpojumu ta-
rifiem”, mainoties dabasgāzes 
tirdzniecības cenai, attiecīgi var 
samazināties vai palielināties arī 
siltumenerģijas cena.

RS

Pozitīvi – Rīgā arī jūnijā turpina sarukt siltuma cena! 

SILTUMENERĢIJAS TARIFS BALTIJAS VALSTU 
GALVASPILSĒTĀS 2016. GADA JŪNIJĀ  
(EUR/MWh bez PVN)
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20 gados paveiktais

2016. gada maijā AS “RĪGAS 
SILTUMS”, kas ir lielākais centrali-
zētās siltumapgādes uzņēmums 
Latvijā un Baltijā, svin divdesmit 
gadu jubileju. Uzņēmums izvei-
dots 1996. gadā un divdesmit 
gadu laikā sasniedzis nozī-
mīgus rezultātus siltumener-
ģijas ražošanā, pārvadē un 
klientu apkalpošanā.

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.

Siltumenerģijas ražošanas 
attīstība balstās uz darbības 
automatizāciju. Pirms 20 ga-
diem Rīgā, neskaitot lielās sil-
tumcentrāles un vidējas jaudas 
katlumājas, bija ne mazāk kā 
137 mazas jaudas ogļu un gā-
zes katlumājas, kurās katrā 
strādāja pastāvīgi maiņu dar-
binieki – viens cilvēks maiņā. 
Šobrīd siltumenerģija tiek ražo-
ta 43 siltumavotos, tai skaitā 5 
siltumcentrālēs, kuras vada de-
žūrpersonāls, un 38 automati-
zētās gāzes katlumājās, kuras 

darbojas bez pastāvīgas perso-
nāla klātbūtnes.

AS “RĪGAS SILTUMS”, vir-
zoties uz enerģētisko ne-
atkarību, siltumenerģijas 
ražošanā vairāk izmanto 
Latvijas teritorijā iegūtos at-
jaunojamos energoresursus. 
Domājot par centralizētās sil-
tumapgādes sistēmas ilgtspē-
jīgu attīstību, uzņēmums savā 
pastāvēšanas vēsturē izbūvēja 
divas vērienīgas siltumcentrā-
les – biokurināmā koģenerāci-
jas staciju SC “Ziepniekkalns” ar 
siltuma jaudu līdz 22 MW un 
elektrisko jaudu līdz 4 MW, un 
biokurināmā ūdenssildāmo 
katlu ar siltuma jaudu 20 MW 
SC “Zasulauks”, kas strādā ar aug-
stu efektivitātes un automatizā-
cijas pakāpi. Turklāt, nomainot 
dabasgāzi ar videi draudzīgāko 
biokurināmo – koksnes šķeldu, 
tas ir, veicot kurināmā diver-
sifikāciju, samazinās izlietoto 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
kvotu daudzums un būtiski sa-
mazinās kurināmā izmaksas. Tas 
ļāva samazināt siltumenerģijas 
tarifu rīdziniekiem.

Nākotnes attīstības pasā-
kumu svarīgākie mērķi ir turpi-
nāt paaugstināt siltumapgādes 

drošības līmeni, darbības efek-
tivitāti un samazināt siltum-
enerģijas ražošanas ietekmi uz 
apkārtējo vidi, tai skaitā kurinā-
mā diversifikācijas virzienā izbū-
vējot jaunus biokurināmā katlus.

Otrs svarīgs solis ir siltum-
tīklu nepārtraukta atjaunošana. 
Rīgas pilsētas kopējais sil-
tumtīklu garums ir aptuveni 
800 km, tajā skaitā siltumtīkli, 
kas pieder AS “RĪGAS SILTUMS”, 
ir aptuveni 684 km. Divdesmit 
gadu laikā ir pārbūvēti gan-
drīz 400 km siltumtīklu, tajā 
skaitā pielietojot rūpnieciski 
izolētas caurules 240 km siltum-
tīklu, kurām ir būtiski samazinā-
ti siltuma zudumi. Primārā kārtā 
tika nomainīti siltumtīklu posmi, 
kuriem bija raksturīgs liels avā-
riju skaits, kas izsauca siltumap-
gādes pārtraukumus.

Kopš uzņēmuma dibināša-
nas dienas siltumenerģijas zu-
dumi veidoja vienu piektdaļu 
no tīklā nodotās siltumenerģi-
jas. Salīdzinot ar šā brīža situā-
ciju, siltumenerģijas zudumi 
samazinājušies par 727 tūkst. 
MWh jeb 2,82 reizes. Izvērtējot 
samazinājuma apjomus va-
ram secināt, ka, piemēram, ar 
šo daudzumu, iespējams, visu 

gadu apkurināt tādas pilsētas 
kā Rēzekni, Jēkabpili, Jūrmalu, 
Jelgavu un Ventspili kopā.

