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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.

Siltuma tarifs Rīgā pagai-
dām ir nemainīgi zems, bet tu-
vākajos mēnešos dabasgāzes 
tirdzniecības cena nedaudz 
pieaugs. Arī tad tarifs būs par 
10% mazāks nekā iepriekš de-
cembrī un par 8% zemāks nekā 
janvārī. Tomēr daudzdzīvok-
ļu māju iedzīvotājiem nākot-
nē nāksies domāt par jauniem 
energoefektivitātes pasāku-
miem, jo Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīva par ener-
goefektivitāti ir saistoša Latvijai. 
Tas nozīmē, ka jātaupa būs vi-
siem – ne tikai enerģijas ražotā-
jiem un piegādātājiem, bet arī 
patērētājiem. 

„Šobrīd Ekonomikas minis-
trija gatavo Ministru kabineta 
noteikumus, un arī AS „RĪGAS 
SILTUMS” kā Latvijas siltumuz-
ņēmumu asociācijas biedrs pie-
dalās to izstrādē,” informē val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis. Savulaik AS „RĪGAS 
SILTUMS” jau ir modernizējis 
ēku siltummezglus, kas ļauj ie-
taupīt 10% līdz 12% no iepriekš 
patērētās siltumenerģijas. Taču 
Eiropas direktīvā prasīts sama-
zināt gala patēriņu par 1,5% no 
2010.-2012.g. vidēji gala patē-
rētājam nodotās enerģijas, un 
tas ir daudz. Sasniedzamais 
valsts ietaupījums kumulatīvi 
līdz 2020. gadam: 9,896 TWh 

(teravatstsundas). Tāpēc tuvā-
kajos gados viens no AS „RĪGAS 
SILTUMS” uzdevumiem ir iedzī-
votāju informēšana un izglīto-
šana energotaupīšanas jautā-
jumos, kā arī energoefektivitā-
tes paaugstināšanas pasākumu 
ieviešana pie gala patērētāja. 
Diemžēl patērētājam – dzīvok-
ļu īpašniekiem – šobrīd nav pie-
nākums respektēt siltumražo-
tāja un piegādātāja ieteikumus 
vai ieviest energoefektivitātes 
pasākumus. 

Uzņēmums ir pārliecinājies, 
ka alokatoru (apkures maksas 
sadalītāji) uzstādīšana motivē 
iedzīvotājus taupīt siltumener-
ģiju, un patēriņš samazinās par 
vidēji 20%. Līdz šim energo-
efektivitātes pasākumi ēkās ti-
kuši veikti kompleksi – siltinātas 
sienas, pagrabi, nomainīti logi 
un durvis, renovēta apkures, ka-
nalizācijas sistēma u.c., kas ko-
pumā ļāvis ietaupīt 40–50% no 
iepriekš patērētās siltumener-
ģijas. Taču nebija pētīts, kāds 
rezultāts ir alokatoru un ter-
mostatu uzstādīšanai dzīvokļos. 

„Alokators vien neko ne-
taupa, bet motivē regulēt ter-
mostatu un noturēt telpā tādu 
temperatūru, kādu cilvēks vē-
las. Vienā no ēkām Ulbrokas 
ielā esam uzstādījuši alokato-
rus 2014. gadā. Tuvumā ir vēl 
trīs tādas pašas sērijas vienādi 
novietotas mājas. Konstatējām, 
ka 2014.-2015.gadā siltumener-
ģijas patēriņš visās ēkās bija vie-
nāds, bet nākamajā apkures se-
zonā ēkā, kurā uzstādīti aloka-
tori, tas samazinājās. Lai to pa-
nāktu, rīkojām sapulces, runā-
jām individuāli, skaidrojām ie-
dzīvotājiem, kā pareizi rīkoties. 
Piemēram, atverot logu, ter-
mostats jānogriež nulles režī-
mā, pretējā gadījumā radiators 
silda ar pilnu jaudu. Kad ista-
ba izvēdināta, termostatu var 
noregulēt vēlamajā režīmā,” 
stāsta valdes priekšsēdētājs 
Normunds Talcis. 

Zemais apkures tarifs, ie-
spējams, neveicina energoefek-
tivitātes pasākumu ieviešanu 
Rīgā, jo siltumenerģija maksā 

Rīdziniekiem jāmācās taupīt 
energoresursus

AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs 
Normunds Talcis: „Šogad 10. oktobrī sāku-
sies 21. apkures sezona uzņēmuma vēstu-
rē. Apkures sezona Rīgā ilgst vidēji 180–190 
dienas, un pēdējos gados klimata izmaiņu 
ietekmē apkures sezona sākas vēlāk un tur-
pinās ilgāk. Jau oktobris parādīja, ka sil-
tumenerģijas patēriņš bija par 11 procen-
tiem lielāks nekā iepriekšējā gadā, ko vei-
cināja zemāka ārgaisa temperatūra nekā 
pērn.”
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Šīs apkures sezonas sākums 
Rīgā iezīmējās ar zemāko siltum-
enerģijas tarifu pēdējo 6 apkures 
sezonu laikā  – 40,68 EUR/MWh. 
Pēdējos gados sakarā ar dabas-
gāzes iepirkuma cenas samazinā-
šanos pakāpeniski samazinājās arī 
maksa par siltumenerģiju, kas šīs 
vasaras jūnijā nokritās līdz 39,19 
EUR/MWh, bet kopš septembra 
bija nemainīga – 40,68 EUR/MWh. 
Augstākais siltumenerģijas tarifs 
pēdējo gadu laikā, uzsākot apku-
res sezonu, bija 2012.gadā, kad ok-
tobrī tas sasniedza 64,63 EUR/MWh.

Salīdzinājumā arī citām valsts 
lielākajām pilsētām AS „RĪGAS 
SILTUMS” siltumenerģijas tarifs ir 
viszemākais.

Ņemot vērā to, ka siltumener-
ģijas tarifā apmēram 80% veido 
izmaksas par energoresursiem, 
akciju sabiedrības siltumenerģi-
jas tarifi ir apstiprināti pie dabas-
gāzes diferencētajiem tirdzniecī-
bas gala tarifiem atkarībā no da-
basgāzes tirdzniecības cenas un, 
notiekot dabasgāzes tirdzniecī-
bas tarifa izmaiņām, AS „RĪGAS 
SILTUMS” tarifs par siltumenerģi-
ju var mainīties katru mēnesi.

No  2016.gada 1.decem-
bra  norēķiniem par piegādā-
to siltumenerģiju piemērots 
tarifs  42,54 EUR/MWh  bez 
PVN. Siltumenerģijas cena no-
teikta, pamatojoties uz akciju 
sabiedrības „Latvijas Gāze” šā 
gada 9.decembrī publicēto pa-
ziņojumu Latvijas Republikas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis” - par dabasgā-
zes tirdzniecības gala tari-
fiem decembrī, kas atbilst 

dabasgāzes tirdzniecības ce-
nai 170,74 EUR/tūkst.nm3.

Prognozējot tālāko dabasgā-
zes un līdz ar to siltumenerģijas ta-
rifu dinamiku, jāņem vārā, ka no 
2017.gada 3.aprīļa tiks atvērts da-
basgāzes tirgus Latvijā, līdz ar to 
dabasgāzi varēs tirgot arī citi tir-
gotāji. Pašlaik Latvijas dabasgāzes 
tirgū darbojas viens uzņēmums – 
akciju sabiedrība „Latvijas Gāze”, 
kas nodrošina dabasgāzes iepirk-
šanu, uzglabāšanu, pārvadi, sadali 
un tirdzniecību. Latvijas dabasgā-
zes apgādes sistēma ir savienota 
tikai ar Lietuvas un Igaunijas sis-
tēmām, bet ne ar citām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, un 
Latvijai patlaban ir tikai viens da-
basgāzes piegādātājs – Krievija.

Ņemot vērā dabasgāzes tir-
gus atvēršanu, Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komi-
sijas padome ir apstiprinājusi 

„Dabasgāzes pārvades sistēmas 
pakalpojuma tarifu aprēķināša-
nas metodiku”. Jaunā dabasgāzes 
tarifu aprēķināšanas metodika 
nodrošina vienveidīga pārvades 
pakalpojumu tarifu struktūru vi-
sās Eiropas Savienības dalībvalstīs, 
veicinot pārrobežu tirdzniecību.

