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Iestājoties siltam laikam, šogad apku-
res sezona noslēdzās jau 26.aprīlī, un tā ilga 
204 dienas. Šajā apkures sezonā AS “RĪGAS 
SILTUMS” ir sasniedzis jaunu rekordu enerģi-
jas ražošanai no atjaunojamiem energoresur-
siem – 2 miljonus MWh. 

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdē-
tājs Normunds Talcis: “Ir pagājis gads kopš da-
basgāzes tirgus atvēršanas, taču dabasgāzes cena 
nav samazinājusies. Dabasgāzes izmaksas mūsu 
uzņēmumam ir pieaugušas. Tas, savukārt, mūs ir 
mudinājis aizvien aktīvāk izmantot biokurināmo 

siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, sa-
sniedzot jaunus rekordus. Pirmo miljonu megavat-
stundu saražotajai siltumenerģijai un elektroener-
ģijai no atjaunojamiem energoresursiem AS “RĪGAS 
SILTUMS” sasniedza 18 gadu laikā kopš zaļās ener-
ģijas ražošanas uzsākšanas, otrais miljons, patei-
coties jaunām, efektīvām enerģijas ražošanas ie-
kārtām, tika sasniegts jau 3 gadu laikā, bet trešo 
miljonu AS “RĪGAS SILTUMS” plāno sasniegt tuvāko 
2 gadu laikā1.”

Biokurināmā izmantošana ļauj samazināt at-
karību no fosiliem kurināmiem un dod pozitīvu 
pienesumu Latvijas ekonomikai – tas nozīmē at-
balstu vietējiem ražotājiem, darbavietas, kas tiek 

1 Salīdzinājumam, 1 milj.MWh  enerģijas 1,5 gada laikā sa-
ražo tādas Latvijas pilsētas kā Alūksne, Daugavpils, Jelgava, 
Grobiņa, Gulbene, Iecava, Jēkabpils, Jūrmala, Kandava, 
Krāslava, Lielvārde, Liepāja, Limbaži, Ludza, Mālpils, Ogre, 
Olaine, Ozolnieki,  Salaspils, Talsi, Valka, Vangaži, Ventspils, 
Tukums kopā ņemot. Aprēķinam izmantoti LSUA dati, aso-
ciācijas biedru sniegtā informācija par 2016.gadā saražoto 
siltumenerģiju ar biokurināmo.

nodrošinātas gan AS “RĪGAS SILTUMS”, gan kok-
snes šķeldas ražotājiem, piegādātājiem. Turklāt, tā 
kā koksnes šķelda ir lētāks kurināmais nekā dabas-
gāze, tad tās izmantošana ir viens no faktoriem, 
kas ir ļāvis iepriekšējos gados samazināt un šo-
brīd noturēt Rīgā zemāko siltumenerģijas tarifu, 
salīdzinot ar Latvijas lielajām pilsētām un Baltijas 
valstu galvaspilsētām. 

Vienlaikus jāatzīmē, ka ir jārēķinās arī ar ris-
kiem – piemēram, šajā ziemā izveidojās situācija, 
ka dēļ lielā mitruma mežos šķelda kļuva praktiski 
nepieejama, un tāpēc tās cena būtiski auga.

AS “RĪGAS SILTUMS” jau vairākus gadus mērķ-
tiecīgi investē projektos, kas palielina un nākotnē 
vēl straujāk palielinās atjaunojamo energoresur-
su – koksnes šķeldas – apjomu uzņēmuma kuri-
nāmā bilancē un attiecīgi arī saražotās zaļās ener-
ģijas apjomu.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes loceklis Raivis 
Elliņš, kura pārziņā ir uzņēmuma ražošanas vir-
ziens: “Arī turpmāk AS “RĪGAS SILTUMS” turpinās 
mērķtiecīgi palielināt zaļās enerģijas ražošanu, sil-
tumcentrālē „Daugavgrīva” veicot modernizāciju un 
siltumcentrālē “Imanta” izbūvējot biokurināmā kat-
lu māju, kurā tiks uzstādīti katli ar jaudu līdz 40 MW. 
Tas palielinās gada kurināmā koksnes patēriņu vidē-
ji par 16%. Abos šajos projektos ir paredzētas moder-
nas, efektīvas dūmgāzu attīrīšanas sistēmas, tādā 
veidā minimizējot kaitīgo vielu sastāvu aizejošajās 
dūmgāzēs, padarot šos projektus kā īpaši videi drau-
dzīgus. Manuprāt, arī iedzīvotājiem ir svarīgi apzinā-
ties, ka siltumenerģija, ko viņi patērē, tiek ražota pēc 
iespējas videi draudzīgākā veidā.“
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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.

Jauns rekords zaļās enerģijas ražošanā!

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs N.Talcis un valdes loceklis R.Elliņš
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Vasaras sezona ir īstais laiks, kad sa-
kārtot centrālapkuri un, iespējams, ne ti-
kai iztīrīt, bet arī nomainīt radiatorus. 

Lai veiktu radiatoru nomaiņu daudzdzī-
vokļu ēku dzīvokļos, dzīvokļu īpašniekiem ir 
jāievēro zināma kārtība. Tas nozīmē, ka pirms 
nodoma veikt šos darbus ir nepieciešams iz-
strādāt tehnisko projektu, kura izgatavoša-
nu veic siltumapgādes sistēmu projektēšanā 
sertificēti speciālisti. Tehniskā projekta izstrā-
de nepieciešama, lai veicot radiatoru nomai-
ņu ēku dzīvokļu īpašnieki šos darbus izpildītu 
tehniski pareizi un to nomaiņa neiespaidotu 
turpmāku apkures sistēmas funkcionēšanu. 
Pēc tehniskā projekta izstrādes, tas saskaņo-
jams ar ēkas apsaimniekotāju. 

Lai uzsāktu radiatoru nomaiņu pēc sa-
skaņojuma saņemšanas no ēkas apsaim-
niekotāja, ir nepieciešams veikt apkures 

sistēmas attiecīgo stāvvadu atslēgšanu un 
iztukšošanu, bet pēc darbu pabeigšanas tā 
pieslēgšanu, uzpildīšanu ar siltumnesēju un 
veikt remonta laikā skartā posma savienoju-
mu vietu blīvuma pārbaudi. 

Ēkās, kurās iekšējo siltumapgādes sis-
tēmu tehnisko apkalpi veic AS “RĪGAS 
SILTUMS”, iepriekš minētos darbus nodroši-
na uzņēmuma darbinieki. Radiatoru nomai-
ņu ēkās var veikt tikai kvalificēti speciālisti. 
Radiatoru nomaiņas kārtību privātmājā no-
saka tās īpašnieks. 

Katru gadu ēkās, kurās tehnisko apkalpi 
veic AS “RĪGAS SILTUMS”, septembra mēne-
sī tiek pabeigta ēku siltumapgādes sistēmu 
sagatavošana apkures sezonai. Tas nozīmē 
to, ka vispiemērotākais laiks radiatoru mai-
ņai ir vasaras periods līdz apkures sezonas 
sākumam, pretējā gadījumā, lai veiktu mi-
nētos darbus, ir nepieciešams atslēgt apku-
ri ne tikai dzīvoklim, bet arī pārējiem ēkas 
dzīvokļiem, kas atrodas virs vai/un zem šī 
dzīvokļa. 
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Aktuāli

Iestājoties siltam laikam, 
šogad apkures sezona noslē-
dzās jau 26.aprīlī, un tā ilga 
204 dienas. Salīdzinājumam – 
pērn tā noslēdzās vien 15.maijā, 
un ilga 218 dienas, sasniedzot 
rekordu kā ilgākā AS “RĪGAS 
SILTUMS” vēsturē.  

Lai arī šī apkures sezona ie-
dzīvotājiem aukstā februāra dēļ 
šķita daudz aukstāka nekā ie-
priekšējā, tomēr salīdzinot gan 
vidējās apkures sezonas āra 
gaisa temperatūras, gan klien-
tiem nodotās siltumenerģijas 

apjomu, jāsaka, ka situācija ir 
samērā līdzīga: vidējā āra gaisa 
temperatūra šajā apkures sezo-
nā bija +2°C, savukārt pagājuša-
jā tā bija +2,2°C. Klientiem no-
dotais siltumenerģijas apjoms 
līdz aprīlim ieskaitot ir nedaudz 
pieaudzis:  iepriekšējā apkures 
sezonā tas bija 2,74 milj. mega-
vatstundu (MWh), savukārt šajā 
apkures sezonā tas ir 2,77 milj. 
MWh.

Vidējais siltumenerģijas ta-
rifs Rīgā šajā apkures sezonā 
bija nemainīgs, un tas joprojām 

ir  zemākais starp Latvijas liela-
jām pilsētām un Baltijas valstu 
galvaspilsētām.

Turpinot veikt preventīvos 
pasākumus, šajā apkures sezo-
nā namu pārvaldniekiem tika 
izsūtītas 1 819 (iepriekšējā ap-
kures sezonā: 2 419) informa-
tīvas vai brīdinājuma vēstules 
par parāda esamību. Tāpat in-
formatīvas vēstules tika no-
gādātas 106  726 (iepriekšējā 
apkures sezonā: 10  833) dzī-
vokļu īpašniekiem. Vēstules 
iedzīvotājiem tiek nosūtītas 

informatīvā nolūkā – būt sav-
laicīgi informētiem par to, ka 
AS “RĪGAS SILTUMS” nav saņē-
mis samaksu pilnā apmērā par 
sniegtajiem pakalpojumiem, 
un aicinot dzīvokļu īpašniekus 
aktīvāk iesaistīties savas dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanā.

