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Viedoklis

Ne katrai paaudzei ir iespēja piedzīvot 
tūkstošgades maiņu un savas valsts simtgadi. 
No vienas puses ikdienas ritējumā, ja neskai-
ta pašu radīto svētku sajūtu, nekas tā acīmre-
dzami nemainās, no otras puses ir sajūta, ka 
mums dots izbaudīt ko ļoti īpašu, un, atskato-
ties pagātnē, redzams, ka attīstība un izmai-
ņas notiek ļoti strauji. Šodien akciju sabiedrība 
„RĪGAS SILTUMS” ir vienots, progresīvs un uzti-
cams partneris kā saviem klientiem, tā arī dar-
biniekiem.  Tādu to esam radījuši mēs ar savu 
vairāk kā 20 gadu darbu! 

Pirms vairāk kā 20 gadiem Rīgā bija daudzas  
mazas ogļu un gāzes katlu mājas, kurās katrā strā-
dāja maiņu darbinieki. Šodien aina ir pilnīgi cita!  

Ogļu katlu mājas ir likvidētas.  Bet visas mazās un 
vidējās jaudas katlu mājas ir pilnībā automatizē-
tas. Lielajās siltumcentrālēs dežūrpersonāls uzrau-
ga gan sava siltumavota, gan automatizēto kat-
lumāju darbību. Profesija “kurinātājs” ir izzudusi. 
Siltumenerģijas ražošana šodien ir inženieru kom-
petencē, aktīvi attīstītām enerģijas ražošanu, iz-
mantojot atjaunojamos energoresursus. 

Salīdzinot ar pirmo uzņēmuma 
pastāvēšanas gadu, lielas pārmai-
ņas ir piedzīvojusi siltuma pārvade. 
Izmantojot mūsdienīgas siltumtīklu 
tehniskā stāvokļa diagnostikas me-
todes, tehnoloģijas un materiālus, 
siltuma zudumus, esam samazinā-
juši  teju trīs reizes.

Tomēr uzņēmuma attīstība nav 
tikai pašmērķis.  Ikviens solis veikts, 
lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu 
mūsu klientiem – lai mūsu siltum-
enerģija ir konkurētspējīga. Mums 
ir izdevies sabalansēt siltumenerģi-
jas tarifu, kas ilgstoši ir bijis zemā-
kais gan Latvijas pilsētu vidū, gan arī 
starp Baltijas valstu galvaspilsētām.

Esam vienmēr arī  tiekušies uzla-
bot  servisa līmeni  mūsu klientiem! 

Savulaik, pateicoties Pasaules 
bankas un Zviedrijas starptautiskās 
attīstības aģentūras izstrādātajam 
Rīgas pilsētas siltumapgādes reha-
bilitācijas projektam, tika likvidēti 
185 centrālie siltumpunkti. Tā vietā 

katrā mājā izbūvējām modernu, automatizētu sil-
tummezglu, kas nodrošina siltumu atbilstoši klien-
tu vēlmēm. 

Uzņēmuma pastāvēšanas pirmajos gados ne-
vienam pat prātā neienāca, ka siltumu mājai ie-
spējams regulēt un nodrošināt automātiski. Tagad 
tas ir pats par sevi saprotams!

AS “RĪGAS SILTUMS” pastāvēšanas pirma-
jā gadā ēkās nebija arī siltumskaitītāju, un rēķini 
tika izrakstīti uz aprēķina pamata. Ik mēnesi – vai 
tā bija darbdiena, vai svētki, noteiktā stundā klien-
tiem bija jādodas uz pagrabu, lai nolasītu un vēlāk 
iesniegtu skaitītāju rādījumus. Šodien jau mēs ru-
nājam par automatizētu siltumenerģijas uzskaiti, 
nolasīšanu un datu pārraidi, kas ir dzīves norma. 
Mūsu klientu ikdiena ir atvieglota, turklāt dati ir 
droši, un tehnoloģijas kalpo cilvēkam! 

Šo progresu ir nodrošinājuši cilvēki – mūsu 
darbinieki. Ap 700 AS “RĪGAS SILTUMS” darbi-
nieku – dispečeri, inženieri, atslēdznieki, tehniķi, 
meistari, ekonomisti, grāmatveži, ķīmiķi un daudzi 
citi – ik dienas atbildīgi veic savus pienākumus un 
ir uzņēmuma lielākā vērtība! 