Līdz ar Enerģētikas likuma 
grozījumiem, kas paredz dabas-
gāzes tirgus atvēršanas principus 
no 2017.gada 3.aprīļa, dabasgā-
zes cenu noteiks tā tirgus dalīb-
nieki. Tas nozīmē, ka akciju sa-
biedrībai būs iespēja izvēlēties tir-
gotāju, nosakot dabasgāzes cenu, 
abām pusēm vienojoties. Atvērtā 
tirgū konkurences ietekmē cenas 
var pazemināties, bet var arī ne-
pazemināties, ja cenu vispārējais 

līmenis ārpus valsts ir augstāks, kā 
ir bijis pirms tirgus atvēršanas. 

Ņemot vērā, ka vēl ir daudz 
neskaidrību, kā noritēs dabasgā-
zes tirgus atvēršanas process un 
kā tas ietekmēs dabasgāzes lie-
totājus, šobrīd vēl ir pāragri prog-
nozēt AS „RĪGAS SILTUMS” siltum-
enerģijas tarifa dinamiku pēc da-
basgāzes tirgus atvēršanas Latvijā. 
Pagaidām ir zināms, ka, pamato-
joties uz noslēgto līgumu ar AS 

„Latvijas Gāze” par dabasgāzes 
piegādes apjomiem, līdz nāka-
mai apkures sezonai AS „RĪGAS 
SILTUMS” turpinās dabasgāzi 
pirkt no AS „Latvijas Gāze”.

 Domājot, kā Rīgas iedzīvotā-
jiem nodrošināt stabilu, drošu un 
iespējami lētāku siltumenerģijas 
apgādi, AS „RĪGAS SILTUMS” 2014.
gadā nodibināja kopuzņēmumu 
SIA „Rīgas BioEnerģija”. Līdz ar šī 
projekta veiksmīgu realizāciju 
Rīga iegūs siltumenerģijas ražo-
šanas avotu, kurā siltumenerģija 
tiks ražota, kā kurināmo izmanto-
jot biomasu – šķeldu, kas padarīs 
Rīgas siltumapgādi neatkarīgāku 
no ārvalstu resursiem. 

Tā kā iedzīvotāju izmaksas 
par siltumenerģiju veido ne tikai 
siltumenerģijas tarifs, bet arī patē-
rētās siltumenerģijas apjoms, AS 

„RĪGAS SILTUMS” aicina arī Rīgas 
iedzīvotājus domāt par izdevu-
mu samazināšanu apkurei un 
veikt ēku siltināšanu, izmantojot 
pašlaik pieejamo Eiropas fondu, 
kā arī Rīgas domes atbalstu. 

Vidējie rādītāji Rīgā apliecina, 
ka pēc renovācijas siltumenerģi-
jas ietaupījums siltinātajās ēkās ir 
no 47 līdz pat 76%.                         RS

Siltuma cena

Rīgā siltumenerģijas tarifs mazāks nekā pērn
lēti. Tiešām, pilsētās, kurās ap-
kures tarifs ir salīdzinoši dārgs, 
iedzīvotāji aktīvāk renovē ēkas. 

„Nezinām, cik ilgi dabasgāzes 
tirdzniecības cena būs salīdzi-
noši zema. Šobrīd gandrīz 80% 
no tarifa sastāda tieši dabasgā-
ze. Gāzes tirgus liberalizācija 
nākamgad aprīlī varētu ieviest 
korekcijas. Dzirdētas arī prog-
nozes, ka naftas cenas nākam-
gad varētu palielināties pat 
par 25%, un tas varētu ietek-
mēt dabasgāzes cenas”, skaid-
ro valdes priekšsēdētājs 
Normunds Talcis. 

AS „RĪGAS SILTUMS” ir in-
vestējis lielus līdzekļus atjau-
nojamo energoresursu apgū-
šanā. „Mūsu pieredze liecina, 
ka šobrīd ir izdevīgi kurināt ar 
šķeldu. Šogad pērkam mega-
vatstundu šķeldas par eiro lē-
tāk nekā pērn. Šobrīd atbalsts 
koģenerācijai palīdz noturēt tik 
zemu tarifu. Ja atbalsta nebūs, 
tarifs būs jāceļ, bet tas notiks 
ne ātrāk kā 2018.-2019. gadā,” 
stāsta valdes priekšsēdētājs 
Normunds Talcis. Gan zemais 
apkures tarifs, gan siltās zie-
mas bijušas stimuls, lai iedzīvo-
tāji samaksātu savus apkures 
parādus. 

Nākamgad uzņēmums 
plāno turpināt uzsākto ma-
ģistrālā siltumtīkla atjauno-
šanu Brīvības ielā – posmā no 
Pērnavas ielas līdz Bruņinieku 
ielai, kā arī vairākos citos ielu 
posmos, kuros Rīgas domes 
Satiksmes departaments pare-
dzējis atjaunot ielas segumu. 
Tas radīs īslaicīgas satiksmes 
neērtības, bet iedzīvotāji arī re-
monta laikā turpinās saņemt 
karsto ūdeni, jo tiks izbūvētas 
pagaidu siltumtrases. „Šogad 
ļoti skaļi izskanēja Blaumaņa 
ielas nosaukums, tur bijām iz-
veidojuši pagaidu siltumtrasi 
un uzklājām pagaidu asfaltu. 
Nevarējām uzreiz likt bruģak-
meņus, jo pagaidu siltumtrases 
izbūves dziļums to neļāva. Pēc 
tam visi bruģakmeņi ielikti at-
pakaļ,” skaidro valdes priekš-
sēdētājs Normunds Talcis. 
Šogad 502 mājas Rīgā tika ap-
gādātas ar karsto ūdeni no pa-
gaidu siltumtrasēm.

NRA Antra Gabre, RS

SILTUMENERĢIJAS TARIFI EUR/MWH (BEZ PVN) 
LATVIJAS LIELĀKAJĀS PILSĒTĀS 2016. GADA DECEMBRĪ

42.54
Valmiera 45.99

Daugavpils 47.41
Jelgava 50.48

51.10

52.16

54.95

55.98
Ventspils 58.30*

35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 65.0060.00

AVOTS: www.sprk.gov.lv EUR/MWh
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Attīstība

AS „RĪGAS SILTUMS” paplašina centralizētās 
siltumapgādes tirgu, piesaistot jaunus klientus

50 jauno objektu (24,5 MW) 
izvietojums, kam 2015./2016.

finanšu gadā uzsākta 
siltumenerģijas piegāde

AS „RĪGAS SILTUMS” ir gal-
venā siltumenerģijas piegādā-
tāja Rīgā un  nodrošina vairāk 
nekā 70% no Rīgai nepiecieša-
mās siltumenerģijas, kā arī veic 
siltumenerģijas lietotāju ēku 
iekšējo siltumapgādes sistēmu 
tehnisko apkopi.

Lai siltumenerģijas lieto-
tāji varētu saņemt mūsdienu 
prasībām atbilstošus un  kva-
litatīvus pakalpojumus, AS 

„RĪGAS SILTUMS” pastāvīgi uz-
stāda modernas  iekārtas un 
ievieš jaunas tehnoloģijas. 
AS „RĪGAS SILTUMS” mērķis ir 

nodrošināt ilgtspējīgu, dro-
šu,  kvalitatīvu un videi drau-
dzīgu pakalpojumu  – centra-
lizēto siltumapgādi.

Domājot par nākotni, uzņē-
mums iegulda līdzekļus attīstī-
bā, paplašinot centralizētās sil-
tumapgādes tirgu un piesaistot 
jaunus klientus.

Sadarbības rezultātā ar po-
tenciālajiem siltumenerģijas 
lietotājiem uz 01.10.2016. ir pa-
nākts pozitīvs rezultāts:
l  noslēgti līgumi par 51 

jaunu objektu ar kopējo 
siltumslodzi 24,7 MW;

l  siltumenerģijas lietošanu 
uzsākuši 50 jauni objekti 
ar kopējo plānoto objek-
tu siltumslodzi 24,5 MW.

Analizējot pēc jauno siltum-
enerģijas lietotāju izvietojuma 
Daugavas labajā krastā un krei-
sajā krastā, kas uzsākuši siltum-
enerģijas lietošanu: Daugavas 
labajā krastā  – 43 objekti ar 
kopējo siltumslodzi 22,3 MW, 
t.sk. TEC 1 zonā –16,1 MW, TEC 
2 zonā – 6,2 MW un Daugavas 
kreisajā krastā 7 objekti ar kopē-
jo siltumslodzi 2,2 MW. 