Paldies mūsu klientiem 
par sadarbību un sapratni, 
veiksmīgi noslēdzot kārtē-
jo apkures sezonu!

RS

Veiksmīgi noslēgusies apkures sezona

Vasara – laiks, kad nomainīt vecos radiatorus

Komforta temperatūra dzīvoklī Latvijas 
mainīgajos laikapstākļos

Pēdējos gadus Latvijas klimatam raksturīgas krasas izmaiņas 
āra gaisa temperatūrā visa gada garumā – pavasarī vienu dienu 
ārā ir +15°C grādi, tad citu dienu termometra stabiņš aiz loga jau 
atkal noslīdējis zem nulles. Jāņos temperatūra ir teju tāda pati kā 
Ziemassvētkos. Iedzīvotāji nereti jautā: “Kā nodrošināt komforta 
temperatūru dzīvoklī, nepārkurinot to vai nesalstot?”

Rīdziniekiem, kuru ēkas pieslēgtas centralizētajai siltumapgā-
des sistēmai, pateicoties automatizēto individuālo siltummezglu 
regulēšanas priekšrocībām, ir iespēja iekštelpās nodrošināt automā-
tisku temperatūras paaugstināšanos vai pazemināšanos, atbilstoši 
āra gaisa temperatūrai.

Lai mājokļos būtu pastāvīgi komfortabli apstākļi un arī siltum-
enerģija tiktu izmantota racionāli, AS “RĪGAS SILTUMS” aicina izman-
tot šīs priekšrocības.

Šobrīd visās ēkās, kas pieslēgtas centralizētās siltumapgādes 
sistēmai, ir moderni automatizēti siltummezgli, kas nodrošina, ka, 
āra gaisa temperatūrai pazeminoties, radiatori kļūst siltāki, bet, āra 
gaisa temperatūrai paaugstinoties, radiatori kļūst vēsāki. Tādējādi, 
neatkarīgi no laika apstākļiem, ēkā tiek nodrošināta nemainīga (vai 
vēlamā) temperatūra, un siltumenerģija tiek izmantota racionāli:  sil-
tummezglā tiek uzskaitīts tikai patērētais siltums un tikai par to tiek 
izrakstīts rēķins.

RS



4

Lai sagatavotos nākamajai apkures sezonai un savlaicīgi 
atklātu iespējamās bojājumu vietas siltumtīklos, AS “RĪGAS 
SILTUMS” vasarā veiks siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes, kuru 
laikā iedzīvotāji nesaņems karsto ūdeni.

Lai siltumtīklos radušos bo-
jājumu gadījumā vidē neizplūs-
tu karsts siltumnesējs, pirms 
hidrauliskās pārbaudes tas tiek 
atdzesēts zem +45°C. Tāpēc da-
ļai klientu karstā ūdens tem-
peratūra var pazemināties jau 
iepriekšējās dienas vakarā.

AS “RĪGAS SILTUMS” brīdina, 
ka pārbaudes laikā maģistrālie 
siltumtīkli ir paaugstinātas bīs-
tamības objekti - siltumnesē-
ja spiediens tajos sasniedz 16 
atmosfēras.

Plānoto hidraulisko pār-
baužu grafiks 2018.gadā:

Kāpēc nepieciešamas hid-
rauliskās pārbaudes?

Siltumtīklu hidrauliskās 
pārbaudes ir nepieciešamas, 
lai pārliecinātos par siltumtīk-
lu drošību un savlaicīgi atklātu 
defektus, samazinot risku iedzī-
votājiem ziemas mēnešos palikt 
bez karstā ūdens un apkures. 

Kā atpazīt, ka ir noticis 
plīsums hidraulisko pārbau-
žu laikā?

H i d ra u l i s k ā s  p ā r b a u -
des laikā siltumtīklu bojāju-
ma vietā iespējama zaļganas 
krāsas ūdens noplūde, kas 

izskatās šādi (skatīt foto lappu-
ses augšdaļā):

Kas jādara, ja esmu kon-
statējis noplūdes?

Par hidraulisko pārbaužu lai-
kā konstatētajām zaļganas krā-
sas ūdens noplūdēm AS “RĪGAS 
SILTUMS” iedzīvotājus nekavē-
joties lūdz ziņot zvanot pa bez-

maksas Klientu diennakts in-
formatīvo tālruni 80 0000 90!

Kad tiks atjaunota karstā 
ūdens padeve?

Tas būs atkarīgs no diviem 
faktoriem: vai ir konstatēti plīsu-
mi un apsaimniekotāja (iekšējo 
sistēmu apkalpotāja) operati-
vitātes. Ja Jūsu rajonā plīsumu 
nav, tad karstā ūdens padeve 
tiek atjaunota tās pašas dienas 
vakarā, taču Jūsu ēkas apsaim-
niekotājam tā ir arī jānodrošina 
siltummezglā.

Ja tiek konstatēti bojāju-
mi, tad karstā ūdens padeve 
tiks pārtraukta līdz bojājumu 
novēršanai.

AS “RĪGAS SILTUMS” at-
vainojas par sagādātajām 
neērtībām un aicina ar iz-
pratni uztvert esošo situāci-
ju! Detalizētākai informācijai 
par hidrauliskajām pārbau-
dēm sekojiet līdzi www.rs.lv.

RS

Aktuālais siltumtīklos

Hidraulisko pārbaužu laikā plānotie 
karstā ūdens pārtraukumi

Hidrauliskā pārbaude 
siltumtīklos Rajoni, kurus skars pārtraukumi Datums

KM Viestura 20B Mīlgrāvis 22.05.2018.

KM Keramikas 2A  
un KM Gobas 33A Bolderāja 29.05.2018.

SC “Ziepniekkalns” Ziepniekkalns, kas aptver Vienības un Ulmaņa 
gatves, Bauskas, Graudu, Valdeķu un Ozolciema ielas

05.06.2018.

Labā krasta TEC-1  
un TEC-2

Vecrīga, Rīgas centrs, Ķengarags, Dārzciems, Dreiliņi, 
Pļavnieki, Purvciems, Mežciems, Teika, Jugla, 
Čiekurkalns, Sarkandaugava un Mežaparks

08.06.2018.

SC “Imanta”

Imanta, Zolitūde, Iļģuciems, Grīva, Dzirciems, 
Dzegužkalns, Āgenskalns, Zasulauks Šampēteris, 
Kalnciems, Daugavgrīvas un Trijādības ielu, 
Aleksandra Grīna bulvāra un Raņķa dambja rajoni

19.06.2018.

SC “Vecmīlgrāvis” Vecmīlgrāvis 18.07.2018.

KM Nautrēnu 24 Brekši 24.07.2018.

SC “Daugavgrīva” Daugavgrīva 31.07.2018.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes ir nepie-
ciešamas, lai pārliecinātos par siltumtīklu 
drošību
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Kur šogad AS “RĪGAS 
SILTUMS” veiks apjomīgākos 
siltumtīklu remontdarbus? 
Kas jau paveikts?

Realizējot 2017./2018. fi-
nanšu gada remontu darbu 
plānu ir pabeigti trīs siltumtīk-
lu posmu celtniecības montā-
žas darbi, kas saistīti ar seguma 
maiņu Augšielā, Daugavas sta-
diona rajonā. Ir pārbūvēti sil-
tumtīklu posmi līdz ēkai Jāņa 
Asara ielā 13, līdz ēkai Stadiona 
ielā 1 un siltumtīklu posms pie 
Augšielas un Augusta Deglava 
ielas krustojuma.

Ir uzsākti darbi pie siltum-
maģistrāles M4 pārbūves no 
Aleksandra Čaka ielas 56 līdz 
Ģertrūdes ielai 62, ar Ģertrūdes 
ielas šķērsošanu. Darbi no-
tiks dzīvojamo ēku kvartālos 
starp Aleksandra Čaka, Krišjāņa 
Barona un  Bruņinieku, Stabu, 
Ģertrūdes un Lāčplēša ielu.

Šā gada  lielākie remontdar-
bi ir:

Siltummaģistrāles M14 pār-
būve no Sliežu un Sīmaņa ie-
las krustojuma līdz Aptiekas 
ielai 12, šķērsojot Tilta ielu un 
Sarkandaugavas ielu;

S i l t u m t ī k l u  p ā r b ū v e 
Bruņinieku ielas braucamajā 
daļā, no ēkas Bruņinieku ielā 43 
līdz ēkai Bruņinieku ielā 72;

Siltummaģistrāles M17 pos-
ma pārbūve, Turgeņeva ielas 
šķērsošana  pie Turgeņeva ielas 
krustojuma ar Elijas un Prāgas 
ielu. Šī siltumtīklu posma šķēr-
sošana ir saistīta ar paredza-
mo asfalta seguma nomaiņu 
Turgeņeva ielas, ko Rīgas domes 
Satiksmes departaments pare-
dzējis veikt šogad.

Vai tas nozīmē, ka rīdzi-
nieki paliks bez karstā ūdens?