Lai paaugstinātu siltum-
apgādes drošību un realizētu 
tālāku siltuma zudumu samazi-
nāšanos pārvadē, turpmākajos 
gados ir paredzēts:
– siltumtīklu pārbūvei turpi-

nāt izmantot tikai 2. sērijas 
rūpnieciski izolētās cauru-
les, kurām ir aptuveni par 
30% mazāki siltuma zudu-
mi, nekā atbilstoša diamet-
ra tradicionālai sistēmai, tas 
galvenokārt ir saistīts ar ma-
zāku ārējo aizsargapvalka 
virsmas laukumu,

– palielināt rūpnieciski izolēto 
dubultcauruļu izmantošanu, 

– pielietot rūpnieciski izolētos 
mezglus,

– turpināt veikt siltumtīklu 
shēmas optimizāciju,

– realizēt katlu māju pāreju uz 
zemākajiem temperatūras 
grafikiem, kas ļaus samazi-
nāt ne tikai siltuma zudu-
mus, bet arī ekspluatācijas 
izdevumus,

– veicot siltumtīklu pārbūvi, 
tiks izskatītas pagaidu sil-
tumtīklu izbūves un blīvri-
pu uzstādīšanas iespējas, lai 

Siltumtīklu rekonstrukcija Brīvības ielā 2016. gadā.Siltumtīklu izbūve Brīvības ielā 1958. gadā.

AS “RĪGAS SILTUMS” 20 gadu laikā sasniedzis 
nozīmīgus rezultātus siltumenerģijas ražošanā, 
pārvadē un klientu apkalpošanā!
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remontdarbu laikā nodroši-
nātu siltumenerģijas lietotā-
jus ar karsto 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%.

Trešais nozīmīgais solis pa-
veikts klientu apkalpošanas uz-
labošanā. Vēl padsmit gadus 
atpakaļ, mums ne prātā neie-
nāca doma, ka siltumenerģijas 
skaitījuma rādījumus varētu no-
lasīt automātiski. 

2010. gadā tika uzsākta 
automatizēto siltumenerģijas 

skaitītāju rādījumu nolasīšanas 
sistēmas realizācija. Pirmajos 
trīs gados tika aprīkoti ap 
93% siltumenerģijas skaitītā-
ju. Pašlaik programma turpinās 
un no 7 944 siltumenerģijas 
skaitītājiem 7 589 jeb 95% 
notiek automātiskā rādījumu 
nolasīšana. 

Pirms programmas ievie-
šanas, katram klientam katra 
mēneša beigās patstāvīgi bija 
jānolasa siltumenerģijas skai-
tījuma rādījumi un jādeklarē 
mums objekta siltumenerģijas 
patēriņš, kas kopumā datu ap-
strādei un ievadei aizņēma no 2 
līdz 3 dienām. 

Šobrīd pēc sistēmas ievie-
šanas siltumenerģijas rādījumu 
nolasīšana un pārsūtīšana no-
tiek katra mēneša pirmajā da-
tumā un tīklu rajona darbinieki 
var uzsākt datu analīzi uzreiz un 

gatavot datus patērētās siltum-
enerģijas aprēķinam.

Izstrādātā sistēma ļauj ne ti-
kai nolasīt siltumenerģijas skai-
tītāju rādījumus, bet arī iegūt 
citus datus. Šī sistēma arī in-
formē par dažādiem darbības 
traucējumiem vai cauruļvadu 
bojājumiem, tostarp arī par sil-
tumenerģijas skaitītāju bojāju-
miem, noplūdi siltumapgādes 
sistēmā, elektroenerģijas piegā-
des pārtraukumiem vai komu-
nikācijas traucējumiem starp 
esošajām sistēmas vienībām.

Iepriekšējos gados rea-
lizētie un nākotnes plānotie 
attīstības projekti vērsti, lai rī-
dziniekiem samazinātu maksā-
jumus par siltumu un uzlabotu 
pakalpojuma servisu, kas sas-
niedzams, samazinot siltuma 
zudumus un palielinot centra-
lizētās siltumapgādes drošību.

Uzņēmums strādā rīdzi-
nieku labā un ar šo projektu 
realizāciju turpina savu in-
vestīciju politiku Rīgas pilsē-
tas siltumapgādes attīstībā un 
efektivitātes paaugstināšanā, 
nodrošinot konkurētspējīgu un 
drošu siltumapgādi.

RS

20 gados paveiktais

Siltumcentrāles “Zasulauks” biokurināmā katlu mājas fasāde. Siltumcentrāles “Zasulauks” kurināmā koksnes šķeldas noliktava. 
Kurināmā pārvietošanu veic automatizēts greiferis.

Siltumtīklu pārbūve Ogres ielā
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Ilgtspējīga attīstība

AS “RĪGAS SILTUMS” jau otro 
gadu pēc kārtas ieguvusi aug-
sto Zelta kategorijas novērtē-
jumu stratēģiskajā vadības ins-
trumentā “Ilgtspējas Indekss”, 
apliecinot savu sniegumu ilgt-
spējīgā siltumapgādes attīstī-
bas politikā, demonstrējot at-
klātību un atbildību. 

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: “Atbildīga uzņēmējdarbī-
ba un atklāta komunikācija ir tās 
vērtības, kuras jāuzņemas ilgter-
miņā domājošam uzņēmumam.