2015./2016.finanšu gadā 
jauno objektu pieslēgšanai iz-
būvēti un nodoti ekspluatācijā 
vairāk kā 2 km siltumtīklu, tas 
ir 1.tīklu rajonā 1,9  km, 2.tīk-
lu rajonā 0,5 km, kopā 2,4 km. 
Salīdzinoši ar iepriekšējo 
2014./2015.finanšu gadu gan-
drīz par 1 km vairāk, kad tika iz-
būvēti un nodoti ekspluatācijā 
1,6 km.

Jaunu klientu piesaistī-
šana ir viena no AS „RĪGAS 
S I LT U M S ”  p r i o r i t ā t ē m 
jau  kopš uzņēmuma dibinā-
šanas. Mūsu klientu loks ir 
ļoti plašs – centralizētajai sil-
tumapgādei ir pieslēgts sā-
kot no dzīvojamām ēkām līdz 
lieliem  darījumu centriem, 
viesnīcām un tirdzniecības 
centriem.
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Jāatzīmē vairākus jaunos 
projektus Rīgā, par kuriem 
pēc ilgstošas sadarbības tika 
noslēgti Ilgtermiņa investīciju 
līgumi, un 2015./2016.finanšu 
gadā realizēti pieslēgumi cen-
tralizētajai siltumapgādes sis-
tēmai: Nodrošinājuma valsts 
aģentūra - VUGD ēka Slokas 
ielā 66, ar kopējo siltumslodzi 
0,200 MW (likvidēta ogļu kat-
lu māja), SIA ‘’Jūras Holdings 
Īpašumi’’ daudzdzīvokļu un 
biroju ēka Muitas ielā 1C ar 
kopējo siltumslodzi 0,715 MW, 
SIA „Industriālais parks Jugla” 
biroju, noliktavu un ražošanas 
ēku komplekss Brīvības gatvē 
401C ar kopējo siltumslodzi 
3,8 MW.

Ilggadīgas un veiksmīgas 
sadarbības rezultātā turpinās 
sarunas ar: 
l  SIA ‘’Merks’’ par jaunu ob-

jektu būvniecību un pie-
slēgšanu siltumtīkliem – 
daudzstāvu dzīvojamo 
ēku kompleksu Gaiļezerā 
ar kopējo plānoto siltum-
slodzi 1,6 MW; 

l  SIA „Jaunā Teika” turpi-
na apbūvi nākamajā kār-
tā dzīvojamām ēkām 
Ropažu ielā 14 ar kopējo 
siltumslodzi 2,2 MW; 

l  SIA „AFI Investmens” dzī-
vojamo un sabiedrisko 
ēku komplekss Ulbrokas 
ielā pie Lubānas ielas ar 
kopējo siltumslodzi 1,1 
MW (1.kārta, kopumā plā-
notā siltumslodze orien-
tējoši 8,5 MW); 

l  kompānija „Akropolis 
Group” daudzfunkcio-
nālais centrs „Akropole” 
Maskavas ielā 257 ar ko-
pējo siltumslodzi 10,3 
MW; 

l  Latvijas Universitātes 
Zinātņu centrs Jelgavas 
ielā 1 nākamā kārta ar 

kopējo siltumslodzi 2,5 
MW; 

l  kā arī 2017.gadā tiks rea-
lizēts pieslēgums jaunai 
viesnīcai (HILTON tīkla) 
Vecrīgā, Grēcinieku ielā 
25 (0,8 MW)  – attīstītā-
ji Lietuviešu kompānija 
Nevertel UAB un citiem 
ne mazāk svarīgiem ob-
jektiem Rīgā, par kuru 
pieslēgumu AS ‘’RĪGAS 
SILTUMS” centralizēta-
jai siltumapgādes sistē-
mai ir izsniegti tehniskie 
noteikumi un uzsāktas 
pārrunas. 

Papildus minētajiem objek-
tiem ir plānota sadarbība ar pro-
jektu attīstītājiem par gāzes katlu 
māju izbūvi – dzīvojamām ēkām 
Matīsa ielā un Sparģeļu ielā, ar 
Nodrošinājuma valsts aģentū-
ru par VUGD ēku Jaunpils ielā. 
Šobrīd jau veiksmīgi pabeigti 
gāzes katlu mājas montāžas dar-
bi dzīvojamai ēkai Briežu ielā 7a. 
Atsevišķos gadījumos, kad nevar 
objektu pieslēgt centralizētajai 
siltumapgādes sistēmai, piedā-
vājam izbūvēt gāzes katlu māju, 
tādā veidā nodrošinot siltum-
enerģijas piegādi objektam.

RS

JAUNO LĪGUMU UN PIESLĒGTO OBJEKTU SILTUMSLODZES

Attīstība

Pārbūvēta ēka – Pullman viesnīca Jēkaba ielā 24

Jaunbūve – saieta nams Lāčplēša ielā 71

Jaunbūve – viesnīca Park Inn by Radisson K.Barona ielā 40a

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs Jelgavas iela 1
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Aktuālais siltumtīklos

Paveiktais un plānotais 
siltumtīklu rekonstrukcijas darbos

Siltumtīklu rekonstrukcijas darbi Lāčplēša ielāSiltumtīklu rekonstrukcijas darbi Brīvības ielā

Rīgas pilsētas kopējais sil-
tumtīklu garums ir aptuveni 
800  km, tajā skaitā siltumtīkli, 
kas pieder AS „RĪGAS SILTUMS” 
ir aptuveni 687  km. 20 gadu 
laikā ir pārbūvēti 405  km sil-
tumtīklu, kas ir 59% no kopējā 
AS „RĪGAS SILTUMS” piederošo 
siltumtīklu garuma. Savukārt, 
pielietojot rūpnieciski izolētas 
caurules, ir pārbūvēti 251  km 
siltumtīklu.

Lai nodrošinātu nepār-
trauktu siltumenerģijas pie-
gādi un samazinātu siltuma 
zudumus, ir jāuztur maģistrā-
lie un sadales siltumtīkli un to 
elementi labā tehniskā stāvok-
lī. Tāpēc, plānojot remontu dar-
bus, galvenais ir, lai šo darbu 
izpildes rezultātā tiktu paaug-
stināta centralizētās siltum-
apgādes sistēmas drošība un 
samazinātos siltuma zudumi 
caur izolāciju un siltumnesēja 
noplūde. Lai to panāktu, katru 
gadu tiek pārbūvēti siltumtīk-
lu posmi, kuros neapmierinošā 
tehniskā stāvokļa dēļ siltuma 
zudumi un siltumnesēja nop-
lūdes ir vislielākās, un šiem sil-
tumtīklu posmiem ir raksturīgs 
liels avāriju skaits. 

Jau dažus gadus, arī 2016.
gadā, pārbūvējot (būvējot) 

siltumtīklus, tiek izmantotas 2. 
sērijas rūpnieciski izolētās cau-
rules, kā arī rūpnieciski izolē-
tās dubultcaurules. Rūpnieciski 
izolētajām dubultcaurulēm sil-
tuma zudumi ir daudz mazāki 
nekā tradicionālām izolētām 
caurulēm. Tas galvenokārt ir 
saistīts ar mazāku ārējo aizsarg-
apvalka virsmas laukumu.

2016. gadā tika veikti sil-
tumtīklu pārbūves darbi:
l no ēkas Etnas ielā 5 līdz 

Brīvības, Senču, Pērnavas ielu 
krustojumam, līdz Brīvības ielai 
163 un līdz Pērnavas ielai 1; ar 
kopējo garumu 0.43 km; 
l  Brīvības ielā, no Bruņi-

nieku ielas līdz Lāčplēša ielai un 
pa Lāčplēša ielu līdz Baznīcas ie-
lai; ar kopējo garumu 0.53 km; 
l Lāčplēša ielā, no Baznīcas 

ielas līdz ēkai K.Valdemāra ielā 
39; ar kopējo garumu 0.30 km; 
l  no Valmieras ielas 6 gar 

Satekles ielu līdz Lāčplēša ielai 
78; ar kopējo garumu 1.15 km; 
l  starp Ilūkstes un Dārz-

ciema ielām; ar kopējo garumu 
1.03 km.

Kopumā 2016. gadā pārbū-
vēti 12.50 km siltumtīklu. 

Pabeidzot siltumtīklu pos-
mu pārbūves darbus, tika 
veikta būvobjekta teritorijas 

atjaunošana – atvesta un izlīdzi-
nāta melnzeme, iesēts zāliens 
un atjaunots asfalta segums.