Sagaidot Latvijas simtgadi, mums pašiem 
un visiem mūsu klientiem novēlu īpašo svēt-
ku sajūtu, siltumu katrā mājā un prieku katrā 
sirdī! 
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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.

Siltus arī nākamos simts gadus! 

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis

Mūsu klientu ikdiena ir atvieg-
lota, turklāt dati ir droši, un 
tehnoloģijas kalpo cilvēkam! 

Siltumenerģijas ražošana šo-
dien ir inženieru kompetencē, 
aktīvi attīstītām enerģijas ra-
žošanu, izmantojot atjaunoja-
mos energoresursus. 
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Tarifs

Rīgā siltumenerģijas tarifs varētu augt

Aptaujā noskaidrots, vai iedzīvotāji ir droši, 
ka spēs apmaksāt rēķinus par apkuri

Lielākās izmaksas akci-
ju sabiedrības siltumenerģi-
jas tarifā veido kurināmā un 
pirktās siltumenerģijas daļa, 
kas vidēji ir 82%. 

Sākot no 2008.gada 15.ok-
tobra akciju sabiedrība piemē-
roja siltumenerģijas tarifu, kas 
tiek noteikts atbilstoši dabas-
gāzes apgādes komersanta AS 
“Latvijas Gāze” ikmēneša pazi-
ņojumam par attiecīgajā mē-
nesī piemērojamo dabasgāzes 
tirdzniecības cenu. 

Neraugoties uz dabasgā-
zes tirgus atvēršanu, kopš pēr-
nā gada aprīļa dabasgāzes iz-
maksas ir būtiski pieaugu-
šas. Pieaugušas ir arī koksnes 
šķeldas un akciju sabiedrības 
“Latvenergo” ražotnēs TEC-1 un 
TEC-2 saražotās siltumenerģi-
jas tarifs. Kopumā šīs izmaksas 
palielinājušās par 25-30%. Līdz 
ar to AS “RĪGAS SILTUMS”, visti-
camāk, tuvākajā nākotnē būs 
spiests pārskatīt arī siltumener-
ģijas tarifu.

Siltumenerģijas tirgū Rīgas 
pilsētas labajā krastā vēsturis-
ki siltumenerģiju ir ražojušas 
AS “Latvenergo” ražotnes Rīgas 
TEC-1 un TEC-2, vēlāk arī SIA 
“Juglas jauda”. Pēdējā gada laikā 
konkurence ir būtiski saasināju-
sies – papildus jau iepriekš mi-
nētajiem neatkarīgajiem ener-
ģijas ražotājiem pagājušā gada 
nogalē darbību uzsāka vēl citi 

siltumavoti - biokurināmā koģe-
nerācijas stacijas un katlu mājas 
– divas biokurināmā koģenerā-
cijas stacijas SIA “Rīgas Enerģija” 
un SIA “Energia Verde”, kā arī di-
vas biokurināmā katlu mājas 
– SIA “Rīgas BioEnerģija”, un šī 
gada pavasarī SIA “Eco Energy 
Riga”. 

Tas radīja līdz šim nebi-
jušu situāciju – visi neatkarī-
gie ražotāji, tai skaitā lielākais 

neatkarīgais ražotājs, piedā-
vājot siltumenerģiju, sāka pie-
dāvāt ievērojamas atlaides. 
Iepriekš šādas atlaides netika 
piedāvātas vai tika piedāvā-
tas ļoti nelielas. Rezultātā šajā 
gadā AS “RĪGAS SILTUMS” tas ir 
ļāvis kompensēt būtisko kurinā-
mā izmaksu pieaugumu un ļā-
vis tarifu saglabāt stabili zemu. 
Vienlaikus jānorāda, ka uzņē-
mums savu turpmāko attīstību 

un darbību nevar balstīt uz citu 
uzņēmumu atlaižu politiku, tā ir 
mainīga un nākotnē var arī ne-
būt vispār. Tādējādi, ņemot vērā 
gan tirgū apstiprinātos tarifus, 
gan arī būtisko dabasgāzes ce-
nas, šķeldas cenas pieaugumu, 
siltumenerģijas tarifa pārskatī-
šana nākotnē būs likumsaka-
rīgs solis.