 Pagājušajā gadā esam pa-
veikuši daudz jaunu lietu un 
realizējuši neskaitāmas idejas, 

kas skar dažādas korporatīvās 
atbildības jomas. Mūsu ieguldī-
tais darbs ir atspoguļojies zeltā! 

Iegūtā Zelta atzinība vēlreiz 
apliecina, ka uzņēmums strādā 
atbilstoši standartiem un kvali-
tātes prasībām, uzsvaru liekot 
uz klientiem, darbiniekiem, ap-
kārtējo vidi un ilgtspējīgu attīs-
tību. Ikviens mūsu darbinieks, 
klients vai sadarbības partne-
ris var būt drošs, ka strādājam 
godprātīgi un rūpējamies par 
sabiedrības interesēm.” 

AS “RĪGAS SILTUMS” turpi-
nās attīstīt savus sniegumus, 
lai nākotnē saglabātu vietu 

“Ilgtspējas indeksa” Zelta grupā.

Šogad zelta kategorijā kva-
lificējās uzņēmumi “Balta”, “Cēsu 
alus”, “Coca-Cola HBC Latvia”, 

“Grifs AG”, “Latvijas Dzelzceļš”, 
“Latvijas Kuģniecība”, “Latvijas 
Loto”, “Latvijas Mobilais tele-
fons”, “Nordea banka”, “Putnu 
fabrika Ķekava”, AS “RĪGAS 
SILTUMS”, “Rīgas Tehniskā univer-
sitāte”, “Sadales tīkls”, “SEB ban-
ka”, “Starptautiskā lidosta Rīga”, 

“Swedbank” un “Ventspils reiss”. 
Kopumā “Ilgtspējas indek-

sam” šogad pieteicās vairāk 
nekā 80 Latvijas uzņēmumi. 

“Ilgtspējas indekss” ir stratē-
ģisks vadības instruments, kas 
balstīts uz starptautiski atzītu 

metodoloģiju, palīdzot uzņēmu-
miem novērtēt savas darbības 
ilgtspēju un korporatīvās atbil-
dības līmeni piecās jomās – stra-
tēģija, vide, tirgus attiecības, dar-
ba vide, un sabiedrība. Iniciatīvas 
partneri ir Korporatīvās ilgt-
spējas un atbildības institūts, 
Latvijas Darba devēju konfede-
rācija un nacionālā līmeņa sa-
darbības partneris Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienība.

RS

Otro gadu pēc kārtas AS “RĪGAS SILTUMS” 
iekļūst “Ilgtspējas indeksa” Zelta grupā!

AS “RĪGAS SILTUMS” 
šogad ir saņēmusi 
Ģimenei draudzīga 
komersanta statusu, 
ko piešķīrusi Latvijas 
Republikas Labklājības 
ministrija “Ilgt spē jas 
indeksa” ietvaros.

AS “RĪGAS SILTUMS” 
valdes locekle Birute 
Krūze: “Esam gandarī-
ti, ka mūsu labo praksi ir 
novērtējuši eksperti. 

Nepilns tūkstotis dar-
binieku ir uzņēmuma vēr-
tība. Teju ikvienam no ko-
lēģiem ir ģimene, tādēļ 

iekšējā kultūrā vienmēr domājam, 
lai darbinieki un viņu ģimenes lo-
cekļi justos pie mums gaidīti un 
novērtēti. Vai tie ir Ziemassvētki, 
kad ciemos nāk mazie ķipari, vai 
vasaras sporta spēles, kad vese-
līgās aktivitātēs stiprinām ko-
mandas garu! Arī 1. septembrī 
mūsu darbinieki var pavadīt sa-
vus pirmklasniekus uz skolu un 
atbalstīt bērnus skolas gaitās.

Šajos pēdējos gados esam 
mērķtiecīgi strādājuši pie tā, lai 
darbinieki justos labi un tiktu 
novērtēti. Apzināmies, ka daudz 
darba vēl priekšā. Mēs mācā-
mies no labākajiem un mums 

ir daudz ideju, kuras ceram īste-
not, lai aizvien uzlabotu darba 
vidi uzņēmumā!”

Ģimenei draudzīga komer-
santa statusu ieguvušie uzņēmu-
mi saņēma īpašu apliecību un 
uzlīmi, kas apstiprina, ka šajā uz-
ņēmumā īsteno ģimenei drau-
dzīgu politiku. Ģimenei draudzī-
ga komersanta statusa iegūšana 
ļauj šo logotipu izmantot savā 
interneta vietnē, plašsaziņas lī-
dzekļos un darba sludinājumos.

Ģimenei draudzīga komer-
santa statusu kopā saņēma 24 
ko mersanti. 

RS

Saņemam Ģimenei draudzīga komersanta statusu!

Lai sniegtu skaidrojošu in-
formāciju par aktuāliem jautā-
jumiem saistībā ar energoefek-
tivitātes pasākumiem dzīvoja-
mā ēkā un AS “RĪGAS SILTUMS” 
sniegtiem pakalpojumiem, kas 
noderīgi un nepieciešami klien-
tiem ikdienā, siltumapgādes uz-
ņēmums aicināja savus klientus 
uz Klientu dienu izstādes “Māja I 
2016” ietvaros. Klientu dienā ie-
spējams izzināt arī viedokli par 

aktuālo siltumapgādē un jau-
tājumus, kas rūp uzņēmuma 
klientiem.