Lai nodrošinātu siltumener-
ģijas lietotājus ar siltumenerģi-
ju, veicot siltumtīklu pārbūves 
darbus, tika izbūvēti pagaidu 
siltumtīkli.  Izbūvējot pagai-
du siltumtīklus, kopumā uz re-
montdarbu laiku netika atslēg-
tas ap 500 ēkas, nodrošinot ar 
karsto ūdeni 9 271 dzīvokļus. 
Tādējādi tika uzlabota piedāvā-
tā pakalpojuma kvalitāte, pa-
nākta klientu apmierinātība 
un palielināts pārdotās siltum-
enerģijas apjoms par 3674.78 
MWh.

Siltumtīklu remontu grafiks 
ik gadu savlaicīgi tiek sagata-
vots un saskaņots ar Rīgas do-
mes atbildīgajām institūcijām, 
tostarp ar Satiksmes departa-
mentu. Remontu grafika saska-
ņošanas mērķis ir, lai AS „RĪGAS 
SILTUMS” plānotos remontu 
darbus varētu veikt pirms plā-
notajiem ielu rekonstrukciju 
darbiem, proti, vispirms pārbū-
vējot novecojušās inženierko-
munikācijas. Saskaņā ar plāno-
tajiem ielu seguma atjaunoša-
nas darbiem Brīvības ielā, 2017. 
gadā ir plānots turpināt sil-
tumtīklu pārbūvi Brīvības 

ielā, posmā no ēkas Brīvības 
ielā 163 līdz Bruņinieku ielai; 
ar kopējo garumu 1.88 km.

2017. gada vasarā ir plā-
noti darbi:
l  Skanstes ielas teritori-

jā, no Skanstes ielas 52 līdz 
Duntes ielai 2; ar kopējo garu-
mu 0.42 km,
l  kā arī Rušonu ielā, no 

Aglonas ielas līdz Rušonu ielai 5 
k-2; ar kopējo garumu 0.23 km. 

2017.gadā ir ieplānoti arī 
vairāki darbi, kas saistīti ar sil-
tumtīklu optimizācijas pasāku-
mu realizāciju, kas dos iespēju 
atslēgt atsevišķus siltumtīklu 
posmus, nepasliktinot siltum-
apgādes drošību, un ievēro-
jami samazinās siltuma zudu-
mus pārvadē. Lielākie siltum-
tīklu optimizācijas pasākumi ir 
paredzēti Dzelzavas, Nīcgales, 
Purvciema un Stirnu ielu rajonā, 
M.Ķempes un Ezermalas ielu 
rajonā, kā rezultātā tiks atslēgti 
1.66 km siltumtīklu.

Kopumā 2017. gada vasa-
rā ir iecerēts pārbūvēt aptuve-
ni 8 km siltumtīklu.

RS
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Aktuālais siltumtīklos

AS „RĪGAS SILTUMS” dati 
liecina, sākoties apkures se-
zonai, Rīgā pieaudzis daudz-
dzīvokļu namos ierīkoto au-
tomatizēto individuālo sil-
tummezglu (ISM) apzagšanas 
gadījumu skaits. 2013.gadā 
tika apzagti 79 siltummezgli, 
2014.gada  – 38  siltummez-
gli, 2015.gadā  – 22  siltum-
mezgli, bet 2016.gadā jau 22 
siltummezgli!

AS „RĪGAS SILTUMS” aici-
na daudzdzīvokļu māju iedzī-
votājus pievērst uzmanību sil-
tummezglu drošībai, kas pa-
rasti atrodas māju pagrabos. 

AS „RĪGAS SILTUMS” 
valdes loceklis Uģis Osis: 

„Apzogot ēkas siltummezglu, 
parasti tiek pārtraukta ēkas kar-
stā ūdens apgāde un apkures 
sistēmas darbība. Apkures se-
zonā, pie zemām ārgaisa tem-
peratūrām, tas ir īpaši bīstami, 
jo var radīt ēkas siltumapgādes 
komunikāciju sasalšanu, kas var 
radīt būtiskus zaudējumus ēkas 
īpašniekiem.

Jāatgādina, ka māju siltum-
mezgli un tur atrodošās iekār-
tas ir dzīvokļu īpašnieku kop-
īpašums, kas nozīmē, ka pie ie-
kārtu nozagšanas siltummezglā, 
tiešā veidā vislielākos zaudēju-
mus cieš mājas iedzīvotāji!

Uzņēmuma darbinieki ope-
ratīvi reaģē uz šādiem gadīju-
miem, informējot par apzag-
šanu arī Valsts policiju. Mēs arī 
maksimāli īsos termiņos atjau-
nojam siltumenerģijas padevi 
ēkā pagaidu pieslēguma vari-
antā. Tomēr šīs iekārtas ir dār-
gas un pēc apzagšanas tās ir 
jāatjauno.”

SIA „Rīgas namu pārvald-
nieks” valdes priekšsēdētājs 
Ivo Lecis: „Ir mājas, kuru kop-
īpašuma telpās atrodas ierī-
ces un iekārtas, ko nepiecie-
šams pasargāt no garnadžiem. 
Rūpējoties par mūsu klientu 
kopīpašuma drošību, saņemot 
mājas kopīpašnieku lēmumu 
jeb piekrišanu, signalizācijas 
sistēmas uzstādītas jau gandrīz 
160 daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju koplietošanas telpās. 
Uzstādot signalizācijas sistēmu, 
iespējams ievērojami samazināt 

zādzības risku  – tātad iespēju 
robežās pasargāt mājas kop-
īpašniekus no neparedzētiem 
būtiskiem izdevumiem, kas var 
rasties zādzības dēļ. Turklāt sig-
nalizācijas sistēmas ikmēneša 
uzturēšanas izmaksas mājai ir 
salīdzinoši nelielas – apmēram 
3,00 EUR mēnesī par viena sig-
nalizācijas punkta uzturēšanu. 
Piemēram, 55 dzīvokļu mājā 
vienam dzīvoklim tie būtu ap-
tuveni 0,05 EUR mēnesī.

Aicinām ikvienu dzīvokļu 
īpašnieku kopību izskatīt ie-
spēju un lemt par signalizāci-
jas uzstādīšanas nepiecieša-
mību mājas kopīpašumā. Kā 
arī aicinām ikvienu iedzīvo-
tāju vērīgi izturēties ne tikai 
pret savu dzīvokļa īpašumu, 
bet arī mājas kopīpašumu  – 
ja tiek pamanītas aizdomīgas 
trešās personas kopīpašumā – 
kāpņu telpā, pagrabā vai bē-
niņos, informēt par to Valsts 
policiju.”

Lai gan visi siltummezgli ir 
aprīkoti ar dzelzs durvīm, nepie-
derošās personas individuālajā 
siltummezglā iekļūst izlaužot 
gan sienas, gan sabojājot ieejas 
durvju slēdzenes, kā arī ar grie-
zējdegļu palīdzību metāla dur-
vīs izgriež caurumus. 

Siltummezglos pārsvarā 
tiek zagti automātikas vadības 
bloki, cirkulācijas sūkņi, karstā 
ūdens un apkures sistēmas iz-
pildmehānismi, procesori, ter-
mometri, manometri, pieba-
rošanas ūdens skaitītāji. Nereti 
ir gadījumi, ka zādzības laikā 
tiek sabojātas palikušās siltum-
mezgla iekārtas, elektrokabe-
ļi, cauruļvadi un to fasondaļas. 
Nozagto iekārtu izmaksas mē-
rāmas vairākos simtos euro.

AS „RĪGAS SILTUMS” aici-
na namu iedzīvotājus būt ak-
tīvākiem un ziņot par aizdo-
mīgiem trokšņiem un perso-
nām namu pagrabos Valsts 
policijai, ēkas pārvaldniekam, 
vai arī AS „RĪGAS SILTUMS” 
Klientu palīdzības dienestam 
pa diennakts bezmaksas tāl-
runi 80000090.

RS

Rīgā apzog individuālos siltummezglus!

Lai iekļūtu siltummezglos, zagļi ar griezējdegļu 
palīdzību izgriež caurumus metāla durvīs

Zagļi sabojājuši durvju  
atslēgas, lai iekļūtu siltummezglā

Siltummezgls pēc apzagšanas
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Siltuma ražošana

Vēsturiski, izveidojoties 
Rīgas centralizētajai siltumap-
gādes sistēmai, kā kurināmie sa-
vulaik tika izmantoti galvenokārt 
dabasgāze un mazuts. Bija laika 
periodi, kad mazuta izmantoša-
na bija ekonomiski izdevīga, gan 
arī to bija nepieciešams izman-
tot dabasgāzes patēriņa ierobe-
žojumu dēļ. 

AS „RĪGAS SILTUMS” siltum-
centrāles tika izbūvētas pagāju-
šā gadsimta 70–80 gados ar ma-
zuta saimniecībām, paredzot, 
ka mazuta rezerves pietiekošas 
to darbībai ar pilnu slodzi da-
basgāzes padeves pārtraukumā. 