Kādreiz bija, ka, ja mēnesi 
remontējas, tad mēnesi nav siltā 

ūdens. Tagad jau sen tā vairs 
nav. Domājot par iedzīvotāju 
komfortu, tiek izbūvēti ir pa-
gaidu siltumtīkli, lai remont-
darbu laikā klientiem tiktu no-
drošināts siltais ūdens. Ir uz-
sākti darbi pie siltumtīklu pār-
būves no Lielvārdes ielas un 
Aizkraukles iela krustojuma, 
pa Aizkraukles ielas zaļo zonu, 
līdz Dzērbenes ielai. Izbūvējot 

pagaidu siltumtīklus, pārbūves 
laikā neviens abonents netiks 
atslēgts.

Rīdzinieki ir pamanījuši, 
ka cauri pagalmiem iet cau-
rules, un jautā – kam tās do-
mātas? Vai  kontrabandas 
degviela? Nē, rīdzinieki! Tas ir 
jūsu siltais ūdens remontdar-
bu laikā! 

RS

Aktuālais siltumtīklos

Rīdzinieki jautā: Vasarā plānotie remontdarbi

No A.Čaka ielas 56 šķērsojot Stabu un 
Ģertrūdes ielas līdz Ģertrūdes ielai 62

No Sliežu un Sīmaņa ielu krustojuma 
šķērsojot Tilta un Sarkandaugavas ielas 
līdz Aptiekas ielai 12

Bruņinieku ielā no ēkas Bruņinieku ielā 
43 līdz ēkai Bruņinieku ielā 72

Turgeņeva iela Elijas un Prāgas ielu 
krustojumā

Siltumtīklu maģistrāles posma pārbūve 
Dzelzavas ielā

Fakti par Rīgas pilsētas centralizētās sil-
tumapgādes sistēmas siltumtīkliem
l Kopējais siltumtīklu garums Rīgas pilsētā 

800 km, tajā skaitā:
- 689 km AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ īpašumā 

esošie siltumtīkli
- 111 km citu īpašumā esošie siltumtīkli
l Kopumā no AS “RĪGAS SILTUMS” piede-

rošiem 689 km siltumtīklu ir pārbūvēti 
415 km siltumtīklu, tai skaitā:

- 261 km siltumtīklu bezkanāla tehnolo-
ģijā ar rūpnieciski izolētām caurulēm

- 154 km virszemes siltumtīklu un ēku 
pagrabos

l 2018. gada vasarā ir plānots pārbūvēt ap-
tuveni 12 km, tai skaitā:

- 11 km Rīgas pilsētas Labajā krastā
- 1 km Rīgas pilsētas Kreisajā krastā

RS
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Piedāvājam kvalitatīvi no-
drošināt dzīvojamo ēku un sa-
biedrisko ēku siltumapgādes 
sistēmu apkalpi, un arī citu in-
ženierkomunikāciju – elektrī-
bas, ūdensvada un kanalizāci-
jas – sistēmu apkalpi.

JŪSU IEGUVUMI:
l sertificēti speciālisti regu-

lāri apseko un apkalpo in-
ženierkomunikācijas, kā arī 
ikgadēji sniedz tehniskā stā-
vokļa novērtējumu, kas ļauj 
plānot kārtējos un kapitālos 
remontus,

l pilnībā nodrošināta mate-
riāli tehniskā bāze garan-
tē detaļu operatīvu nomai-
ņu, lai novērstu siltuma zu-
dumus, ūdens noplūdes 
un citas inženiertehniskas 
problēmas,

l mūsu pakalpojumi ir pie-
ejami 24 stundas diennaktī 
7 dienas nedēļā,

l mūsu palīdzības dienesta 
diennakts bezmaksas tālru-
nis 80 0000 90 ļauj operatī-
vi pieņemt izsaukumus, no-
drošina kvalitātes kontro-
li un saņemto pieteikumu 
analīzi.

Piedāvājam arī automati-
zētu gāzes katlumāju darbības 
analīzi, attīstības priekšlikumu 
izstrādāšanu un realizāciju, ap-
kopes pārņemšanu un apkal-
pes līguma slēgšanu. Mūsu pie-
dāvājums vienmēr ir ekonomis-
ki un tehniski pamatots, ņemot 
vērā augstas ekspluatācijas un 
drošības prasības, ko spējam 
kvalitatīvi nodrošināt jau 20 
gadus.

Jūs varēsiet būt droši, ka tiks 
ievērotas augstās ekspluatāci-
jas un drošības prasības, un Jūs 
iegūsiet ekonomiski un tehniski 
pamatotu piedāvājumu.

Jūsu izvēlētais 
komforts tikai 

rokas stiepiena 
attālumā.  

Zvani 80 0000 90 
un piesaki jauno 

pakalpojumu!

Informācija klientiem

Visu inženierkomunikāciju apkalpe uzticamās rokās
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Piedāvājam izstrādāt tie-
ši jūsu mājai piemērotu AMN 
sistēmu.

AMN ir AS “RĪGAS SIL-
TUMS” izveidota sistēma, kas 
automātiski nolasa patēri-
ņa datus no siltuma maksas 
sadalītājiem (alokatoriem), 
kā arī ūdens un elektroener-
ģijas skaitītājiem rēķinu 
sagatavošanai.

JŪSU IEGUVUMI:
l	 nav nepieciešama mērierīču 

rādījumu ikmēneša iesnieg-
šana, tiek izslēgtas rādījumu 
nolasīšanas kļūdas,

l	 neveidojas konflikti par ik-
mēneša pārtēriņiem vai 
zudumiem,

l	 jebkurā laikā var saņemt 
kontroles nolasījumus un 
papildu informāciju,

l	 uzstādot alokatorus uz ra-
diatoriem un regulējot sil-
tuma patēriņu, ietaupījums 
sasniedz pat 20%,

l	 tiek novērsta iespēja ietek-
mēt skaitītāju rādījumus.
Apvienojumā ar  iekšējo in-

ženierkomunikāciju komplekso 
apkalpi tā nodrošinās tehnisku 
problēmu un avārijas situāciju 
operatīvu risinājumu.

Jau realizētie projekti
Ulbrokas iela 13 korpuss 5
2014.gada rudenī ēkā 

Ulbrokas ielā 13 k.5 tika ierīkota 

siltuma maksas sadalītāju sis-
tēmu, aprīkojot visos dzīvokļos 
esošos radiatorus ar 504 aloka-
toriem. Saskaņā ar savstarpēji 
noslēgto līgumu, jau ceturto ap-
kures sezonu ēkā Ulbrokas ielā 
13 k.5 AS “RĪGAS SILTUMS” veic 
ne tikai alokatoru nolasīšanu un 
pēta siltumenerģijas patēriņa iz-
maiņas, bet arī sagatavo indivi-
duālā patēriņa pārskata tālākai 
rēķinu sagatavošanai dzīvokļu 
īrniekiem par apkuri. Analizējot 
ēkas Ulbrokas ielā 13 k.5 siltum-
enerģijas patēriņu pēdējās čet-
rās apkures sezonās, varam seci-
nāt, ka kopš siltuma maksas sa-
dalītāju sistēmas ar alokatoriem 
ieviešanas, siltumenerģijas pa-
tēriņš ēkā samazinājies vidēji 
par 20 procentiem. 

Aglonas iela 35 korpuss 1
AS “RĪGAS SILTUMS” atklā-

ta konkursa rezultātā ieguva 

tiesības veikt pētījumu par au-
tomātiskās mērierīču nolasīša-
nas sistēmas ietekmi uz ener-
ģijas patēriņu SIA „Rīgas pilsēt-
būvnieks” apsaimniekotajā ēkā 
Aglonas ielā 35 k-1, Rīgā. AS 

“RĪGAS SILTUMS” ēkā ierīkoja ino-
vatīvu risinājumu siltumenerģi-
jas, elektroenerģijas un ūdens 
patēriņa datu attālinātai nolasī-
šanai ēkas dzīvojamā un nedzī-
vojamā fondā, kā arī nodrošina 
visu inženierkomunikāciju teh-
nisko apkalpi (individuālo sil-
tummezglu, apkures, aukstā un 
karstā ūdens apgādes, kanalizā-
cijas un elektroinstalācijas sistē-
mas), avāriju novēršanas un to 
seku likvidācijas darbus.

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 
bija viens no pirmajiem pārvald-
niekiem, kas šo sistēmu ieviesa. 
Sabiedrisko attiecību vadītājs 
Ivo Kiršblats norāda: 

„Rīgas pilsētbūvnieks visos 
jaunajos projektos paredz auto-
mātisko mērierīču nolasīšanu. Tā 
tiek novērstas problēmas ar zu-
dumiem, tiek nodrošināta datu 
precizitāte, kā arī iedzīvotājiem 
vairs nav nepieciešams pašiem ie-
sniegt mērierīču rādījumus. AMN 
ir 21.gadsimtam atbilstošs risinā-
jums, un es domāju, ka tā ir nākot-
ne arī citiem apsaimniekotājiem.”

Zvani 80 0000 90 
un saņem 

21.gadsimtam 
atbilstošu 

pakalpojumu! 