Klientu dienā semināra ie-
tvaros interesentus iepazīstināja 
ar pilotprojekta par siltuma mak-
sas sadalītāju ietekmi uz siltuma 
patēriņu dzīvokļos, ko AS “RĪGAS 
SILTUMS” veica sadarbībā ar SIA 

“Rīgas pilsētbūvnieks”. Šī projekta 
ietvaros, ierīkoja siltuma maksas 
sadalītāju (alokatoru) sistēmu 

Ulbrokas ielā 13 k.5, kur siltum-
enerģijas patēriņš ēkā kopumā 
samazinājās par 20%. Tāpat se-
minārā iepazīstināja ar ēku iekšē-
jo inženiertehnisko sistēmu ap-
kalpi un iespējām. 

Klientu dienu apmeklētā-
jiem bija arī iespēja apmeklēt 
izstādi “Māja I 2016”. 

Seminārā apskatītos jau-
tājumus iespējams noskatīties 
arī videoformātā uzņēmuma 

mājas lapā www.rs.lv sadaļā 
Foto/video.

RS

Klientu diena AS “RĪGAS SILTUMS”

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
J.Roze, Valdes locekle B.Krūze un 

Informācijas daļas vadītāja L.Rence, 
saņemot ģimenei draudzīga 

komersanta apliecinājumu
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Darbinieki – mūsu vērtība

Ir apritējis gads, kopš spē-
kā stājās jaunais AS “RĪGAS 
SILTUMS” Darba koplīgums. Tas 
ir galvenais regulējošais do-
kuments attiecībās starp dar-
ba devēju un darba ņēmēju. 
Būtiskākie koplīguma uzlabo-
jumi ir par virsstundām un citu 
darbinieku nodrošināšana ar 
dzeramo ūdeni pudelēs, kā arī 
palielināti darbinieku materiā-
lie pabalsti no sociālās attīstī-
bas budžeta līdzekļiem.

ARODBIEDRĪBAS 
IEROSINĀJUMI 
UN SASNIEGUMI 
DARBINIEKU 
LABSAJŪTAI:
l Paplašināts darba apģērbu 

sortiments papildus pastā-
vošiem normatīviem: atse-
višķām darbinieku profesi-
jām – T–krekli, MID inženie-
rēm, laborantiem, operato-
riem, kā arī apkopējām – sie-
viešu krekl blūzes un bikses;

l Ierosināti sporta aktivitāšu 
piedāvājumi 2016./2017. fi-
nanšu gadam;

l Sniegtas materiālās palīdzī-
bas – medikamentu iegādei 
hronisko slimību ārstēšanai 
vai nopietnu slimību gadīju-
mā, bērna vasaras nometnei, 
arodbiedrības biedra kāzu 
gadījumā, bērna piedzim-
šanas un citos gadījumos.

l Par godu Starptautiskajai 
bērnu aizsardzības dienai 
sagatavotas dāvaniņas arod-
biedrības biedru bērniem 
vecumā līdz 12 gadiem;

l Ekskursijas piedāvājumi uz 
Latvijas pilsētām un kaimiņ-
valstīm – Lietuva, Igaunija;

l Bezmaksas brauciens uz 
Ķeguma HES brīdī, kad tika 

veikta vienas turbīnas re-
konstrukcija, apskatot eks-
pluatācijā esošo turbīnu iz-
jauktā veidā.

CITAS AKTUALITĀTES
l LAB “Enerģija” 6. Kongresā, 

kurā piedalījās 18 izvirzī-
tie delegāti no AS “RĪGAS 
SILTUMS”, tika apstiprināti 
LAB “Enerģija” jaunie sta-
tūti un par priekšsēdētāju 
tika ievēlēts Aivars Āboliņš. 
Kongress apstiprināja šā-
das rezolūcijas: “Par Darba 
likumu un darba koplī-
gumiem”, “Par darbinieku 
un darbinieku pārstāvju 

savlaicīgu informēšanu”, 
“Par valsts kapitāla daļu 
un valsts komercsabied-
rību darbinieku pārstāv-
ju piedalīšanos lēmumu 
pieņemšanā”;

l LABS dalīborganizāciju 
tikšanās par darba devē-
ju priekšlikumiem grozīt 
Darba likumu; 

l AB “Enerģija” valdes locekļu 
tikšanās ar Ekonomikas mi-
nistru A.Ašeradenu par dar-
ba koplīguma slēgšanas no-
sacījumiem un darba atal-
gojuma jautājumiem.

Aicinām pievienoties arod-
biedrības biedru komandai, lai 
kopīgiem spēkiem aizstāvētu 
darbinieku intereses. 

Ja rodas kādi jautājumi, 
priekšlikumi, problēmas vai 
vajadzīga palīdzība, droši zva-
niet vai rakstiet Arodkomitejas 
priekšsēdētājai Allai Kronbergai 
pa tālruņiem 67017364, 
29807402 vai rakstiet uz e-pas-
tu: alla.kronberga@rs.lv.