RS

Sākusies apkures sezona, kas nozīmē, ka rēķini būs lielāki nekā 
siltajos gada mēnešos. Lielais vairākums jeb 86% Latvijas iedzīvotā-
ju vecumā no 18 līdz 60 gadiem šobrīd uzskata, ka viņu ģimene šajā 
apkures sezonā spēs samaksāt rēķinus par apkuri, taču 5% “Kantar 
TNS” aptaujāto domā, ka viņiem nebūs naudas, ar ko segt rēķinus. 
Desmitajai daļai iedzīvotāju nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Avots: “Kantar TNS”
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Aktuāli

Sākusies jaunā apkures sezona

Taupīšanas pasākumi ēkā un dzīvoklī
Siltuma nokļūšana telpā
Radiatorus, termoregulatorus un alokatorus nav ieteicams aiz-

segt ar aizkariem, mēbelēm vai citiem priekšmetiem. Šāda rīcība 
palielina siltumenerģijas patēriņu un samazina telpas temperatūru. 
Svarīgi atcerēties, ka termoregulatora vārstu nedrīkst aizsegt, jo tas 
nenodrošinās temperatūru atbilstoši uzstādītajai.

Vēdināšana
Apkures sezonas laikā ir svarīgi telpās nodrošināt pietiekamu 

vēdināšanu. Ilglaicīga logu atvēršana vēdināšanas režīmā ir ļoti iz-
šķērdīga. Tās laikā caur logu izplūst daudz siltuma. Lai nodrošinātu 
efektīvu vēdināšanu, 2 līdz 4 reizes dienā pilnīgi jāatver logs uz 5 līdz 
10 minūtēm. Svarīgi šajā laikā aizgriezt termoregulatora vārstu, lai 
nepieļautu siltuma patēriņu vēdināšanas laikā. 

Termoregulators
Termoregulators ir ierīce, kas ir aprīkota ar termostatu, lai no-

drošinātu komfortu telpās. Tas mēra istabas temperatūru un, atbil-
stoši uzstādītajai vēlamajai telpas temperatūrai, izmaina siltuma pa-
devi radiatorā. Piemēram, noregulējot termoregulatora vārstu uz 
‘’3’’, telpā tiks uzturēti aptuveni +18... +20 °C grādi. Ja telpas tem-
peratūra sasniegs iestatīto, termoregulators noslēgs siltuma pade-
vi radiatoram.

Temperatūra telpās
Ievērojamu ietaupījumu iegūst, izmainot telpas temperatūru. 

Telpās, kas netiek izmantotas, vai arī prombūtnes laikā temperatū-
ru var samazināt līdz +16... +17 °C grādiem.

AMN sistēma
Lai samazinātu apkures rēķinus, AS “RĪGAS SILTUMS” arī piedā-

vā uzstādīt AMN sistēmu, kas, regulējot siltuma patēriņu, palīdz ie-
taupīt līdz pat 20%. Aprunājies ar savu pārvaldnieku par sistēmas 
uzstādīšanas iespējām!

RS

Iestājoties vēsam un drēgnam laikam un atsaucoties klientu 
pieprasījumiem, Rīgā šī gada 5. oktobrī sākās apkures sezona. 

AS “RĪGAS SILTUMS” par apkures sezonas sākumu/beigām pie-
ņem to datumu, kurā ir pieslēgti/atslēgti vairāk nekā 50% ēku.

AS “RĪGAS SILTUMS” vasaras mēnešos veica nopietnus sagata-
vošanās darbus jaunajai apkures sezonai - tika veiktas siltumtīklu 
hidrauliskās pārbaudes un katlumāju apkopes, kā arī izbūvēti jauni 
siltumtīkli bezkanāla tehnoloģijā, lai nodrošinātu drošu un nepār-
trauktu siltumapgādi. 

Uzņēmums ir gatavs nodrošināt apkuri saviem klientiem jebkurā 
brīdī – ar nosacījumu, ka nav parādu par piegādāto siltumenerģiju, 
kā arī siltummezgls ir sagatavots apkures sezonai.