Informācija klientiem

Racionāls resursu patēriņš tehnoloģiju laikmetā
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Informācija klientiem

Daļa rīdzinieku šajā ap-
kures sezonā ir saņēmuši in-
formatīvas vēstules no AS 

“RĪGAS SILTUMS”, kurās no-
rādīts, ka samaksa par mā-
jai piegādāto siltumenerģi-
ju nav veikta pilnā apmērā, 
līdz ar to ir izveidojies pa-
rāds par šajā apkures sezo-
nā piegādāto siltumenerģiju.

Rīdzinieki jautā: kāpēc AS 
“RĪGAS SILTUMS” nosūta šādas 
vēstules un ko tās dod? 

2011.gadā daudzi rīdzi-
nieki nokļuva neapskaužamā 
situācijā – proti, bankrotējot 
negodprātīgiem pārvaldnie-
kiem, kuri iedzīvotāju ilgā lai-
kā posmā samaksāto naudu 
nebija pārskaitījuši AS “RĪGAS 
SILTUMS” un izveidojuši lielus 
parādus, par kuriem iedzīvo-
tāji ilgstoši nezināja, viņiem 
diemžēl nācās maksāt vēlreiz.

Šī situācija bija nepatīka-
ma ne tikai iedzīvotājiem, bet 
arī AS “RĪGAS SILTUMS”, tam-
dēļ tobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” 
pieņēma lēmumu veikt visus 
iespējamos preventīvos pa-
sākumus, lai šādas situācijas 
neatkārtotos.

Ņemot vērā, ka līguma 
slēdzēja puse ar AS “RĪGAS 
SILTUMS” ir dzīvokļu īpaš-
nieki, AS “RĪGAS SILTUMS” 
informē dzīvokļu īpašniekus, 
ka viņu pilnvarotā persona 
(ēkas pārvaldnieks) – nav 
norēķinājies ar AS “RĪGAS 
SILTUMS” par saņemtajiem 
pakalpojumiem. 

Katra dzīvokļa īpašnieka 
veiktos maksājumus par mājai 

piegādāto siltumenerģiju uz-
skaita mājas pārvaldnieks, un 
AS “RĪGAS SILTUMS” rīcībā šā-
das informācijas nav. 

Vēstules dzīvokļu īpaš-
niekiem tiek nosūtītas infor-
matīvā nolūkā, aicinot kopā 
ar pārējo dzīvokļu īpašnie-
kiem vērsties pie pārvaldnie-
ka, noskaidrojot iemeslus, kā-
pēc samaksa par piegādāto 

siltumenerģiju mājai nav veik-
ta pilnā apmērā.

Kopš AS “RĪGAS SILTUMS” 
sūta šādas vēstules, mak-
sājumu disciplīna ir būtiski 
uzlabojusies.   

AS “RĪGAS SILTUMS” pa-
teicas tiem dzīvokļu īpaš-
niekiem, kuri savlaicīgi veic 
maksājumus par piegādāto 
siltumenerģiju!

RS

Kāpēc AS “RĪGAS SILTUMS” sūta vēstules 
par ēkas siltumenerģijas parādu?

Vēstules dzīvokļu 
īpašniekiem tiek 
nosūtītas infor-
matīvā nolūkā, 
aicinot kopā ar 
pārējo dzīvokļu 
īpašniekiem vēr-
sties pie pārvald-
nieka, noskaid-
rojot iemeslus, 
kāpēc samaksa 
par piegādāto sil-
tumenerģiju mā-
jai nav veikta pil-
nā apmērā.
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Siltumenerģijas ražošana

pieslēgšanu ar kopējo siltuma 
slodzi 37,5 MW.

Savukārt zaļās enerģijas ra-
žotāja – SIA “Rīgas BioEnerģija” 

– ienākšana siltumenerģijas tir-
gū, pusgada laikā spējot sara-
žot 110 372 MWh ar vidējo liet-
derības koeficientu 107,4%, kas 
ir par 3,4% labāks nekā plāno-
tais lietderības koeficients, gan 
arī citu neatkarīgo ražotāju – 
SIA “Juglas jauda”, SIA “Energia 
verde”, SIA “Rīgas enerģija”, SIA 

“Eko Enerģija Rīga” –   radītā kon-
kurence veicināja siltumenerģi-
jas iepirkuma cenas samazinā-
šanos un attiecīgi iespēju no-
drošināt tarifa stabilitāti, pie-
dāvājot rīdziniekiem zemāko 
siltumenerģijas tarifu starp 
Latvijas lielajām pilsētām un 
Baltijas valstu galvaspilsētām 
šobrīd un arī turpmāk.

RS

Neatkarīgo ražotāju ienākšana siltumenerģijas tirgū 
nodrošinājusi iespēju saglabāt tarifu nemainīgi zemu

Viedoklis: AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs 
V.Stepaņenko: “Šis ir stratēģisks uzņēmuma attīstības jautājums, 
un AS “RĪGAS SILTUMS” vadība līdz šim ir apliecinājusi, ka ar finan-
šu līdzekļiem rīkojas kā rūpīgs to saimnieks.

Viedoklis: AS “RĪGAS 
SILTUMS” valdes priekšsē-
dētājs N.Talcis: “AS “RĪGAS 
SILTUMS” mērķtiecīgi virzās 
un turpinās virzīties videi un 
iedzīvotājiem draudzīgas 
enerģijas ražošanas virzienā. 
Vienlaikus jāatzīmē, ka situā-
cija nozarē kopumā šādu pro-
jektu attīstībai nav vienkārša 
un, kā nesen organizētajā fo-
rumā Tīra enerģija visiem ei-
ropiešiem atzina nozares ek-
sperti, Latvijā joprojām nav 
vienotas valsts stratēģijas, 
kas ļautu mērķtiecīgi attīstīt 
atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu. Neraugoties uz 
sarežģīto situāciju nozarē, AS 

“RĪGAS SILTUMS” savas investī-
cijas zaļajā projektā SIA “Rīgas 
BioEnerģija”, kas ar 48MWh 
siltumenerģijas efektīvu un 
videi draudzīgu ražošanu īsā 
laikā spējusi dod būtisku ie-
guldījumu siltumenerģijas ta-
rifa stabilizēšanā, uzskata par 
ekonomiski pamatotām, no-
drošinot gan uzņēmuma, gan 
rīdzinieku intereses”. 

Pirms pusgada… 
2017. gada 15.novembrī 

AS “RĪGAS SILTUMS” saņēma 
AS “Bioenerģijas risinājumi”, ar 
kuru kopā uzņēmumam pie-
dēja SIA ”Rīgas BioEnerģija”, 
paziņojumu par savu 50% 
SIA “Rīgas BioEnerģija” kapitā-
la daļu pārdošanu. Atbilstoši 
Komerclikuma noteikumiem, 
AS “RĪGAS SILTUMS” bija pirm-
pirkuma tiesības uz minētajām 
kapitāla daļām.

Lai izvērtētu pirkuma lī-
gumā noteiktās kapitāla daļu 
cenas pamatotību, AS “RĪGAS 
SILTUMS” valde pieņēma lēmu-
mu iepirkuma procedūras rezul-
tātā kapitāla daļu tirgus vērtības 
noteikšanai piesaistīt divus ne-
atkarīgus vērtētājus. Abu vērtē-
tāju sniegtajos atzinumos SIA 

“Rīgas BioEnerģija” kapitāla daļu 
vērtība ir lielāka nekā pirkuma 
līgumā noteiktā.

Iepazīstoties ar pirkuma lī-
guma noteikumiem, SIA “Rīgas 
BioEnerģijas” kapitāla daļu tir-
gus vērtības novērtējumiem un 
pieejamo informāciju par iespē-
jamo kapitāla daļu pircēju, kas 
enerģētikas nozarē nav zināms, 
AS “RĪGAS SILTUMS” valde pie-
ņēma lēmumu par pirmpirku-
ma tiesību izmantošanu.

Nozīmīgs faktors, kas ie-
tekmēja AS “RĪGAS SILTUMS” 
valdes lēmumu, bija SIA “Rīgas 
BioEnerģija” biznesa projekta 
veiksmīga attīstība, proti, kat-
lumāja Rencēnu ielā 16 jau 
drīz pēc darbības uzsākšanas 
darbojās ar maksimālu noslo-
dzi, piedāvājot konkurētspējī-
gu cenu siltumenerģijas tirgū, 
izkonkurējot Latvenergo TEC-
2 ražotni.

Izvērtējot minēto faktoru 
kopumu, kā arī akcionāru pār-
stāvju pirms tam vairākkārt 

iepriekš paustu viedokli par to, 
ka AS “RĪGAS SILTUMS” būtu 
lietderīgi apsvērt iespēju šo 
projektu realizēt tikai ar saviem 
spēkiem, 2017. gada 15.decem-
brī AS “RĪGAS SILTUMS” padome 
piekrita pirmpirkuma tiesību uz 
SIA “Rīgas BioEnerģija” kapitāla 
daļām izmantošanai.

Šobrīd…
Vairāk nekā gadu pēc da-

basgāzes tirgus atvēršanas ir 
pieaugusi gan dabasgāzes cena, 
gan AS “Latvenergo” tarifs,  tā-
dējādi mudinot AS “RĪGAS 
SILTUMS” aizvien aktīvāk izman-
tot biokurināmo un nodrošināt 
rīdziniekiem nemainīgi zemu 
siltumenerģijas tarifu. 