RS

Arodbiedrības veikumi un aktualitātes

Arodbiedrības padome

AS “RĪGAS SILTUMS” arodbiedrības galve-
nais uzdevums ir aizsargāt un lobēt darba 
ņēmēju intereses, tāpat noskaidrot darbinie-
ku vajadzības un problēmas, lai savstarpēju 
sarunu ceļā vienotos un risinātu ar darba 
devēju par abpusēji pieņemamu sadarbību.
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Darbinieki – mūsu vērtība

Aizvien vairāk darbinieku 
iesaistās aktīva un veselīga 
dzīvesveida aktivitātēs.

AS “RĪGAS SILTUMS” atbal-
sta veselīga dzīvesveida aktivi-
tātes, mudinot darbiniekus ta-
jās iesaistīties. Šogad darbinieki 
piedalījās tādos sportiskos pa-
sākumos kā volejbols, futbols, 
skriešana un velomaratons. 

Daudz darbinieku iesaistījās 
arī veselīga dzīvesveida nedē-
ļā, kad interesentiem bija ie-
spēja noteikt cukura līmeni asi-
nīs, uzzināt par sirds un garīgo 
veselību.

Lai popularizētu skrieša-
nu kā veselīga un sportiska 
dzīvesveida sastāvdaļu, šo-
gad Lattelecom maratonā 

startēja 70 AS “RĪGAS SILTUMS” 
dalībnieki. 

Trīs uzņēmuma darbinieki 
savās vecuma grupās iekļuva 
desmitniekā.

Apsveicam:
Romualdu Minicki (vecu ma 

grupā no 60–64 izcīnīja 3. vietu 
no 44 dalībniekiem 21 km distan-
cē. Laiks 1h :43min :54s.)

Gunāru Lauri (vecuma gru-
pā no 60–69 izcīnīja – 4. vietu no 
42 dalībniekiem 6km distancē. 
Laiks 36 min :08s.)

Andri Meļķertu (vecuma 
grupā no 50–59 izcīnīja 7. vietu 
no 117 dalībniekiem 10 km dis-
tancē. Laiks 47 min :20s.)

RS

Labs darbinieks ir vesels darbinieks! 

1. jūlijā jau ceturtā AS “RĪGAS SILTUMS” 
zinātniski-praktiskā konference!

AS “RĪGAS SILTUMS” kā no-
zares vadošais uzņēmums, dau-
dzās lietās, ir bijis un noteikti arī 
būs, jaunu tehnoloģiju un iekār-
tu pirmais pielietotājs Latvijā. 
Jauno tehnoloģiju un iekārtu ie-
viešana ražošanā ir ne tikai sa-
režģīts un atbildīgs, bet arī in-
teresants darbs. Inovāciju ievie-
šana vienmēr ir saistīta ar dažā-
diem izaicinājumiem un riskiem, 
kuru paredzēšana un pārvarēša-
na ir mūsdienu inženieru ikdie-
na. Brīvā tirgus apstākļos, kur 
nepārtraukti jāpievērš uzmanī-
ba konkurentu veikumam un 
iespējām, ir ļoti svarīgi saglabāt 
un stiprināt uzņēmuma šī brīža 
priekšrocības, tāpēc “inovāciju 
medības” ir ne tikai aktualitāte, 
bet katra uzņēmuma speciālis-
ta pienākums. 

Informācijas iegūšana un 
profesionālās kvalifikācijas re-
gulāra pilnveidošana ir dro-
šākais ceļš inovatīvu mērķu 
izvirzīšanai un sasniegšanai. 
AS “RĪGAS SILTUMS” Mācību 

centrs regulāri piedāvā speciā-
listiem dažādas iespējas attīs-
tīt profesionālās kompetences. 
Viens no mācību centra piedā-
vājumiem ir AS “RĪGAS SILTUMS” 
zinātniski – praktiskā konferen-
ce, kas šogad notiks jau cetur-
to reizi.

Šogad konferencē ar zi-
ņojumiem piedalīsies Latvijas 
Universitātes Ciet  vielu fi-
zikas institūta zinātnieki ar 
tēmu par kodolsintēzes pro-
cesu izmantošanu enerģijas 

ieguvei. Jau tradicionāli pār-
stāvēta būs Rīgas enerģētikas 
aģentūra un AS “Latvenergo”. 
AS “RĪGAS SILTUMS” šogad 
pārstāvēs SIA “BioEnerģija” ar 
informāciju par jauno šķel-
das katlumāju projekta attīs-
tību. Šogad konferencē pie-
dalīsies arī uzņēmums SIA 

“Danfoss” sniedzot informāci-
ju par Dānijā iegūto pieredzi 
ēku iekšējo siltumapgādes 
sistēmu pārbūvē. 

Neatņemama konferences 
sastāvdaļa ir Rīgas Tehniskās 
universitātes siltumapgādes 
nozares labāko absolventu dar-
bu prezentācijas. Ziņojumus ir 
sagatavojuši jaunie speciā-
listi, kuri ir pētījuši mūs inte-
resējošus jautājumus gan sil-
tumenerģijas ražošanas, gan 
si ltumenerģijas piegādes 
tehnoloģijās.