Ir klienti, kuri apkuri neatslēdz arī vasaras mēnešos, lai arī drēg-
najās un lietainajās vasaras dienās – ja tādas ir – mājoklī pastāvīgi 
būtu komfortabli. Šobrīd visās Rīgas ēkās, kas pieslēgtas centralizē-
tās siltumapgādes sistēmai, ir moderni automatizēti siltummezgli, 
kas nodrošina, ka, āra gaisa temperatūrai pazeminoties, apkure au-
tomātiski pieslēdzas, bet, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties, ap-
kure automātiski atslēdzas. Tā ir iespēja dzīvot pastāvīgā komforta 
režīmā un siltumenerģiju izmantot racionāli. Īpaši aktuāli tas ir pa-
vasaros un rudeņos, kad dienas ir siltas, bet naktis – aukstas vai arī 
vienu dienu silts, bet nākamajā jau auksts.

RS
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Aktuāli

Rīgas dome informē - no nākamā gada sākuma daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotājiem būs atviegloti nosacījumi, lai saņemtu 
50 procentu pašvaldības līdzfinansējumu siltummezglu atjauno-
šanai.  AS “RĪGAS SILTUMS” atgādina, ka siltummezgli un iekšējās 

siltumapgādes sistēmas ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, tāpēc ai-
cinām izmantot pašvaldības un ES piedāvātās iespējas sava īpašuma 
sakārtošanā. Vairāk informācija www.riga.lv un pasvaldiba.riga.lv.

RS

Palielinās iespējas saņemt līdzfinansējumu 
siltummezglu atjaunošanai

AS “RĪGAS SILTUMS” sil-
tumenerģijas piegādi no-
drošina 365 dienas gadā, 
24 stundas diennaktī.

No šī gada aprīļa AS 
“RĪGAS SILTUMS” Rīgas 
namu pārvaldnieka (RNP) 
apsaimniekojamo ēku iek-
šējo siltumapgādes sistē-
mu apkalpi vairs neveic. 
Rīgas namu pārvaldnieks iz-
beidza līgumus ar AS “RĪGAS 
SILTUMS” un izvēlējās citu pa-
kalpojuma sniedzēju.

AS “RĪGAS SILTUMS” Rīgas 
namu pārvaldnieka ēkām no-
drošina siltumenerģijas piegā-
di līdz ēkas ievadam visu gadu, 
kā jebkuram citam siltumener-
ģijas lietotājam. Turpretī par 
jautājumiem, kas saistīti ar 
apkures pieslēgšanu un kar-
stā ūdens temperatūru no šī 
gada aprīļa iedzīvotājiem, kuri 
dzīvo Rīgas namu pārvaldnie-
ka apsaimniekotajās ēkās, jā-
zvana uz pilnsabiedrības 
“Siltumserviss Rīga” avārijas 

tālruni 80 000 610,  “Rīgas 
namu pārvaldnieks” informa-
tīvo tālruni 8900 vai jāaizpil-
da pieteikuma formu 

sos.rnparvaldnieks.lv. 
AS “RĪGAS SILTUMS” plāno 

šajā jomā ne tikai aktīvi turpi-
nāt sniegt pakalpojumus, bet arī 

paplašināt savu darbības lauku, 
piedāvājot kvalitatīvi nodroši-
nāt arī citu inženierkomunikā-
ciju – elektrības, ūdensvada un 
kanalizācijas – sistēmu apkalpi.

Izmantojot šo pakalpojumu 
kopā ar AS “RĪGAS SILTUMS” iz-
veidoto automātisko mērierīču 

nolasīšanas sistēmu, spēsim 
nodrošināt dažādu tehnisku 
problēmu un avārijas situāciju 
operatīvu diagnosticēšanu un 
risināšanu.

Dzīvoj am ēr tāk un 
taupīgāk!