Jauno neatkarīgo ražotāju 
ienākšana siltumenerģijas tirgū 
spējusi nodrošināt zemāku sil-
tumenerģijas iepirkuma cenu, 
tādējādi gan kompensējot gā-
zes cenas un AS “Latvenergo” ta-
rifa radīto izmaksu pieaugumu, 
gan arī devusi iespēju AS “RĪGAS 
SILTUMS” piesaistīt jaunus klien-
tus. 2016./2017.finanšu gadā sil-
tumenerģijas lietošana uzsākta 
40 jaunos objektos ar kopējo sil-
tuma slodzi 19 MW un noslēg-
ti līgumi par 46 jaunu objektu 
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Turpinām būt videi draudzīgāki ne tikai ražošanā un pārva-
dē, bet arī ikdienā. Gan administratīvajās ēkās, gan siltumcen-
trālēs tagad izvietoti bateriju konteineri. Ja mājās stāv izlieto-
tas baterijas un nezini, ko ar tām darīt, nes uz darbu un nodot 
tam paredzētajos punktos.

Kāpēc šķirot baterijas?
Baterijas satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vietas, tāpēc 

tās ir atbilstoši jāuzglabā, jāsargā no bērniem, un pēc izlietošanas 
tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Viena zemē nomesta pirkstiņbaterija rada augsnes piesārņoju-
mu kvadrātmetra platībā, kas saglabājas gandrīz gadsimtu.

Papildus minētajam, AS “RĪGAS SILTUMS” jau daudzus gadus, rū-
pējoties par vidi, papīru nodod otreizējai pārstrādei, tāpat arī dar-
biniekus ikdienā aicina darbiniekus taupīt gan elektrību, gan ūdeni 
un citus resursus.

RS

Videi draudzīgi

Ilgtspējīga un atbildīga attieksme pret vidi siltumenerģijas 
ražošanā – AS “RĪGAS SILTUMS” panākumu atslēga

Kļūstam vēl zaļāki – tagad šķirojam izlietotās baterijas

Zeme, kurā dzīvojam, un 
gaiss, ko elpojam, ir mūsu ba-
gātība. Mēs esam atbildīgi, lai 
šī vieta kalpotu par mājām ne 
tikai mums, bet arī nākošām 
paaudzēm.

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

AS “RĪGAS SILTUMS” savu 
vides aizsardzības politiku vei-
do, balstoties gan uz valsts in-
stitūciju izstrādāto normatī-
vo dokumentu prasībām, gan 
uz akciju sabiedrības finan-
šu vadības plānu nākamajiem 

10 gadiem, vienlaikus sekojot ES 
nostādnēm un īstenojot Eiropas 
Savienības normatīvajos aktos 
noteiktās prasības, kas izstrādā-
tas, lai sekmētu globālo klimata 
pārmaiņu novēršanu.

RS
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Darbinieki – mūsu vērtība

BŪVUZRAUGS ALVIS 
ANDRUCIS DIENĀ, 
ELEKTRONISKĀS 
MŪZIKAS PRODUCENTS 
MCALVIS - NAKTĪ

Mēs, uzņēmuma kolektīvs, 
Alvi Andruci pazīstam kā AS 

“RĪGAS SILTUMS” būvuzraugu, 
bet  mūzikas industrijai viņš pla-
šāk zināms kā elektroniskās mū-
zikas producents McAlvis.  Par 
Alvja muzikālajam kvalitātēm 
liecina arī šogad saņemtā no-
minācija “Zelta mikrofonam”. 

Kā pievērsāties mūzikai?
Dziedāju no mazas bērnī-

bas, cik sevi atceros. Dziedāju 
visu, ko apkārt dzirdēju skanam 
radio, televīzijā un citos mūzi-
kas skaņu nesējos. Tad kādu die-
nu tālajos septiņdesmitos, kad 
man bija 9-10 gadi, tēvs mani 
aizveda mācīties akordeonu, 
pie – lai cik tas neliktos dīvaini 

– neredzīga skolotāja. Skolotājs 
bija īsts meistars. Nomācījos ne-
ilgi, kādus pāris gadus, bet, kā 
izrādījās, tas bija tas laika sprīdis, 
kad tika ielikti pamati manām 
mūzikas izpratnes zināšanām. 

Par to paldies vecākiem. Savu 
muzikālo karjeru nopietnāk uz-
sāku 90.gados, kad biju līderis 
vairākās rokgrupās. 

Visi noteikti gribētu zināt, 
kurās? 

1987.gadā tika nodibināta 
rokgrupa “SLAISTI”. Nācās brau-
kāt 2 mēnesī uz mēģinājumiem 
no tālās Maskavas, tā kā studēju 
tur. Piedalījāmies dažādos festi-
vālos un koncertējām pa vietē-
jiem klubiņiem. Ierakstījām pat 
albūmu.

90. nodibinātas vēl di-
vas rokgrupas “Pusfināls” un 

”Tumšā upe” ar pēdējo piedalī-
jāmies pirmajā televīzijas ”Zelta 
Mikrofons” vakarā ar dziesmu 

“Bērnības laiks” Zaķusalas studijā.
Kādas ir Jūsu autoritātes 

mūzikā?
Autor i tātes  hmmm.. . .

pat uzreiz tā nepateikšu. Uz 
šo dienu klasiskās mūzi-
kas ģēniji: J.S.Bahs, F.Šopēns, 
L.V.Bēthovens, P.Čaikovskis, 
K.Debesī, V.A.Mocarts un dau-
dzi citi. No mūsdienu mūzikas 
izcilām personībam noteikti 

Pīters Gabriels, Devids Bovijs, 
Moby, Maikls Džeksons, grupa 
Pink Floyd un AC/DC.

Vai spēlējat klubos, dis-
kotēkās vai kāzās? Kur Jūs ie-
spējams redzēt un noklausī-
ties “dzīvajā”?

Mūsu tandēms “Brimstone” 
ir dibināts nepilnu gadu atpa-
kaļ, kura sastāvā ir puisis vār-
dā Aleksandrs no Čeļabinskas 
un es. Šī iemesla dēļ kopīga 
publiska uzstāšanās ir apgrūti-
nāta.  Šī gada laikā ir radīti vai-
rāk nekā 54 skaņdarbi. Izdoti 
trīs pilnvērtīgi mūzikas albu-
mi. Otro albumu ar nosauku-
mu ”EIGHT” var iegādāties vinila 
plates versijā arī Rīgas mūzikas 
veikalos vai personīgi pie ma-
nis. Ar šo bagāžu mēs droši va-
ram nodrošināt pilnvertīgu uz-
stāšanos vairāku stundu garu-
mā. Šovasar ir plāni piedalīties 
starptautiskā elektroniskās mū-
zikas festivālā “ABSTRACTION” 
Sankt-Pēterburgā.

Kā īsti tad notiek jūsu 
sadarbība ar puisi no 
Čeļabinskas – neklātienē? Un 

kur jūs vispār sastapāties? 
Vai Latvijā nav puišu, ar ku-
riem sadarboties? 

2016.gada nogalē saņē-
mu no viņa ē-pastā vēstuli ar 
piedāvājumu uzrakstīt kopē-
ju kompozīciju. Man vienmēr 
ir interese piedalīties dažādos 
projektos. Pēc skaņdarba tapša-
nas es sapratu ka mēs esam kā 
saka uz viena “viļņa” ar šo mūzi-
ķi. Pārsvarā mēs kontaktējamies 
caur WhatsApp un Messenger  
mobilajām aplikācijā. Ļoti ērti 
un kvalitatīvi sakari. 

Ar pašmāju mūziķiem tāda 
tandēma diemžēl pagaidām 
nav. 

Pagājuša gadā piedalījos 
pašmāju talantīga puiša doku-
mentālās filmas “On the Border” 
tapšanā, pareizāk sakot muzikā-
las daļas noformēšana (saraks-
tīju mūziku). Filma par Latviju, 
Kurzemes novada skaisto dabu 
un ļaudīm.

Cik ilgi top viens mūzikas 
albums?

Tas nav prognozējams pa-
sākums. Pirmais mūsu albums 

“Trapezium” ar kuru mēs de-
bitējām Zelta mikrofona no-
minācijā 2018.gada labākais 
elektroniskās mūzikas albums, 
tapa burtiski mēneša laikā. Tas 
nebija plānots, vienkārši ie-
dvesma. Pilni emociju un ide-
ju mēs skaņdarbus “cepām” ka 
pīrādziņus. 

Kādas ir izjūtas pēc no-
minācijas “Zelta mikrofons” 
gada balvai? 

Izjūtas? Esmu nedaudz vī-
lies. Ne jau tāpēc ka nebijām 
prēmēti Zelta mikrofona gada 
balvas pasākumā, vienkārši dis-
tancējoties skatpunktā no ska-
tītāju puses, nav īsti saprotams 
komisijas lēmums, par ko un 
kapēc tika izvēlēts un prēmēts 
tieši konkrētā skaņdarba autors. 
Maz atspoguļoti nominantu sa-
kaņdarbi un video materiāls. 
Bet lai jau paliek akmentiņš or-
ganizatoru lauciņā.

Ko Jūs kopumā domājat 
par mūzikas vidi Latvijā un 
pasaulē? 