RSFoto no AS “RĪGAS SILTUMS” 3. zinātniski – praktiskās konferences.

Aicinām speciālistus, un visus interesen-
tus šā gada 1. jūlijā piedalīties AS “RĪGAS 
SILTUMS” 4. ZINĀTNISKI-RAKTISKĀ konferen-
cē “Energoefektīvi risinājumi centralizētai 
siltumapgādei”, kuru uzņēmums organizē 
sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.
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Pozitīvās iniciatīvas

Lai rastu jaunas aktuālas 
transportlīdzekļu parka vadī-
bas ierosmes, kā arī lai samē-
rotu savu paveikto ar citiem 
uzņēmumiem, AS “RĪGAS 
SILTUMS” jau otro gadu pēc 
kārtas piedalījās konkur-
sā “Drošākais uzņēmuma 
autoparks”, iegūstot 2. vie-
tu kategorijā “Zemāka riska 
autoparki”.

Dalība konkursā un tā re-
zultāti izceļ AS “RĪGAS SILTUMS” 
realizēto uzņēmuma ilgtspējas 
faktoru -sociālā atbildība, dro-
ši darba apstākļi, darba vides 

uzlabojumi, – nozīmīgumu 
AS “RĪGAS SILTUMS” attīstībā. 

AS “RĪGAS SILTUMS” kā ot-
rās vietas ieguvējs saņēma dā-
vanā diviem cilvēkiem Drošas 
Braukšanas Skolas apmācī-
bu “Droša un ekonomiska 
braukšana”.

Konkursa žūrija, apmeklē-
jot Transporta dienestu Pildas 
ielā 43, iepazinās ar AS “RĪGAS 
SILTUMS” realizēto transport-
līdzekļu tehniskā stāvokļa uz-
raudzības un nodrošinājuma 
sistēmu, transportlīdzekļu va-
dītāju darba apstākļiem un 

darba pienākumu izpildi nosa-
košajām vadlīnijām, veiktajiem 
profesionāli izglītojošajiem 
pasākumiem. 

B A LTA  g a d a  b a l v a s 
“Drošākais uzņēmuma auto-
parks 2015” mērķis ir noskaid-
rot Latvijas uzņēmumus, ku-
ros vissekmīgāk tiek veikta au-
toparka pārvaldīšana. Tādējādi 
veicinot kopējo satiksmes dro-
šību Latvijā, sniedzot uzņēmu-
miem praktisku informāciju ie-
spējamo risku izvērtēšanai un 
transportlīdzekļu parka vadī-
bas pilnveidošanai.

Konkurss notiek jau ce-
turto gadu, un to organizē ap-
drošināšanas sabiedrība BALTA, 
LR Satiksmes ministrija, SIA 

“Drošas Braukšanas Skola” un SIA 
“SEB līzings”. Kā partneri konkur-
su atbalsta Ceļu satiksmes dro-
šības direkcija, Latvijas Darba 
devēju konfederācija, Latvijas 
Pasažieru pārvadātāju asoci-
ācija, autopārvadātāju aso-
ciācija “Latvijas auto”, “Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadī-
bas akadēmija”, informatīvais 
atbalstītājs – ziņu portāls “Delfi”.

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” – BALTA gada balvas  
“Drošākais uzņēmuma autoparks 2015” laureāts!

AS “RĪGAS SILTUMS” prioritārās atbalsta jomas ir izglītība, 
saudzīga attieksme pret vidi, atbalsts maznodrošinātām per-
sonām. Tādējādi, lai veicinātu jauniešu izglītošanu un mudi-
nātu nākotnē apgūt ar inženierzinātnēm saistītas profesijas, 
ir izveidojusies sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras 
Rīgas reģionālo filiāli, iesaistoties nodarbinātības aktivitātē 

“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs”.

Šī projekta ietvaros pieci skolēni vienu mēnesi strādās trīs da-
žādās struktūrvienībās. Jaunieši veiks lietvedības sekretāra (palīga) 
pienākumus, praktizēs Informācijas tehnoloģiju dienestā par lietve-
dības sekretāriem (palīgiem), kā arī strādās Remontu dienestā par 
palīgstrādniekiem.

Novēlam jauniešiem veiksmīgas darba gaitas akciju sabiedrībā, 
jo kas zina, varbūt pēc mācību un studiju beigšanas viņi atgriezīsies 
kā jaunie speciālisti siltumapgādē!

RS

Skolēni vasarā iegūs pieredzi siltumapgādes uzņēmumā

AS “RĪGAS SILTUMS” Transporta dienesta vadītājs Gints Upmalis pirmais no labās puses
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Va i r ā k  n e k ā  1 5 0 
AS “RĪGAS SILTUMS” darbi-
nieki piektdien, 22. aprīlī, 
Lielās Talkas ietvaros stādī-
ja mežu, tā atzīmējot uzņē-
muma 20 gadu pastāvēša-
nas gadadienu un īstenojot 
uzņēmuma vides ilgtspējas 
politiku. 