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” vairs neveic RNP ēku 
siltumapgādes sistēmu apkalpošanu
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Siltumenerģijas ražošana

Viena no AS “RĪGAS 
SILTUMS” darbības vērtībām ir 
vides saglabāšana, gudra un tāl-
redzīga dabas resursu izmanto-
šana, vienlaikus ierobežojot kai-
tīgo vides faktoru ietekmi gan 
uz cilvēkiem, gan dabu. Tāpēc 
uzņēmuma vadība un darbi-
nieki bija nepatīkami pārsteig-
ti, šovasar pirmo reizi AS “RĪGAS 
SILTUMS” pastāvēšanas vēsturē 
nonākot situācijā, kad, izmanto-
jot normatīvo aktu prasībām at-
bilstošu šķeldu,  pelnos tika pār-
sniegts Latvijā pieļaujamais sta-
rojuma līmenis, un radās prob-
lēmas ne tikai ar pelnu utilizā-
ciju, bet arī bažas par to, vai nav 
radies apdraudējums darbinie-
ku veselībai un apkārtējai videi.   

Nekavējoties tika veik-
tas pārbaudes visās AS “RĪGAS 
SILTUMS” siltumcentrālēs, kurās 

kā kurināmais tiek izmanto-
ta šķelda, nevienā no siltum-
centrālēm paaugstināta sta-
rojuma līmenis netika atklāts. 
Siltumcentrālē “Ziepniekkalns” 
tika ierīkoti radiācijas detektē-
šanas sistēmas vārti, ieveda-
mās koksnes šķeldas un izveda-
mo pelnu kontrolei. Tā ir pirmā 
šāda veida sistēma Latvijas sil-
tumapgādes uzņēmumu vidū, 
kura spēj noteikt gan pelnu, gan 
šķeldas starojuma līmeni. 

AS “RĪGAS SILTUMS” ieskatā 
ir nepieciešams ieviest stingrā-
ku normatīvo regulējumu pie-
gādājamai šķeldai, lai pēc sa-
dedzināšanas pelnos starojums 
nepārsniegtu normatīvajos ak-
tos noteikto 1000 bekerelu/kg. 
Piemēram, Lietuvā ievedamās 
šķeldas starojums nedrīkst pār-
sniegt 30 bekerelus/kg. Sekojot 

kaimiņvalsts praksei, AS “RĪGAS 
SILTUMS” ieviesa šķeldas piegā-
des līgumos tādu pat pieļau-
jamo starojuma līmeni, kāds 
ir Lietuvā, kas ir vairāk kā trīs-
desmit reizes mazāks nekā šo-
brīd to nosaka normatīvie akti 
Latvijā. Kravas, kas neatbildīs 
līgumā noteiktajām prasībām, 
tiks atgrieztas piegādātājam.

Vienlaikus, apzinoties AS 
“RĪGAS SILTUMS” kā lielākā 
siltumapgādes uzņēmuma 
Latvijā lomu nozares sakār-
tošanā, lai pasargātu Latvijas 
šķeldas tirgu, apkārtējo vidi 
un rūpējoties par darba dro-
šību, uzņēmums veiks šķel-
das pētījumu. Tā mērķis ir no-
teikt optimālo kurināmā sta-
rojuma slieksni pirms tā sade-
dzināšanas un piedāvāt nor-
matīvo regulējumu, novēršot 

iespēju, ka siltumapgādes uz-
ņēmumi, izmantojot norma-
tīvo aktu  prasībām atbilsto-
šu šķeldu, nonāktu situācijā, 
kad pelnos tiek pārsniegts 
Latvijā pieļaujamais staroju-
ma līmenis.

RS

Lai pasargātu Latvijas šķeldas tirgu,  
apkārtējo vidi un rūpējoties par darba drošību,  
AS “RĪGAS SILTUMS” veiks šķeldas pētījumu 

AS “RĪGAS SILTUMS” saņem līdzfinansējumu 
projektu realizācijai

AS “RĪGAS SILTUMS” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
2014.-2020.g. plānošanas perioda ietvaros saņems  līdzfinan-
sējumu trim projektiem, lai veicinātu energoefektivitāti un vie-
tējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā sil-
tumapgādē. Eiropas Savienības līdzfinansējums šim projektam 
sastāda 40% no attiecināmām izmaksām.

“Siltumtīklu pārbūve posmā no kameras K-10-16 līdz kame-
rai K-11-2 Dzelzavas ielā, Rīgā”. 