AS „RĪGAS SILTUMS”, uzsā-
kot darbību 1996.gadā, turpinā-
ja uzturēt mazuta saimniecības 
darba kārtībā. Lai uzlabotu ra-
žošanas efektivitāti un kļūtu vi-
dei draudzīgāki, kā arī paaugsti-
nātu siltumavotu drošību, papil-
dus mazutam tika uzsākta avā-
rijas kurināmā dīzeļdegvielas iz-
mantošana. Pirmā siltumcentrā-
le, kurā, izbūvējot dīzeļdegvielas 
100  m³ tvertni, tika pārtraukta 
mazuta saimniecības uzturēša-
na rezervē, bija SC „Vecmīlgrāvis”. 
Siltumcentrālē „Imanta” tika uz-
stādīta dīzeļdegviela tvertne ar 
tilpumu 400 m³, kas dabasgāzes 
padeves pārtraukumā, izmanto-
jot tvaika katlu, varēja nodroši-
nāt mazuta uzsildīšanu. Vidējas 
jaudas automatizētajās katlu 
mājās tika ierīkotas neliela apjo-
ma (1–5 m³) dīzeļdegvielas tvert-
nes, ar kurām vienu no katliem 
var izmantot, atslēdzoties dabas-
gāzes piegādei, nodrošinot dro-
šu siltumenerģijas ražošanu.

Aprēķinot nepieciešamās 
dīzeļdegvielas rezerves, tika 
ņemta vērā arī biokurināmā kat-
lu iekārtu jaudas, jo biokurinā-
mais, kā otrs kurināmā veids, pa-
pildus dabasgāzei, ļauj samazi-
nāt nepieciešamo dīzeļdegvie-
las rezervi. 

Lai turpinātu siltumapgā-
des drošības paaugstināša-
nu, AS „RĪGAS SILTUMS” pie-
ņēma lēmumu pilnībā atteik-
ties no mazuta izmantoša-
nas. Šim mērķim tika izstrādā-
ti tehniskie projekti – papildus 

dīzeļdegvielu tvertņu ar tilpu-
mu 2x400  m³ uzstādīšana sil-
tumcentrālē „Imanta”, siltum-
centrālē „Daugavgrīva” dīzeļ-
degvielas tvertņu uzstādīšana 
un dīzeļdegvielas padeves sis-
tēmu ierīkošana, dīzeļdegvielas 
tvertnes ar tilpumu 200 m³ uz-
stādīšana un dīzeļdegvielas pa-
deves sistēmas ierīkošana sil-
tumcentrālē „Ziepniekkalns” un 
katlu mājā Keramikas ielā 2A dī-
zeļdegvielas tvertnes uzstādīša-
na un dīzeļdegvielas padeves 
sistēmu ierīkošana, kā arī veik-
ta dīzeļdegvielas rezervuāru un 
padeves sistēmu ierīkošana au-
tomatizētajās gāzes katlu mā-
jās Gaileņu ielā 16 un Viestura 
prospektā 20B, siltumcentrā-
lēs „Imanta”, „Ziepniekkalns”, 

„Vecmīlgrāvis” un „Daugavgrīva” 
mazuta rezervuāru pilnīgu 

iztukšošanu un atslēgšanu no 
mazuta saimniecības sistēmas. 
Tāpat tika izstrādāta vienota 
koncepcija par avārijas kurinā-
mā izmantošanu uzņēmuma 
siltumavotos. 

Plānots turpināt siltumavo-
tu darbības drošības paaug-
stināšanas pasākumus un iz-
būvēt papildus dīzeļdegvielas 
tvertnes katlu mājās Gobas ielā 
33A, Bauskas ielā 207A, Viestura 
prospektā 20B, Gaileņu ielā 16 
un Nautrēnu ielā 24.

Atteikšanās no mazuta kā 
rezerves kurināmā izmantoša-
nas un dīzeļdegvielas kā avāri-
jas kurināmā izmantošanai pa-
pildus ekonomiskajiem apsvē-
rumiem ir arī citas priekšrocības:
l  dīzeļdegvielas izmanto-

šana rada daudz mazāku vides 
piesārņojumu;

l  dīzeļdegviela ir vieglāk 
pieejama nekā mazuts, valstī ir 
liela tās aprite un piegādātājfir-
mās ir ievērojami uzkrājumi, tā-
pēc var paredzēt salīdzinoši ma-
zus dīzeļdegvielas rezervju ap-
jomus siltumavotos;
l dīzeļdegvielas izmantoša-

na ir tehniski vienkāršāka, jo tā 
nav jāsilda, tā neizraisa paātri-
nātu metāla koroziju;
l  ilgstoša dīzeļdegvielas 

uzglabāšana praktiski neietek-
mē tās izmantošanas iespējas 
atšķirībā no mazuta, kas, uz-
glabājot vairāk kā 8–10 gadus, 
maina fizikālās īpašības un mo-
dernās ražošanas iekārtās nav 
izmantojams. 

RS

AS „RĪGAS SILTUMS”, domājot par vidi un ražošanas 
efektivitāti, pilnībā atteicies no mazuta izmantošanas

Dīzeļdegvielas tvertnes SC "Imanta"
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Ilgtspējīga attīstība

Oktobrī notika Veselības ne-
dēļa darbiniekiem, kuras laikā bija 
iespēja uzzināt par drošu un vese-
līgu darba vidi jebkurā vecumā, un 
veikt anonīmi hepatītu vai HIV āt-
ros testus.

Divu lekciju ietvaros kopā 
piedalījās gandrīz 120 darbinie-
ku. Vislielākā darbinieku intere-
se bija par lekciju „Drošs un vese-
līgs darbs jebkurā vecumā!”, kuras 
laikā lektore Linda Matisāne no 

Valsts darba inspekcijas pastās-
tīja par praktiskajām aktivitātēm, 
kuras var veikt darba vietā. Atziņa 
ko pauda lektore – savā ikdienas 
darbā svarīgi ieviest vismaz vienu 
veselīgu paradumu, piemēram, 
runājot pa telefonu piecelties kā-
jās, izejot no kabineta pacelt labo 
roku un ieejot kabinetā pacelt 
kreiso roku, svinību cienastos lie-
lāku uzsvaru likt uz veselīgiem 
našķiem – augļiem un dārzeņiem. 

Praktiskā pieredze liecina, ka ievie-
šot vismaz vienu veselīgu paradu-
mu, tai seko līdzi arī citi. 

Otra lekcija bija par tēmu „Kas 
ir HIV, hepatīts – riski un profilak-
se”, kuras laikā darbinieki izmanto-
ja iespēju anonīmi veikt HIV vai he-
patītu ātro testu un saņemt kon-
sultācijas. Lektore Inga Bulmistre 
no Slimību profilakses un kontro-
les centra stāstīja par to, cik svarī-
ga ir sabiedrības informētība par 

hepatītu un HIV savlaicīgu un re-
gulāru pārbaudi, un kādi ir inficē-
šanās riski. 

Paldies visiem par lekcijas 
apmeklējumiem. Atcerēsimies, 
ko teica lektore Linda Matisāne: 

„Veselība ir katra paša rokās!” 
Ja gadījumā Jums ir ieteikumi 

lekciju tēmām nākamajā Veselības 
nedēļā, gaidīsim priekšlikumus, 
rakstot uz e-pastu: siltums@rs.lv.

RS

Veselības nedēļa darbiniekiem,  
iegūstot noderīgu informāciju un padomus

Ilgs un veselīgs darba mūžs 
ir būtisks labklājības priekšno-
sacījums strādājošajiem, kā arī 

svarīgs faktors uzņēmumu dar-
bības efektivitātes paaugstinā-
šanā. Tādēļ AS „RĪGAS SILTUMS” 

2016.gada rudenī nolēma pieda-
līties Valsts darba inspekcijas or-
ganizētā konkursā „Zelta ķivere”, 

apliecinot uzņēmuma rūpes par 
veselīgu darba vidi un strādājo-
šo darba mūža paildzināšanu.

AS „RĪGAS SILTUMS” saņē-
ma atzinības rakstu par piedalī-
šanos darba aizsardzības labās 
prakses balvas konkursā „Zelta 
ķivere 2016” – Drošs un veselīgs 
darbs jebkurā vecumā.

RS

Zelta Ķivere

Neatkarīgajā Rīta Avīzē 2016. gada 1. novembrī publicēts raksts par ilga darba mūža veicināšanu.