AS “RĪGAS SILTUMS” 
val  des priekšsēdētājs 
Normunds Talcis: “Ar labiem 
darbiem AS “RĪGAS SILTUMS” 
atzīmē savu 20 gadu jubileju. 
Mūsu viena no ilgtspējas prio-
ritātēm ir gudra un tālredzīga 
dabas resursu izmantošana.

Domājot par vides sa-
glabāšanu nākamajām pa-
audzēm, šogad iestādījām 
5 000 priedīšu, kas ir par 3 000 
vairāk nekā pērn, kad arī uz-
ņēmuma darbinieki aktīvi ie-
saistījās meža atjaunošanā.

Darbinieki ne tikai stādīja 
kociņus, bet arī sakopa apkār-
tējo vidi –Garkalne – Mālpils 
šosejas brauktuves mežma-
lās kopā salasījām teju 7 m3 
atkritumi.”

Ilgtspējīga attīstības po-
litika tiek īstenota arī ikdie-
nas darbā – efektīvi ražojot 

un pārvadot siltumenerģi-
ju. Ražošanas procesā tiek 
ieviestas jaunākās tehno-
loģijas, bet, virzoties uz 
enerģētisko neatkarību, sil-
tumenerģi jas  ražošanā 
AS “RĪGAS SILTUMS” aizvien 
vairāk izmanto Latvijas teri-
torijā iegūtos atjaunojamos 
energoresursus. 

Pārvadē ik gadu tiek 
samazināti siltumzudumi. 
Divdesmit gadu laikā no 
800 km siltumtīklu ir pārbū-
vēti gandrīz 400 km. Savukārt 
klientu ērtībai ir nodrošināta 
siltumenerģijas skaitītāju rā-
dījumu automātiska nolasīša-
nas sistēma, pilnībā izslēdzot 
cilvēka faktoru. Iegūto datu 
analīze, ļauj efektīvi konsta-
tēt bojājumus siltummezglos 
un tos savlaicīgi novērst.

AS “RĪGAS SILTUMS” sau-
dzīgi izturas pret vidi, kas arī 
turpmāk būs viena no tām 
atbildības jomām, kurai tiks 
pievērta uzmanība, meklē-
jot aizvien inovatīvus risinā-
jumus energoefektivitātes 
paaugstināšanai. 

RS

Pozitīvās iniciatīvas

Par godu uzņēmuma 
20 gadu pastāvēšanai, 
rūpējoties  
par apkārtējo vidi, 
AS “RĪGAS SILTUMS” 
stāda un sakopj mežu!

AS “RĪGAS SILTUMS” tra-
dicionālās “Muzeju nakts 
2016” ietvaros “Elektrum 
Energoefektivitātes centrā” 
Jūrmalā interesentus iepazīsti-
nāja ar iespējām, kā mainot sil-
tumenerģijas patēriņa paradu-
mus, samazināt rēķinus par ap-
kuri, nesamazinot komforta lī-
meni dzīvoklī. 

Uzņēmuma pārstāvji Artūrs 
Hercogs un Mārtiņš Donga ap-
meklētājus iepazīstināja arī ar 
siltuma maksas sadalītāju (alo-
katoru) darbības principiem, 
kas ļauj precīzi aprēķināt sil-
tumenerģijas patēriņa sadalīju-
mu pa dzīvokļiem. 

2014. gadā AS “RĪGAS 
SILTUMS”, sadarbojoties ar 
pašvaldības SIA “Rīgas pilsēt-
būvnieks”, veica izpēti par sil-
tumenerģijas ietaupījuma 
apjomu, ko iespējams gūt, 
veicot energoefektivitātes 

pasākumu – uzstādot alokato-
rus daudzdzīvokļu dzīvojamās 
ēkās. Pilotprojekta laikā iegūtie 
dati apliecināja, ka regulējot sil-
tumenerģijas padevi un to uz-
skaitot, ēkā iespējams sasniegt 
siltumenerģijas patēriņa ekono-
miju vidēji 20% apmērā. 

Kā atzina daudzi “Muzeju 
nakts 2016” apmeklētāji, līdz 
šim nezināja, ka ar vienkāršiem 
risinājumiem iespējas samazi-
nāt siltumenerģijas patēriņu. 
Plašāk ar šo informāciju var ie-
pazīties www.rs.lv – Informatīvā 
planšete. Interesenti arī norādī-
ja, ka labprāt šādus risinājumus 
ieviestu arī savos namos. 

Ja arī Jums ir interese, kā 
taupīt siltumenerģiju savā 
namā, lūdzu, sazinieties ar 
Energoefektivitātes attīstības 
daļas vadītāju Artūru Hercogu 
pa tālruni 67017390.