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti AS „RĪGAS SILTUMS” 
centralizētajā siltumapgādē, veicot siltumtīklu pārbūvi. Projekta ie-
tvaros paredzēta siltumtīklu rekonstrukcija Dzelzavas ielā 0,52 km 
garumā pilnībā nomainot esošos,  savu mūžu nokalpojušos cauruļ-
vadus ar jauniem 2DN1200 mm cauruļvadiem, kurus paredzēts izbū-
vēt bezkanāla tehnoloģijā, izmantojot mūsdienīgus, rūpnieciski izo-
lētus cauruļvadus, kuriem ir daudz mazāki siltumenerģijas zudumi, 
tie ir aprīkoti ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi 
konstatēt bojājuma vietu, tiem ir zemākas ekspluatācijas izmaksas 

un ilgāks ekspluatācijas laiks. Darbus plānots sākt 2019.gada pava-
sarī pēc apkures sezonas slēgšanas un pabeigt līdz jaunās apkures 
sezonas uzsākšanai rudenī.

“Biokurināmā katlu ar jaudu līdz 50 MW uzstādīšana siltum-
centrālē “Imanta””. 

Lai paaugstinātu SC „Imanta” efektivitāti un samazinātu dabas-
gāzes patēriņa daļu kopējā kurināmā bilancē, tiek paredzēta biokuri-
nāmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x20 MW un dūmgāzu kondens-
atora izbūve vietā, kur pašlaik atrodas darbā neizmantotā mazuta 
saimniecība. Tādējādi tiktu sasniegti nospraustie mērķi – restrukturi-
zēta esošā siltumapgādes sistēma, pakāpeniski pārejot uz ilgtspējī-
gu siltumapgādes risinājumu - atjaunojamo resursu izmantošanu. 
Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts importētās fosilās da-
basgāzes patēriņš no 100% uz 58.48% to aizvietojot ar vietējo atjau-
nojamo energoresursu – šķeldu.

“Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uz-
stādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva””. 

Īstenojot projektu tiktu sasniegti nospraustie mērķi – restrukturi-
zēta esošā siltumapgādes sistēma, pakāpeniski pārejot uz ilgtspējī-
gu siltumapgādes risinājumu - atjaunojamo resursu izmantošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt SC „Daugavgrīva” efektivitāti un 
samazināt dabasgāzes patēriņa daļu kopējā kurināmā bilancē no 
54.43% uz 5.83% to aizvietojot ar vietējo atjaunojamo energoresur-
su – šķeldu. Projektā tiek paredzēta jaunu ūdenssildāmo katlu un 
dūmgāzu kondensatora izvietošana siltumcentrāles ūdenssildāmo 
katlu zālē, paredzot esošo neizmantojamo katlu KVGM-10 (2 gab.) 
un pārējo neizmantojamo iekārtu demontāžu.

RS
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Aktuālais siltumtīklos

Paveiktais siltumtīklu rekonstrukcijas darbos

Centralizētā siltumapgāde – konkurētspējīgs risinājums!

2017./2018.finanšu gada laikā uzņēmums kopumā ir pārbūvējis 
esošos un izbūvējis jaunus siltumtīklus 14,13 km garumā, tajā skai-
tā pielietojot rūpnieciski izolētās caurules 11,34 km siltumtīklus, no 
kuriem 0,73 km ir izbūvēti, pielietojot rūpnieciski izolētās dubultcau-
rules. Remontu darbu rezultātā tika pārbūvēti siltumtīklu posmi, kuri 
bija neapmierinošā tehniskā stāvoklī un apdraudēja centralizētās sil-
tumapgādes sistēmas drošību. Gruntsūdenim ieplūstot caur dzelz-
sbetona kanālu neblīvumiem un bojātām kanālu konstrukcijām, tiek 
bojāta siltumizolācija, veicināta cauruļvadu un balstu korozija, kā re-
zultātā palielinās siltuma zudumi siltumtīklos un siltumtīklu bojājumi.

Lai nodrošinātu siltumtīklu drenāžas sistēmas normālu darbību 
un pasargātu siltumtīklus no gruntsūdens ietekmes, 2017./2018.fi-
nanšu gadā tika veikta 27,04 km drenāžas tīklu skalošana un iztīrī-
tas 622 akas.