Vingrojumu piemēri lekcijā "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā!"
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Darbinieki – mūsu vērtība

Ik gadu novembrī svinam 
Latvijas Republikas proklamē-
šanas gadadienu un godinām 
profesionālākos, čaklākos un 
labākos darbiniekus AS „RĪGAS 
SILTUMS”. 

Līdz šim struktūrvienības 
vadītāji izvirzīja no savas noda-
ļas tos darbiniekus, kuri konkrē-
tajā gadā bija parādījuši sevi no  
labākās puses. Tika sagatavots 
raksturojums – rekomendācija, 

un šo cilvēku saraksti iesniegti 
izvērtēšanai.

Lai padarītu šo aktivitāti 
atvērtāku, ar valdes priekšsē-
dētāja rīkojumu tika izveidota 
komisija, lai izstrādātu konkur-
su „AS „RĪGAS SILTUMS” GADA 
LABĀKAIS DARBINIEKS”.

AS „RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis:  „Pēdējos gadus mērķtie-
cīgi strādājam, iedzīvinot uzņē-
muma vērtības – pieejamība un 

atklātība, atbildīga attieksme, 
uzticamība. Es šīs mūsu uzņēmu-
ma vērtības saskatu kā svarīgas 
ne tikai attieksmē pret klientiem, 
bet arī uzņēmuma iekšienē, dar-
binieku vidū! Tāpēc mans mērķis, 
rosinot uz gada labāko darbinie-
ku izvirzīšanas kārtību paskatī-
ties no cita skatupunkta, dot dar-
biniekiem iespēju pašiem izvirzīt 
apbalvošanai labākos kolēģus, 
sniedzot iespēju iesaistīties lēmu-
mu pieņemšanas procesā.” 

Šogad 17.novembrī svi-
nējām Latvijas Republikas 
proklamēšanas 98.gadadie-
nu un godinājām AS „RĪGAS 
SILTUMS” gada labākos dar-
biniekus, kuri tika apbalvoti 
ar goda rakstu:
l Kalvis Kalniņš – SC „Ziep-

niekkalns” vecākais meistars.
l  Valērijs Melioranskis  – 

Remontu dienesta vadītājs.
l Ludmila Kalniņa – Darba 

algas grupas vadītāja.
l Ruslans Budo – 1. TR KMA 

un elektrogrupas tehniķis.
l  Andris Laimiņš  – Trans-

porta dienesta automobiļa 
vadītājs.
l Stella Kuzņecova – 2. TR 

ĒISA iecirkņa siltumtehnisko ie-
kārtu inženiere.
l  Aleksandrs Fišlins  – SC 

„Imanta” elektroinženieris.
l  Artūrs Bondars  – 1.  TR 

Siltumtīklu iecirkņa vecākais 
meistars.
l Irina Sokolova – ITD vecā-

kā skaitļotāju sistēmu inženiere.
l  Sandis Kramzaks  – 1. 

TR Saimniecības grupas 
remontatslēdznieks.

Ar AS „RĪGAS SILTUMS” 
Pateicības rakstiem par god-
prātīgu darbu tika apbalvoti:
l Inna Arsenjana – vecākā 

ekonomiste.
l  Edgars Mežvēvers  – 

Mācību centra pasniedzējs. 
l  Ainars Ozols  – MID 

Ķīmiskā režīma un vides aizsar-
dzības grupas vadītājs. 
l Sandis Sladkēvičs – MID 

Mēraparātu remonta un kon-
troles iecirkņa vadītājs. 
l  Vilnis Vanags  – SC 

„ I m a n  t a” s i l t u m i e k ā r t u 
re mont atslēdznieks. 
l  Mihails Kuzņecovs  – 1. 

TR ĒISA iecirkņa siltumiekārtu 
remontatslēdznieks. 
l  Vasilijs Buračevskis  – 1. 

TR ĒISA iecirkņa siltumiekārtu 
remontatslēdznieks.
l  Deniss Gauja  – 2. TR 

KMA un e lektrogrupas 
elektroatslēdznieks.

Šogad svētkos ikvienam uz-
ņēmuma darbiniekam bija ie-
spēja piedalīties vienreizējā pa-
sākumā – par godu Latvijai un 
valsts simtgadei ieaust Latvijas Apbalvoti par godprātīgu darbu

AS „RĪGAS SILTUMS” gada labākais darbinieks

Konkursa "Gada labākais darbinieks" uzvarētāji
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himnas vārdus jostā un īpašā 
grāmatā atstāt savu vēlējumu. 

Šo ideju izlolojusi Tautas 
lietišķās mākslas studija „Dzilna” 
un tās vadītāja Baiba Vaivare.

Jau šobrīd jostā savus pa-
vedienus ieauduši simtiem ie-
dzīvotāju un Latvijā zināmas 
personas, piemēram, biju-
šais Latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers, Latvijas kultū-
ras ministre Dace Melbārde, 
diriģents Ints Teterovskis un 

daudzi citi. Arī AS "RĪGAS 
SILTUMS" darbinieki aktīvi ie-
saistījās šajā aktivitātē. Paldies 
par atsaucību!

RS

AS „RĪGAS SILTUMS” ko-
manda iekļuvusi Lattelecom 
Rīgas maratona komandu 
Top 50, noskrienot kopā 526 
kilometrus un par šo rezultā-
tu saņēmusi apsveikumu no 
Lattelecom Rīgas maratona 
organizatora.

„Skriešanā ierasts izcelt in-
dividuālos sasniegumus, to-
mēr augstākos panākumus 
iespējams gūt vienīgi ko-
mandas darbā, jo komandas 
spēks ir katrā individuālajā 
dalībniekā, bet katra indivi-
duālā dalībnieka spēks ir ko-
mandā. Sirsnīgi sveicam un 
pateicamies par Jūsu uzticī-
bu un komandas garu, ko pie-
nesat Lattelecom Rīgas mara-
tona skriešanas svētkiem!”: 
Lattelecom Rīgas maratona 

organizatoru komandas vadī-
tājs Aigars Nords. 

Atcerēsimies, ka 15.mai-
jā notika Lattelecom Rīgas 
maratons, kurā piedalī-
jās piecdesmit septiņi AS 

„RĪGAS SILTUMS” dalībnieki. 
Katrs no dalībniekiem varē-
ja izvēlēties sev piemērotā-
ko un atbilstošāko distanci, 
noskrienot pusmaratonu, 
10 km vai 6,4 kilometrus. 

AS „RĪGAS SILTUMS” at-
balsta skriešanu kā veselīgu 
un sportisku dzīvesveidu, vei-
cinot darbinieku sportisko ak-
tivitāti, saliedējot kolektīvu un 
noskaidrojot labāko skrējēju. 

Turpināsim iesākto un uz 
tikšanos nākamajā maratonā 
2017.gada 14.maijā!

RS

Darbinieki – mūsu vērtība

AS „RĪGAS SILTUMS” 
komanda iekļuvusi 
Lattelecom Rīgas 
maratona komandu 
Top 50!

Valdes priekšsēdētājs Normunds 
Talcis ierakstot novēlējumu

Kolēģi aužot himnas vārdus

Ekanomikas daļas vadītāja 
Daiga Lukjanoviča aužot  
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Arī AS "RĪGAS SILTUMS" vadība aktīvi iesaistās 
labdarības projektā "Paēdušai Latvijai"

AS „RĪGAS SILTUMS”, lai kā arī 
vēlētos atbalstīt dažādas organi-
zācijas ar finansiālu ieguldījumu, 
tomēr nevar sniegt finansiālu at-
balstu, jo visi izdevumi ir saba-
lansēti ar siltumenerģijas tarifu, 
kuru apstiprina Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisija. 

Saskaņā ar šo tarifu klienti norē-
ķinās par patērēto siltumenerģiju. 

Taču AS „RĪGAS SILTUMS” ie-
saistās ar savu ieguldījumu brīv-
prātīgi un atbalsta organizācijas 
ar labiem darbiem. Nedēļu pirms 
Eiropas daudzbērnu ģimeņu sa-
lidojuma, 2016.gada augustā, 

uzņēmuma darbinieki nodroši-
nāja telšu pilsētiņā Zaķusalā zā-
les nopļaušanu, krūmu izzāģēša-
nu un teritorijas sakārtošanu.

Teritorijas sakārtošanā ie-
saistījās 15 AS  „RĪGAS SILTUMS” 
darbinieki, sakārtojot divu 
hektāru platību, nopļaujot zāli 
un izzāģējot krūmus.