RS

Iepazīstina ar iespējām 
samazināt siltumenerģijas 
patēriņu!
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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 rīdziniekiem un 
veicinātu efektīvu informācijas apmaiņu AS “RĪGAS 
SILTUMS” aicina klientus izmantot šādas komunikāci-
jas iespējas:
l Rīgas Klientu centrs Brīvības ielā 49/53, Rīga

AS “RĪGAS SILTUMS” struktūrvienība Rīgas Klientu centrā 
darbojas kopš centra izveidošanas 11.10.2012. Rīgas Klientu 
centrā vienuviet var izmantot piecu uzņēmumu piedāvātos 
pakalpojumus; 
– Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs;
– Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 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 iedzīvotā-
jiem sniedz šādus pakalpojumus:

1. Sniedz konsultācijas AS “RĪGAS SILTUMS” klientiem par 
siltumapgādes jautājumiem Rīgas pilsētā.

2. Pieņem klientu iesniegumus par jautājumiem, kas sais-
tīti ar siltumenerģijas nodrošināšanu ēkām, kuras pie-
slēgtas siltumapgādes tīkliem. Un arī par karstā ūdens 
nodrošināšanu ēkās, kuru iekšējo siltumapgādes sistē-
mu apkalpo AS “RĪGAS SILTUMS”. 

3. Pieņem klientu iesniegumus tehnisko noteikumu sa-
ņemšanai siltumtehnisko iekārtu rekonstrukcijas darbu 
veikšanai.

4. Sniedz informāciju par norēķiniem par ēkā patērēto sil-
tumenerģiju šīs ēkas dzīvokļu īpašniekiem.
Rīgas Klientu centra darba laiks:

P. no 800 līdz 1900

O. no 800 līdz 1900

T. no 800 līdz 1900

C. no 800 līdz 1900

P. no 800 līdz 1900

S. no 1000 līdz 1500

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

Komunikācija 
ar rīdziniekiem

siltumcentrāles, 5 38 
automatizētas gāzes
katlumājas

1996. gadā

2016. gadā

2397

940

mazas jaudas ogļu un 
gāzes katlumājas137 20%

12%

RS siltumtīklos cirkulē

ūdens

kā no Ventspils līdz Daugavpilij
un atpakaļ

kā 2300 dzelzceļa cisternās

800 km
137 500 m3 

Ventspils

Daugavpils

x 2300

Siltumtīklu kopējais
garums Rīgā ir ap

AS "RĪGAS SILTUMS", Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012, siltums@rs.lv, www.rs.lv

Klientu diennakts bezmaksas tālrunis:                800 000 90

no galvaspilsētai 
nepieciešamās 
siltumenerģijas

RS piegādā 76%AS "RĪGAS SILTUMS" (RS) ir lielākais centralizētās 
siltumapgādes uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs, 
kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, 
sadali, realizāciju, siltumenerģijas un elektroenerģijas 
vienlaicīgu ražošanu koģenerācijas stacijās, kā arī 
siltumtīklu un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu 
apkalpošanu Rīgā.

RS akcionāri: 

2%

48,995%
Latvijas valsts

SIA "Enerģijas
risinājumi.RIX"

0,005%
AS "Latvenergo"

49%
Rīgas dome

RS redz tuvākās
nākotnes izaicinājumus:

RS atbildīgi izturas
pret vidi, izglītību un sabiedrību:

•   ieguvis Zelta kategoriju "Ilgtspējas indeksā"

•   piedalās izstādēs un organizē konferences

•   izglīto skolēnus un studentus

•   organizē Klientu dienas

•   darbinieki ik gadu atbalsta kādu labdarības   
    projektu

•   stāda mežu

•   jaunu, inovatīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju  
    ieviešana siltumcentrālēs

•   biokurināmā īpatsvara palielināšana       
    siltumenerģijas ražošanā

•   energoefektīvu risinājumu piedāvāšana klientiem

•   augsta līmeņa servisa nodrošināšana   
    siltumenerģijas saņēmējiem

aptuveni šādu summu valsts gadā tērē 
mācību līdzekļu iegādei skolām

Par 2015. finanšu gadu RS valsts budžetu 
papildināja ar nodokļiem un nodevām

apmērā 
4,61 milj. €

RS siltumenerģijas tarifs maijā ir 
zemākais Baltijas valstīs

€/MWh bez PVN

Siltuma ražošanā
RS izmanto

54,20

Viļņa

52,90

Tallina

39,93

Rīga

No Rīgā realizētās
siltumenerģijas RS

100%

Ar šķeldu saražotās
siltumenerģijas īpatsvars
pēdējos gados pieaudzis

2010 2011

2% 6%

2012

8%

2013

19%

2014

33%
67%

dabasgāzi

33%
šķeldu

saražo
pats

iepērk
no citiem

69%

31%

Starpība starp 2016. un 1996. gada 
zudumiem RS siltumtīklos ir tik liela, 
ka ar šādu siltumenerģijas daudzumu 

visu gadu varētu apkurināt tādas 
pilsētas kā Rēzekni, Jēkabpili, Jūrmalu, 

Jelgavu un Ventspili kopā

(684 km no tiem pieder RS)

SILTUMAVOTI SILTUMENERĢIJAS ZUDUMIDARBINIEKU  KOPSKAITS

Ik gadu RS rekonstruē

 siltumtīklu 

kā no Akmens tilta līdz
Brīvdabas muzejam

(kopš 1996. gada nomainīti 
siltumtīkli 400 km garumā) 

12 km

Akmens tilts Brīvdabas
muzejs