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki, kuri var 
izdarīt to, ko citi nevar – Alvis Andrucis

—> 12.lpp.



MADARA RIEKSTA, siltumtehnisko 
iekārtu inženiere

Latvijai vajag spēcīgas ģimenes, kas 
dzīvo un strādā Latvijā, bērni, kuri 
izaug un paliek dzimtenē, ilgtspējīga 
nodokļu sistēmas politika, kas rūpējas 
par mazajiem uzņēmējiem un tās mazāk 
pelnošajiem iedzīvotājiem, laimīgāki un 
nodrošinātāki pensionāri. 
Rīgas siltumam nepieciešami jauni un zinoši 
speciālisti, turpināt attīstīties un pilnveidot 
uzņēmumu, lai mūs atpazītu ne tikai Baltijas valstīs.

Viss ir diezgan komerciali-
zēts un globalizēts gan šeit gan 
pasaulē. Ieslēdzot TV vai radio 
cilvēki ir spiesti klausīties pēc 
būtības lielāko producentu 
kompāniju izvēlētās “Zvaigznes” 
un to hītus. Paldies dievam, dzī-
vojam 21 gadsimtā un ir inter-
nets, kur katrs var atrast sev pie-
mērotu mūziku savam dvēseles 
noskaņojumam. 

Kura dziesma vai skaņ-
darbs, jūsuprāt, būtu pie-
mērota RĪGAS SILTUMAM? 
( N e s k a i t o t  R S  h i m n u, 
protams…) 

Grūti pateikt - visdrīzāk 
grupas “Dire Straits” dziesma 

“Money for Nothing”. Kāpēc tie-
ši šī kompozīcija, laikam tāpēc, 
ka tik pat pozitīvs un dinamisks 
darbs ir šai uzņēmumā. 

Nauda šai kontekstā nav 
domāta)))))

Kādi ir turpmākie plāni?
Kā jau minēju, tuvākais lie-

lākais pasākums ir piedalīties 
starptautiskā elektroniskās mū-
zikas festivālā “ABSTRACTION” 
Sankt-Pēterburgā. Bet ilgtermi-
ņā runājos, turpināt komponēt 
mūziku.

To arī novēlam Alvim – tur-
pināt sacerēt jaunas dziesmas 
un sasniegt jaunas muzikālās 
virsotnes! Lepojamies! 

RS
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Darbinieki – mūsu vērtība

Šogad Latvijai nozīmīgs notikums – 100 gadi.  
Jautājām darbiniekiem:

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru 
savienība pasniedz balvu par mūža ieguldījumu Jurim Zeizam

Ko vajag Latvijai 100 gados? 
Ko vajag Rīgas siltumam Latvijas 100 gados? 

—> 11.lpp.

IRĒNA LUCKĀNE, darba aizsardzības 
vecākā speciāliste 

Pavisam īsi: Latvijai vajag zinošus 
cilvēkus, Rīgas siltumam – atbildīgus, 
komandā strādāt gribošus darbiniekus.

VIJA TUNA, mantzine
Ja man ir jāatbild uz jautājumu: ko vajag Latvijai 
100 gados, tad man liekas, ka galvenais, kas ir 
vajadzīgs mūsu valstij - būt un pastāvēt saules 
mūžu, bet Rīgas siltumam saglabāt un izstarot šo 
siltumu, dāvājot to cilvēkiem.

Šī gada 31.majā Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģi-
jas inženieru savienība AS “RĪGAS SILTUMS” siltumtīklu direk-
toram Jurim Zeizam pasniedza balvu par mūža ieguldījumu sil-
tumapgādes sistēmu tehnoloģijas nozares attīstībā. 

J.Zeiza AS “RĪGAS SILTUMS” strādā kopš 1996.gada, un ir ieņēmis 
gan valdes locekļa amatu, gan bijis kreisā krasta siltumtīklu direktors, 
savukārt no 1999.gada ieņem siltumtīklu direktora amatu. 

Kopumā siltumapgādes jomā bez pārtraukumiem J.Zeiza strādā 
jau 50 gadu – 11 gadus saistībā ar siltumapgādes sistēmu izbūvi un 
39 gadus – siltumapgādes uzņēmumos.

RS
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Ilgtspējīga attīstība

AS “RĪGAS SILTUMS” saglabā vietu 
Ilgtspējas indeksa Zelta kategorijā

Ģimenei draudzīga komersanta statusu šogad saņēmuši 
38 uzņēmumi, tai skaitā, AS “RĪGAS SILTUMS”

Kā ietaupīt, nezaudējot komfortu? AS “RĪGAS 
SILTUMS” seminārā informē Rīgas Sociālā 
dienesta darbiniekus par siltuma taupīšanu

AS “RĪGAS SILTUMS” jau 
ceturto gadu pēc kārtas ie-
guva augsto Zelta kategori-
jas novērtējumu stratēģis-
kajā vadības instrumentā 

„Ilgtspējas Indekss”, aplieci-
not sniegumu ilgtspējīgā sil-
tumapgādes attīstības politi-
kā, demonstrējot atklātību un 
atbildību.

Zelta atzinība vēlreiz ap-
liecina, ka uzņēmums strā-
dā atbilstoši  augstajiem 

standartiem un kvalitātes pra-
sībām, uzsvaru liekot uz klien-
tiem, darbiniekiem, apkārtē-
jo vidi un ilgtspējīgu attīstī-
bu. Ikviens mūsu darbinieks, 
klients vai sadarbības partne-
ris var būt drošs, ka strādājam 
godprātīgi un rūpējamies par 
sabiedrības interesēm.”

Korporatīvās  ilgtspējas  un 
atbildības institūta vadītā-
ja,  Ilgtspējas  indeksa organiza-
tore Dace Helmane norādīja, ka 

ar katru gadu palielinās to uzņē-
mumu skaits, kas saņem augstā-
ko apbalvojumu. “Mūsuprāt, tie 
ir atbildīgākie un drosmīgākie 
Latvijas uzņēmēji, jo ir gata-
vi novērtēt savu sniegumu un 
atklāt trūkumus, bet vienlaicī-
gi – veikt uzlabojumus,” uzsvē-
ra Helmane.

“Ilgtspējas indekss” ir stra-
tēģisks vadības instruments, 
kas balstīts uz starptautiski at-
zītu metodoloģiju, palīdzot 

uzņēmumiem novērtēt savas 
darbības ilgtspēju un korpora-
tīvās atbildības līmeni piecās 
jomās - stratēģija, vide, tirgus 
attiecības, darba vide, un sa-
biedrība. Iniciatīvas partneri ir 
Korporatīvās ilgtspējas un at-
bildības institūts, Latvijas Darba 
devēju konfederācija un nacio-
nālā līmeņa sadarbības partne-
ris Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība.

RS

Labklājības ministrija (LM) Ģimenei draudzīga komersanta 
statusu šogad ir piešķīrusi 38 uzņēmumiem, kuri savā ikdienas 
darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus”.

Ģimenei draudzīga komersanta statusu ieguvušie uzņēmumi 
saņem īpašu apliecību, tāpat uzņēmumi uz gadu iegūst tiesības 
Ģimenei draudzīga komersanta logo izmantot savā uzņēmumā, 
interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos. 

Kā norādīja labklājības ministrs Jānis Reirs, interese par 
Ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu arvien palielinās. “Šajā 
sakarā mēs jau varam runāt par lielāku sociālo atbildību. Lai gan 
dažkārt darba devējam var šķist, ka laulība un bērni varētu trau-
cēt darba kvalitātei, tieši ģimene ir katras stabilas, veselīgas sa-
biedrības pamats. Komersanti apzinās, ka laimīgs un apmierināts 
darbinieks, spēj sniegt lielāku pienesumu uzņēmumam. Un rezul-
tātā iegūst visi,” uzsver labklājības ministrs.

Ģimenei draudzīga komersanta statusu piešķir LM. Šogad 
tas tika pasniegts vienpadsmito reizi ar mērķi popularizēt 

ģimenei draudzīga uzņēmuma ideju un piesaistīt arvien jaunus 
uzņēmumus.

Kopš 2011.gada uzņēmumi tiek apzināti sadarbībā 
ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas an-
ketā iekļaujot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas po-
litikas īstenošanu uzņēmumā. Viens no kritērijiem statusa pie-
šķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba ie-
spējas, elastīgu darba laiku. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselī-
bas aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu 
sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltī-
tiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Tiek ņemta vērā arī 
uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. 
Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem, jo tās veicina uzņē-
muma lojalitāti, kā arī sekmē tā reputāciju, tostarp arī starptau-
tiskajos tirgos.

RS

Realizējot atbildīgu un 
ilgtspējīgu uzņēmuma poli-
tiku, AS “RĪGAS SILTUMS” tur-
pina izglītot sabiedrību ener-
goefektivitātes jautājumos. 
Šoreiz “RĪGAS SILTUMS” vie-
sojās Rīgas Sociālā dienes-
ta Latgales rajona nodaļā 

“Daugava” ar informatīvu se-
mināru par to, kā ietaupīt un 
efektīvi izmantot siltumener-
ģiju, nezaudējot vēlamo kom-
forta līmeni.