AS „RĪGAS SILTUMS” vadī-
ba saka lielu paldies uzņēmuma 
darbiniekiem – Edvīnam Žebrim, 
Nikolajam Kuzņecovam, Harijam 
Vorzam- Dārgam, Andrim Banim, 
Sergejam Kurbackim, Edgaram 
Juhņēvičam, Valērijam Pav-
lovam, Zigmundam Vēverim, 
Jurijam Počkajevam, Eduardam 
Sārtam, Valērijam Molodinam, 
Andrejam Kņazam, Harijam 
Nedvigam, Uldim Krišānim un 
Allai Kronbergai – par iesaistīša-
nos šajā pasākumā. 

Latvijas daudzbērnu ģime-
ņu biedrību apvienība  (LDĢB 
Apvienība)  ir biedrība, kura dar-
bojas kopš 1991.gada un apvie-
no 8 juridiski patstāvīgas daudz-
bērnu ģimeņu organizācijas: 
Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Salaspilī, 
Vecumniekos  un Stopiņu no-
vadā, apvienojot 420 ģime-
nes, kurās aug 3 un vairāk bēr-
nu, ar kopējo cilvēku skaitu 
2330.  Apvienības  aktivitātes ir 
saistītas ar pasākumu organi-
zēšanu daudzbērnu ģimenēm, 
balstoties uz pašpalīdzības prin-
cipa, un ģimeņu jautājumu risi-
nāšanu pašvaldību, valdības un 
Saeimas līmeņos, piedaloties ar 
ģimeni un demogrāfisko politiku 
saistītajās apspriedēs, konferen-
cēs un ierosinot priekšlikumus si-
tuācijas uzlabošanai.

RS

AS „RĪGAS SILTUMS” dar-
binieki jau vairākus gadus ak-
tīvi iesaistās labdarības akci-
jā „Paēdušai Latvijai”, tādējā-
di palīdzot trūkumā nonāku-
šajiem cilvēkiem. Saziedotās 
pakas tiek dalītas iedzīvotā-
jiem visā Latvijā, to nodrošina 
Latvijas Samariešu apvienības 

organizācija sadarbībā ar vie-
tējām labdarības organizāci-
jām un pašvaldību sociālajiem 
dienestiem. 

Paldies visiem, kuri iesais-
tījās un iesaistās šajā labdarī-
bas projektā!

RS

Pozitīvas iniciatīvas

Sniegsim atbalstu grūtībās nonākušajiem cilvēkiem!

AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieki palīdz sakārtot 
teritoriju Eiropas daudzbērnu ģimeņu salidojumam

AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieki, sakārtojot Zaķusalas teritoriju pirms salidojuma
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Dalāmies pieredzē

2016.gada 22.novembrī 
Sibīrijas pilsētu pārstāvju dele-
gācija no tādām Sibīrijas pilsē-
tām kā Krasnojarskas, Barnaulas 
un Novokuzņeckas guva piere-
dzi Latvijas galvaspilsētas sil-
tumapgādes modernizācijā, ap-
meklējot siltumcentrāli Imanta. 
Sibīrijas pārstāvji pārsteigti par 
zemo Rīgas siltumenerģijas 
tarifu.

RS 

Sibīrijas pilsētu pārstāvji apmeklē AS „RĪGAS SILTUMS”

2016.gada 6.decembrī 
Dānijas delegācijas pārstāvji 
14 cilvēku sastāvā viesojās AS 

„RĪGAS SILTUMS” Kandavas ielā 
16, gūstot pieredzi siltumapgā-
des jomā un apmeklējot siltum-
centrāli „Zasulauks”. 

RS

Dānijas delegācijas pārstāvji apmeklē 
AS „RĪGAS SILTUMS”

Dānijas delegācijas 
grupu pārstāvji

Sibīrijas pārstāvji no lielākā 
enerģijas ražotāja „Sibgenco”. 
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Energoefektivitāte

Energoefektivitātes paaug-
stināšanas būtība ir samazināt 
enerģijas apjomu, kas tiek pa-
tērēts preču ražošanai un pa-
kalpojumu sniegšanai, bet ne-
samazināt saražotās preces vai 
sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 

AS „RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: „Uzskatu, ka pasaulē ne-
kas nestāv uz vietas. Kas ne-
iet uz priekšu, iet atpakaļ! Tā 
arī mūsu uzņēmums  – esam 
daudz sasnieguši un mums jā-
turpina iesāktais, aizvien uz-
labojot savu pakalpojumu! 
Energoefektivitātes virzienā 
raugāmies ar perspektīvu, ne-
skatoties uz to, ka Latvijā ener-
goefektivitātes mērķu sasnieg-
šana ir aizkavējusies par jau trīs 
gadiem un četru gadu laikā būs 
grūti panākt izvirzīto pienāku-
mu un pasākumu realizāciju, jo 
būs jāmeklē un jāpiesaista lielas 
investīcijas. 

Ministru kabinets vēl nav 
apstiprinājis energoefektivitā-
tes politikas pasākumu plānu, 
kas pēc Energoefektivitātes li-
kuma Pārejas noteikuma sada-
ļas bija jāapstiprina līdz 2016.
gada 1.jūlijam un MK noteiku-
mus, kas precīzi definētu, kāda 
energoefektivitātes pienāku-
mu shēmas daļa būs jāuzņemas 
mums, līdz ar to nav skaidrs in-
vestīciju apjoms un nav precī-
zas shēmas kā galalietotāji no-
rēķināsies par veiktajiem ener-
goefektivitātes pasākumiem.”

Ņemot vērā to, ka enerģi-
jas patēriņš jāsamazina ener-
ģijas galapatēriņa līmenī, AS 

„RĪGAS SILTUMS” veikusi dažā-
dus pētījumus un sadarbībā ar 
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” reali-
zējusi pilotprojektu par siltuma 
maksas sadalītāju (alokatoru) ie-
tekmi uz siltumenerģijas patē-
riņa realizācijas samazinājumu 
dzīvojamā ēkā Ulbrokas ielā 13 
korpuss 5. Galvenie secinājumi 
pēc šī projekta realizācijas ir tādi, 
ka ēkā sasniegta siltumenerģi-
jas patēriņa ekonomija 20% ap-
mērā, liela nozīme ir iedzīvotāju 
informēšanas un izskaidrošanas 
procesam par iespējām taupīt 

siltumenerģiju ēkā un dzīvok-
lī, projekta veiksmīgas realizā-
cijas būtiskākais nosacījums ir 
pamatota un skaidri saprotama 
metodika.

Alberta Einšteina citāts 
vēsta: „Vienīgais saprātīgais 
ceļš kā mācīt cilvēkus – sniegt 
viņiem piemērus”.

2016.gada rudenī plānots 
uzsākt inovatīvu pētījumu Rīgā 
daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā 
Aglonas ielā 35 korpuss 1 par 
automātiskās mērierīču nolasī-
šanas sistēmas ietekmi uz ūdens 
un enerģijas patēriņu, nodroši-
not precīzu un vienlaicīgu pa-
tēriņa datu nolasīšanu vienotā 
sistēmā no ēkas komunikāciju 

ievadā un īrniekiem uzstādīta-
jiem skaitītājiem elektrībai, auk-
stajam un karstajam ūdenim, kā 
arī alokatoriem. Par pirmajiem 
iegūtajiem rezultātiem varēsim 
spriest 2017.gada sākumā.

AS „RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: „Neskatoties uz to, ka 
enerģijas patēriņš jāsamazina 
pie gala patērētājiem, mūsu at-
tīstības politika vērsta uz efektī-
vu, ekonomisku un videi drau-
dzīgu siltumenerģijas ražošanu, 
izmantojot projektu realizāci-
jā inovatīvas un videi draudzī-
bas tehnoloģijas. Savā divdes-
mit gadu pastāvēšanas vēstu-
rē esam realizējuši nozīmīgus 

projektus, kas saistīti ar kuri-
nāmā diversifikāciju, dūmgāzu 
kondensatoru, siltumsūkņa un 
kondensācijas ekonomaizeru 
uzstādīšanu, siltumenerģiju ra-
žojot 43 siltumavotos, tajā skai-
tā 5 siltumcentrālēs un 38 auto-
matizētās gāzes katlumājās”. 

