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Lai nodrošinātu namus un to iedzīvotājus ar siltumu, 
siltumapgādes uzņēmumam AS “RĪGAS SILTUMS”  
ir pamatīgi jāstrādā. Uzzini interesantus faktiņus!

1952. gadā  
sāka pirmās siltumtrases 

projektēšanu. Tās celtniecības 
darbus veica vienlaikus ar Rīgas 

TEC-1 būvniecību.

1996. gadā  
pirmo reizi Rīgas vēsturē 

izveidoja vienotu siltumapgādes 
uzņēmumu  – akciju sabiedrību 

“RĪGAS SILTUMS”.

Siltumapgāde 
skaitļos

AS “RĪGAS SILTUMS”  

piegādā 76%  
no galvaspilsētai 
nepieciešamās 

siltumenerģijas.

Siltumtīklu kopējais garums Rīgā ir ap 

825 km..   
AS “RĪGAS SILTUMS” pieder 698 km. 

Tas ir aptuveni tikpat, cik garš ceļš jāmēro 
no Ventspils līdz Daugavpilij un atpakaļ.

Centralizēto siltumapgādi izgudroja 
senie grieķi – Artemīdas templi 

Efesā apsildīja ar dūmvadiem, kas 
ierīkoti zem grīdas.

Pilsētas 
brīvsolī Izņem  

un spēlē!Kopā ar ģimeni sarīko spēļu vakaru un cel galdā  
īpašo AS “RĪGAS SILTUMS” spēli! Ceļā gaida 
dažādi uzdevumi, palīgi un traucēkļi… Kurš no jums  
būs pirmais pie AS “RĪGAS SILTUMA” siltumcentrāles?

Noteikumi

 Noskaidro, kurš sāks – katrs met (virtuālo) 
kauliņu trīs reizes un saskaita punktu summu. 
Sāk spēlētājs ar lielāko punktu skaitu.
 Ar metamā kauliņa palīdzību noskaidro,  
cik lauciņu jādodas uz priekšu – īpašā AS “RĪGAS 
SILTUMS” finiša virzienā.

 Ceļā sastapsi siltumtrases – 
daļa no tām palīdzēs pārlēkt 

uz priekšu, izlaižot veselu 
rindu lauciņu, daļa no 
tām liks doties atpakaļ. 
Esi vērīgs – lūko, kurā 
virzienā norāda bultiņa!
 Ja nonāc uz sarkanā 
lauciņa, jāizlaiž gājiens.
 Zaļais lauciņš dod 
iespēju izdarīt gājienu 
vēlreiz – met kauliņu un 

soļo uz priekšu!
 Pelēkie lauciņi 
dod iespēju palīdzēt 
vai traucēt citiem 
spēlētājiem – tu  
vari izvēlēties vienu, 
kuram jādodas vienu 
lauciņu uz priekšu vai 
atpakaļ (arī virzienu 
izvēlies tu).
 Dzeltenie lauciņi 

ir aicinājums dalīties 
zināšanās! Ja esi uz tā 

nonācis, tev pārējiem 
spēlētājiem jāpastāsta  

kāds interesants fakts. 

Šķirsti “Tehnokladi” un  
smelies iedvesmu tajā!

Spēlei nepieciešams:

 Spēles kauliņi (esi radošs, izmanto 
ikdienišķus priekšmetus, piemēram, 
pogas vai korķīšus).
 Metamais kauliņš (vari izmantot 
arī virtuālo metamo kauliņu viedierīcē, 
piemēram, lietotni “Dice”, “Dice 3D” vai 
“Dice Roller”).

Ventspils

Daugavpils