2016.gadā AS “RĪGAS 
SILTUMS” atklāta konkursa re-
zultātā ieguva tiesības veikt pē-
tījumu par automātiskās mē-
rierīču nolasīšanas sistēmas 
ietekmi uz enerģijas patēriņu 
Aglonas ielā 35 k-1. Pētījuma ie-
tvaros AS “RĪGAS SILTUMS” ēkā 
ierīkoja inovatīvu risinājumu sil-
tumenerģijas, elektroenerģijas 
un ūdens patēriņa datu attāli-
nātai nolasīšanai ēkas dzīvoja-
mā un nedzīvojamā fondā.

Lai samazinātu siltumener-
ģijas patēriņu, līdz ar to arī ap-
kures rēķinus, “RĪGAS SILTUMS” 
Siltumapgādes attīstības un 
investīciju daļas projektu vadī-
tājs A.Hercogs informēja Sociālā 
dienesta darbiniekus par siltu-
ma taupīšanas pasākumiem. 
Piemēram, kā pareizi vēdināt 
telpas, kāda ir optimālā istabas 
temperatūra un kā pēc iespējas 
efektīvāk regulēt siltuma tem-
peratūru telpā u.tml. 

Ieteikumus, kā ietaupīt un 
efektīvi izmantot siltumenerģi-
ju, var atrast mūsu mājaslapas 
www.rs.lv sadaļā “Taupīšanas 
pasākumi ēkā un dzīvoklī”.

Sociālā dienesta darbinie-
kiem pēc semināra bija iespēja 
arī saņemt atbildes uz sev inte-
resējošiem jautājumiem, kuru 
darbinieki aktīvi izmantoja.

Dzīvojam ēr tāk un 
taupīgāk! 

RS
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AS RĪGAS SILTUMS  ir izvirzījis trīs prioritārās jomas sabiedrības 
atbalstam – sabiedrības labklājības un veselības veicināšana, izglī-
tība un vide. Tās ir jomas, kurās AS RĪGAS SILTUMS darbības ietek-
me ir visbūtiskākā.

JOMA: SABIEDRĪBAS LABKLĀJĪBAS UN VESELĪBAS 
VEICINĀŠANA

Apkures rēķini – būtiska pozīcija iedzīvotā-
ju ģimenes budžetā, visbūtiskāk ietekmē 
tieši mazturīgos iedzīvotājus, ģimenes ar 
bērniem. Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” 
ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta pār-
tikas programma, lai sniegtu atbalstu ģime-
nēm ar bērniem, pensionāriem un invalī-
diem ar ienākumiem zem iztikas minimu-
ma un Sociālais dienests nav piešķīris trū-
cīgā vai maznodrošinātā statusu. Projekts 
izvēlēts ar darbinieku līdzdalību.

Vesela sabiedrība ir nozīmīgs solis uz kopē-
jo labklājību. Sadarbībā Valsts Asinsdonoru 
centru un AS “Latvijas gāze” un vairākiem 
citiem uzņēmumiem AS RĪGAS SILTUMS or-
ganizēja akciju “Donori nāk!”. Akcijas mērķis 
ir gan vēlme motivēt gan savus darbinie-
kus, gan citus uzņēmumus palīdzēt līdzcil-
vēkiem atveseļoties, iesaistot pēc iespējas 
vairāk uzņēmumu.

JOMA: IZGLĪTĪBA

Lai nostiprinātu mācību iestāžu audzēk-
ņu teorētiskās zināšanas un radītu iespē-
jas iegūt darba pienākumu izpildei nepie-
ciešamās iemaņas, katru gadu AS RĪGAS 
SILTUMS mācību praksē tiek pieņemti 20 
līdz 25 dažādu mācību iestāžu studenti 
un audzēkņi gan no Rīgas Tehniskās uni-
versitātes, Rīgas Tehniskās koledžas, Rīgas 
Celtniecības koledžas, Rīgas 3. arodskolas 
un arī citām augstākās un profesionālās 
izglītības iestādēm. Praksē esošos studen-
tus uz prakses laiku pieņemam darbā, mak-
sājot algu. Tāpat arī uzņēmums ar mācību 
maksu atbalsta darbiniekus.
Sadarbībā ar izglītības iestāžu mācībspē-
kiem tiek organizēti darbinieku augstākās 
kvalifikācijas kursi.
Šo pasākumu ietvaros AS RĪGAS SILTUMS 
veicina nozares speciālistu kvalifikācijas pa-
augstināšanu, ceļot kopējo nozares līmeni, 
vienlaikus domājot par zinošiem, kvalificē-
tiem un profesionāliem nākotnes darbinie-
kiem un/vai sadarbības partneriem.

Tāpat arī AS RĪGAS SILTUMS ir atvērts uz-
ņēmums vispārizglītojošo skolu skolēniem 
un studentiem. Ik gadu, dažādu pasākumu 
ietvaros, uzņēmumu apmeklē vairāk nekā 
simts jauniešu.  Uzņēmums piedalās Ēnu 
dienā, Atvērto durvju nedēļā, Karjeras die-
nā un citos profesionālās orientācijas pa-
sākumos ar mērķi iepazīstināt skolēnus un 
studentus ar siltumenerģētikas inženiera 
profesiju, radot interesi to apgūt, tādējādi, 
veicinot jaunu un zinošu speciālistu ienākša-
nu siltumenerģētikas nozares uzņēmumos.

Lai veicinātu viedu un energoefektīvu risi-
nājumu strauju un kompleksu īstenošanu, 
AS RĪGAS SILTUMS bija viens no galvenajiem 
organizatoriem konferencei “Ziemeļvalstu-
Baltijas valstu risinājumi viedākām reģiona 
pilsētām: Energoefektivitāte: Ceļā uz kom-
pleksu klimata un enerģētikas plānu”, kurā 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu eksperti da-
lījās pieredzē un sniedza praktiskus piemē-
rus par aktuālākajiem energoefektivitātes 
risinājumiem, īpaši koncentrējoties uz di-
vām jomām – centralizēto siltumapgādi un 
mobilitātes risinājumiem.
Konferences ietvaros gan AS RĪGAS 
SILTUMS, gan citiem Latvijas uzņēmu-
miem bija iespēja iepazīties ar labākajiem 
Ziemeļvalstu piemēriem un gūt praktiski 
noderīgas zināšanas un idejas savam dar-
bam, kā arī dibināt noderīgus kontaktus ar-
citu valstu uzņēmumiem.

JOMA: VIDE

AS RĪGAS SILTUMS tradicionālās 
„Muzeju nakts 2017” ietvaros „Elektrum 
Energoefektivitātes centrā” Jūrmalā inte-
resentus iepazīstina ar iespējām, kā mai-
not siltumenerģijas patēriņa paradumus, 
samazināt rēķinus par apkuri, nesamazi-
not komforta līmeni dzīvoklī.

No dabas ņemam, dabai dodam: lai mazi-
nātu kaitīgo vides faktoru ietekmi uz ap-
kārtējo vidi un sabiedrības kopējo veselī-
bas stāvokli, kā arī to, ka AS RĪGAS SILTUMS 
ik gadu kā kurināmo patērē koksnes šķel-
du, uzņēmuma darbinieki katru gadu stā-
da priedes, mudinot domāt darbiniekus 
par vides resursu atjaunošanu. šogad ie-
stādījām 16 000 priedīšu, kas ir par 9 000 
vairāk, nekā pērn, kad arī uzņēmuma dar-
binieki aktīvi iesaistījās meža atjaunošanā

Lai realizētu savu apņemšanos videi drau-
dzīgākai rīcībai ikdienā, aktualizētu klima-
ta pārmaiņas un popularizētu elektroener-
ģijas taupīšanu, AS RĪGAS SILTUMS Zemes 
stundā samazina apgaismojumu. Zemes 
stundas ietvaros AS RĪGAS SILTUMS elek-
troenerģijas patēriņš samazinās par 34.19 
Kw

Eiropas Mobilitātes nedēļa ir Eiropas 
Komisijas iniciētā sabiedrības informēša-
nas kampaņa. Tās mērķis ir aicināt cilvēkus 
dažādot pārvietošanās veidus, lai risinātu 
Eiropas Savienības iedzīvotājiem aktuālas 
problēmas – mazinātu satiksmes sastrēgu-
mus un atmosfēru sasildošo izplūdes gāzu 
apjomu pilsētās, mudinātu pārvietoties ar 
velosipēdu un kājām, uzlabojot eiropie-
šu dzīves un apkārtējās vides kvalitāti. AS 
RĪGAS SILTUMS aicināja savus darbiniekus 
iesaistīties Eiropas Mobilitātes nedēļā, mo-
tivējot darbā ierasties ar divriteni.

Ilgtspējīga attīstība

Atbalsts sabiedrībai – īsumā
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Tauta runā

Savus jautājumus un komentārus ie-
dzīvotāji izsaka arī sociālajos medijos. 
AS “RĪGAS SILTUMS” nav sociālajos me-
dijos, bet iedzīvotāju viedoklim sekojam 
līdzi arī te. Lasi un uzzini, ko iedzīvotāji 
domā par AS “RĪGAS SILTUMS”!

AS “RĪGAS SILTUMS” filozofiju attiecībā 
uz remontdarbu veikšanu vislabāk rakstu-
ro tādi latviešu sakāmvārdi kā “kas lēnāk 
iet, tas tālāk tiek”, “labāk 7 reizes nomērīt un 
vienu reizi griezt”, u.tml. Respektīvi, labāk 
lēnā garā lāpīt bedri, nekā “krist uz nerviem” 
rīdziniekiem un lāpīt katru gadu.