Neapšaubāmi, lai gala pa-
tērētājs saņemtu karsto ūde-
ni un siltumu savā mājoklī, sil-
tumenerģija jāpiegādā pa cau-
ruļvadiem jeb siltumtīkliem. 
Rīgas pilsētas kopējais sil-
tumtīklu garums ir aptuveni 
800  km, tajā skaitā 684  km 
siltumtīklu, kas pieder AS 

„RĪGAS SILTUMS”. Lai paaug-
stinātu efektīvu siltumenerģijas 
piegādi klientiem, uzņēmums 
veic siltumtīklu rekonstrukcijas 
darbus, nomainot novecoju-
šās caurules pret jaunākās pa-
audzes caurulēm. Kopš uzņē-
muma dibināšanas brīža AS 

„RĪGAS SILTUMS” pārbūvējis 
ap 400 km siltumtīklu, tādējā-
di, samazinot siltumenerģijas 
zudumus par vienu piektdaļu 
no tīklā nodotās siltumener-
ģijas. Salīdzinot ar šā brīža 
situāciju, siltumenerģijas zu-
dumi samazinājušies par 727 
tūkst. MWh jeb 2,82 reizes. Ar 
šādu ietaupīto siltumenerģijas 
daudzumu var vienlaicīgi visu 
gadu apkurināt tādas pilsētas 
kā Rēzekne, Jēkabpils, Jūrmala, 
Jelgava un Ventspils.

Tas, kas attiecas uz cauruļva-
diem, tad 1996.gadā, izveidojo-
ties AS „RĪGAS SILTUMS” aptu-
veni 46% lietotāju siltumener-
ģiju saņēma caur centrālajiem 
siltumpunktiem pēc četrcauru-
ļu sistēmas, kuras galvenie trū-
kumi bija karstā ūdens augstā 
korozijas aktivitāte, kas izraisī-
ja karstā ūdens sistēmas cau-
ruļvadu ātru nolietošanos un 
plīsumus, aptuveni divas reizes 
lielāki siltumenerģijas zudumi, 
salīdzinot ar divcauruļu sistē-
mu. Lai siltumenerģijas lietotāji 
Rīgas pilsētā saņemtu drošu sil-
tumapgādi un ilgtermiņā kon-
kurētspējīgas siltumenerģijas 
cenas, tika pieņemts lēmums 
realizēt Rīgas centralizētās 

AS „RĪGAS SILTUMS” efektīvas 
tehnoloģijas un inovatīva pieeja

Ēka Ulbrokas ielā 13 korpuss 5, kurā realizēts 
pilotprojekts ar alokatoriem

Siltumtīklu rekonstrukcijas un pārbūves darbi Ogres ielā
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Šajā rudenī AS „RĪGAS 
SILTUMS” sadarbībā ar žurnāla 

„Ilustrētā Junioriem” redakciju 
veido izglītojošu projektu bēr-
niem par siltuma ražošanu un 
pārvadi, kā arī par siltumener-
ģijas taupīšanas veidiem.

Žurnālā „Ilustrētā Junioriem” 
oktobra, novembra un decem-
bra numuros mazie gudrinie-
ki var lasīt robotiņa drošības 
skolas desmito mācību stundu 

„Mācies taupīt siltumu!”. Ar šo 
izdevumu palīdzību vēlamies 

veidot bērnu izpratni par to 
kā drēgnās rudens dienās ro-
das siltums mājās un ilustrāci-
jas veidā attēlot siltuma taupī-
šanas veidus, sniedzot praktis-
kus padomus siltuma efektīvai 
izmantošanai. 

Projekta ietvaros, pare-
dzēts arī citos žurnāla „Ilustrētā 
Junioriem” numuros turpināt iz-
glītot bērnus ar padomiem kā 
efektīvi izmantot siltumu un to 
taupīt.

RS

Energoefektivitāte
siltumapgādes rehabilitācijas 
projektu, kura galvenais mērķis 
bija ieviest modernas tehnolo-
ģijas un materiālus, rehabilitējot 
Rīgas centralizētās siltumapgā-
des sistēmu, paaugstināt tās 
efektivitāti, drošību un uzlabot 
pakalpojumu līmeni. Realizējot 
Rīgas pilsētas centralizētās sil-
tumapgādes rehabilitācijas 

projektu, bija likvidēti visi 185 
centrālie siltumpunkti, 135 km 
karstā ūdens tīkli un rekons-
truēti un uzstādīti 3955 jau-
ni automatizētie individuālie 
siltummezgli.

Lai samazinātu patērētās 
siltumenerģijas daudzumu un 
mudinātu iedzīvotājus efek-
tīvi izmantot siltumenerģiju, 

AS „RĪGAS SILTUMS” aicina 
dzīvokļu īpašniekus pievērst 
uzmanību siltuma taupīša-
nai, tās lietderīgai izmanto-
šanai un atgādina par indi-
viduālo siltummezglu regu-
lēšanas iespējām, kas ir iz-
būvēti gandrīz visos Rīgas 
namos. Individuālajā siltum-
mezglā, samazinot apkures 

parametrus par 1 grādu, var 
ietaupīt no 5% līdz 6% no ap-
kures izmaksām.

AS „RĪGAS SILTUMS” darbī-
bas pamatā ir pārdomātas un 
drošas tehnoloģijas, energo-
efektivitāte, inovatīva pieeja un 
tālredzīga dabas resursu izman-
tošana visos darbības periodos.

RS

Infografika mazajiem gudriniekiem 
par siltuma taupīšanu!

Avots: „Ilustrētā Junioriem” 2016. gada oktobris ▼

Avots: „Ilustrētā Junioriem” 2016. gada novembris ▲



16

Energoefektivitāte/ 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 komunikāci-
ju ar rīdziniekiem un veicinā-
tu efektīvu informācijas ap-
maiņu, AS „RĪGAS SILTUMS” 
aicina klientus izmantot šā-
das komunikācijas iespējas:
●  Rīgas Klientu centrs 
Brīvības ielā 49/53, Rīga

AS „RĪGAS SILTUMS” struk-
tūrvienība Rīgas Klientu cen-
trā darbojas kopš centra izvei-
došanas. Rīgas Klientu cen-
trā vienuviet var izmantot 

piecu uzņēmumu piedāvātos 
pakalpojumus:
– Rīgas domes Apmeklētāju 

pieņemšanas centrs;
– Rīgas pašvaldības sabiedrī-

ba ar ierobežotu atbildību 
„Rīgas satiksme”;

– Sabiedrība ar ierobežo-
tu atbildību „Rīgas namu 
pārvaldnieks”; 

– Sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību „Rīgas ūdens”;

– Akciju sabiedrība „RĪGAS 
SILTUMS”.
AS „RĪGAS SILTUMS” Rīgas 

Klientu centrā iedzīvotājiem 
sniedz šādus pakalpojumus:
– S n i e d z  k o n s u l t ā c i j a s 

AS „RĪGAS SILTUMS” klien-
tiem par siltumapgādes jau-
tājumiem Rīgas pilsētā.

– Pieņem klientu iesniegu-
mus par jautājumiem, kas 
saistīti ar siltumenerģijas 
nodrošināšanu ēkām, kuras 
pieslēgtas siltumapgādes 
tīkliem. Un arī par karstā 
ūdens nodrošināšanu ēkās, 
kuru iekšējo siltumapgādes 
sistēmu apkalpo AS „RĪGAS 
SILTUMS”. 

– Pieņem klientu iesniegu-
mus tehnisko noteikumu 
saņemšanai siltumtehnisko 
iekārtu rekonstrukcijas dar-
bu veikšanai.

– Sniedz informāciju par no-
rēķiniem par ēkā patērēto 

Komunikācija ar rīdziniekiem

Pasmaidi

Zvans no 
iedzīvotājas vasarā:

„Stāvu pie atvērta loga un 
smēķēju. Piespiedos ar ceļiem 
pie radiatora un nosalu, jo no 

radiatoriem nāca tāds aukstums, 
ka pēc tam mans vīrietis (kaķis) 
uzgūlies man uz kājām nespēja 

mani sasildīt.”

Avots: „Ilustrētā Junioriem” 2016. gada decembris ▲

siltumenerģiju šīs ēkas 
dzīvok ļu īpašniek iem. 

Rīgas Klientu centra dar-
ba laiks:

P.   no 800 līdz 1900

O.  no 800 līdz 1900

T.   no 800 līdz 1900

C.  no 800 līdz 1900

P.   no 800 līdz 1900

S.   no 1000 līdz 1500

● Rīdzinieki savu viedok-
li, pretenzijas vai ieteikumus 
var sniegt arī pa Klientu pa-
līdzības dienesta bezmaksas 
diennakts tālruni 80000090!
● Aicinām sazināties arī tieš-
saistes formā, izmantojot 
AS „RĪGAS SILTUMS” interne-
ta mājaslapu www.rs.lv sada-
ļu Kontakti, kontaktformu vai 
e-pastu siltums@rs.lv.