Par vienu varat būt droši - mēs neļau-
sim mīlai nosalt! Esam arī gatavi sniegt 
Jums palīdzīgu roku un nodrošināt apkuri 
arī jūlijā, ja mīla draud izdzist vasaras mēne-
šos un māc bailes, ka tā nesagaidīs ziemu! 

Bet, ja nopietni, rīdziniekiem, pateico-
ties automatizēto individuālo siltummez-
glu regulēšanas priekšrocībām, ir iespēja 
iekštelpās nodrošināt automātisku tem-
peratūras paaugstināšanos vai pazemi-
nāšanos, atbilstoši āra gaisa temperatū-
rai. Lūdzam vērsties pie sava apsaimnie-
kotāja, lai noskaidrotu, kādā režīmā ISM ir 
ieregulēts! 

Nevar noliegt, ka AS “RĪGAS SILTUMS” 
darbinieki ir maestro savā darbības lauciņā 
(kas gan uz pleca uzsitīs, ja ne paši ;) ), taču 
uztraukumam nav pamata – viss tiek darīts 
iedzīvotāju interesēs. 

Veicot jebkādus siltumtīklu remontdar-
bus, AS “RĪGAS SILTUMS” savā praksē izvē-
las tos tehnoloģiskos risinājumus, kuri ir vis-
efektīvākie – gan no siltumapgādes drošī-
bas viedokļa, gan arī lai pēc iespējas mazāk 
neērtību radītu iedzīvotājiem. 

Šobrīd vairs netiek izbūvētas apakš-
zemes dzelzsbetona siltumkameras. Aku 
vāki nosedz akas, kas nodrošina piekļu-
vi siltumtīklu noslēgarmatūrām, aizbīd-
ņiem, ventiļiem, kas ir nepieciešams, lai 
kontrolētu apakšzemes inženierkomuni-
kāciju darbību.

Konkrētajā gadījumā, Stabu ielā, starp 
Valdemāra un Skolas ielām, ir izveidoti divi 
siltumtīklu atzari, kas nodrošina siltumu 
katrs savam kvartālam, un nepieciešamī-
bas gadījumā ir iespēja atslēgt katru kvar-
tālu atsevišķi, otram saglabājot siltuma pa-
devi. Uz katra atzara, kā uz turpgaitas, tā 
arī uz atgaitas cauruļvada ir uzstādīta no-
slēgarmatūra ar servisa krānu atgaisošanai 
un servisa krānu ūdens izlaidei. Tādējādi ir 
izprojektēti 4 aku vāki uz katra atzara, kas 
nodrošina piekļuvi augstāk minētajai arma-
tūrai, un vēl divas lūkas ir uz tranzīta siltum-
tīkliem, atgaisošanai.

AS “RĪGAS SILTUMS” vienmēr domā par 
biznesa attīstību un rīdzinieku komfortu, 
bet pagaidām vēl par ēku apsaimniekotā-
ju neplānojam kļūt. Vairāk par IKA lasi 8. lpp. 

RS

Mēs zinām, ko jūs darījāt šajā vasarā

Iestājās vasara, un AS “RĪGAS 
SLIKTUMS” atkal nobrieda siltumtīk-
lu hidrauliskajām pārbaudēm – cau-
ruļvadu stiprības noskaidrošanas ope-
rācijai ar slepeno koda nosaukumu 

“#Uģisneplēštrubas”, sagādājot dažiem 
rīdziniekiem retu iespēju uztaisīt selfiju 
ar zaļu strūklaku Zaķusalas torņa augstu-
mā fonā un pēc tam to steidzami nosū-
tīt portāliem, televīzijām, avīzēm, radio, 
feisbukiem, instagramiem un visiem savā 
telefonā esošajiem pārējiem kontaktiem.

Galu galā Rīga nepārvērtās par Venēciju, 
taču nepatikšanas uzbruka pavisam no citas 
puses – dzīvojamo namu iekšējos siltumtīk-
lus apsaimniekojošie “Šķidrumserviss Rīga” 
darbinieki bija netīšām piemirsuši, kurā vie-
tā un ko aiztaisījuši, un kurā vietā un ko jā-
attaisa, lai siltais ūdens atkal būtu. Rīdzinieki 
ķērās pie specializētās literatūras lasīšanas, 

lai atminētos, ko bez siltā ūdens darījuši 
mūsu senču senči. 

Izrādījās, ka savulaik latvju bāleliņi maz-
gājušies straujās upēs, rīvējoties ar akme-
ņiem vai rupjām smiltīm – tās varēja aizvie-
tot ar Brīvības ielā izlauztajiem bortakme-
ņiem. Senču ticējumi arī vēstīja, ka jāmazgā-
jas piena sulās, jo tad seja kļūstot balta, kas 
gan šiem laikiem īsti nederēja piena produk-
tu dārdzības dēļ. Ielūkojoties vēl senāku lai-
ku vēsturē, nācās konstatēt, ka mazgāšanās 
vispār skaitījās sliktais tonis un pat grēks, līdz 
ar to siltā ūdens neesamība ir tikai apsvei-
cama. Piemēram, Svētā Antonija doktrīna 
liecināja, jo tīrāka cilvēka miesa, jo netīrā-
ka dvēsele. Aristokrāti senajā Romā mazgā-
jās tikai divas vai trīs reizes mēnesī, savukārt 
Francijas monarhs Luijs XIV bija mazgājies ti-
kai divas reizes mūžā, bet tik un tā nodzīvoja 
līdz 77 gadu vecumam (vai uz to karaļkunga 

šaušalīgās smakas dēļ bija spējīgi arī viņa 
galminieki, par to vēsture klusē…). 17. gad-
simtā laba mazgāšanās skaitījās arī pirkstu 
iemērkšana bļodiņā un apslapināto ekstre-
mitāšu pārvilkšana acīm. Dominēja mazgā-
šanās avotos, ezeros un pie akām, romieši 
slēja termas, padomju cilvēki iekārtoja pir-
tis utt. – šādi izglītojušies izglītotie rīdzinieki 
bija gatavi ar šo noderīgo informāciju padalī-
ties arī ar “Šķidrumservisu Rīga”, tikai nevarē-
ja to izdarīt, jo, tikpat netīšām kā namu tīklus, 
viņi bija atslēguši arī telefonus...

Tāds, lūk, vēsturisks stāsts. 
RS
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Komunikācija ar rīdziniekiem

Ja arī Tev ir idejas un ieteikumi, kā pilnveidot 
AS “RĪGAS SILTUMS” avīzes saturu,  

raksti mums uz e-pastu:  
siltums@rs.lv

Uzņēmuma komunikācijas 
uzdevums ir veicināt sabiedrī-
bas izpratni par siltumapgādes 
uzņēmuma darbību un nodro-
šināt ar savlaicīgu un precīzu in-
formāciju par aktualitātēm. 

AS RĪGAS SILTUMS tieša-
jai komunikācijai izmanto tā-
dus rīkus kā interneta mājasla-
pu www.rs.lv, klientu diennakts 
bezmaksas tālruni 80 0000 90, 
e-pastu siltums@rs.lv. 

AS RĪGAS SILTUMS klien-
tu ērtībai darbojas bezmak-
sas klientu diennakts dienesta 

tālruņa numurs 800000 90. Tas 
ļauj rīdziniekiem maksimāli ātri 
pieteikt avārijas situācijas vai 
avārijas gadījumus siltumtīklos, 
sniegt pieteikumus par pakal-
pojumu kvalitāti, kā arī izteikt 
ierosinājumus struktūrvienību 
darba uzlabošanai.

Kā efektīvs saziņas ka-
nāls tiek izmantota AS RĪGAS 
SILTUMS mājaslapa www.rs.lv, 
kas izveidota, balstoties uz 
klientu vajadzībām un snieg-
tajiem priekšlikumiem. Tajā ie-
spējams iegūt informāciju par 

jaunumiem uzņēmumā, Rīgā 
piemēroto siltumenerģijas tari-
fu, plānotajiem remontdarbiem, 
tehniskajiem noteikumiem, in-
vestīciju projektiem, konkur-
siem un citām aktualitātēm. 
Mājaslapā iestrādātajā kon-
taktformā iespējams tiešsaistē 
uzdot jautājumus un sniegt no-
vērtējumu saistībā ar uzņēmu-
ma aktivitātēm. Tādējādi tiek 
nodrošināta arī atgriezenis-
kā saikne ar klientiem, kas ļauj 
efektīvi vadīt uzņēmuma darbu 
sabiedrības labā. 

Lai sniegtu maksimāli plašu 
informāciju par aktualitātēm un 
sasniegumiem uzņēmumā, vei-
cinot izpratni par siltumapgā-
di Rīgā, raksturīgajām problē-
mām un attīstības plāniem, pe-
riodiski tiek izdota uzņēmuma 
avīze elektroniskā un drukātā 
formātā. 

Šie komunikācijas rīki ļauj 
nodrošināt divpusēju komuni-
kāciju par aktuālo uzņēmumā, 
kā arī nodrošina atgriezenis-
ko saiti, uzlabojot uzņēmuma 
struktūrvienību darbu.