1.tīklu rajonā siltumtīklu maģistrālēm M-10 un M-20 virsze-
mes siltumtīkliem tika veikts slīdošo un nekustīgo balstu remon-
tu darbi. Kopumā remontu darbi tika veikti 144 gab. slīdošajiem 
zemiem balstiem, 29 gab. slīdošajiem augstiem balstiem un 17 
gab. nekustīgajiem balstiem. Veicot dzelzsbetona balstu attīrīša-
nu no sūnas, smilts un organiskiem apaugumiem, tika konstatēts, 
ka betona būvelementos ir plaisas, poras, izdrupumi, nošķēlumi, 
kas radušies klimatisko laika apstākļu un stiegrojuma korozijas ie-
tekmē. Ekspluatācijas rezultātā nekustīgiem un slīdošiem balstiem 

metālkonstrukciju pretkorozijas slānis bija bo-
jāts un nenodrošināja to aizsardzību no ārējās 
vides negatīvās ietekmes, kā rezultātā metāl-
konstrukcijas bija korodējušas. 

2017./2018.finanšu gadā maģistrālajos un 
sadales siltumtīklos bija 186 noplūdes, kas sa-
līdzinājumā ar 2016./2017.finanšu gadu ir par 
17 noplūdi mazāk  (203 noplūdes). No kopē-
jā noplūžu skaita, 101 noplūdes tika konsta-
tētas ekspluatācijas laikā, kas salīdzinājumā ar 
2016./2017.finanšu gadu ir par 1 noplūdi ma-
zāk (102 noplūdes), un 85 noplūde siltumtīklu 
hidraulikas laikā, kas ir par 16 noplūdi mazāk 
(101 noplūdes).

Salīdzinot ar iepriekšējo finanšu gadu, pie-
barošanas apjoms siltumtīklos ir samazinājies 
par 2,0 t/h, bet, salīdzinot ar 1996./1997.finan-
šu gadu, tas ir samazinājies par 191,7 t/h.

Lai paaugstinātu centralizētās siltumapgā-
des drošību, samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvadē un at-
slēgumu ilgumu, nodrošinātu siltumtīklu darbību atbilstoši izstrā-
dātiem hidrauliskiem režīmiem, 2017./2018.finanšu gadā tika pār-
būvēti sekojoši siltumtīklu posmi:
• no Aptiekas ielas 12 līdz Sliežu un Sīmaņa ielas krustojumam, 

šķērsojot Tilta un Sarkandaugavas ielu ar kopējo garumu 1,13 
km (no 2DN40 mm līdz 2DN500 mm);

• Bruņinieku ielā no ēkas Bruņinieku ielā 43 līdz ēkai Bruņinieku 
ielā 72 ar kopējo garumu 0,61 km (2DN100 mm ÷ 2DN300 mm);

• A.Čaka ielas 56 šķērsojot Stabu un Ģertrūdes ielas līdz Ģertrūdes 
ielai 62 ar kopējo garumu 0,55 km (no 2DN50 mm līdz 2DN400 
mm);

• Turgeņeva ielas šķērsošana pie Turgeņeva ielas krustojuma ar 
Elijas un Prāgas ielu ar kopējo garumu 0,04 km (2DN 500 mm).
Lai nodrošinātu siltumenerģijas lietotājus ar siltumenerģiju, vei-

cot siltumtīklu pārbūves darbus, tika izskatītas pagaidu siltumtīklu 
būvniecības un blīvripu uzstādīšanas iespējas. Izbūvējot pagaidu 
siltumtīklus un uzstādot blīvripas, kopumā uz remontdarbu lai-
ku netika atslēgtas 495 ēkas, nodrošinot karsto ūdeni 12 466 
dzīvokļos. Tādējādi tika uzlabota piedāvātā pakalpojuma kva-
litāte, panākta klientu apmierinātība un palielināts pārdotās 
siltumenerģijas apjoms par 2,24 tūkst. MWh.

RS

Rīgā centralizētajai siltumapgādes sistēmai aizvien turpina pieslēgties jau-
ni siltumenerģijas patērētāji - gan dzīvojamo un biroju ēku kompleksi, viesnī-
cas un tirdzniecības centri – Alfa (izbūvējot paplašinājumu), IKEA, Akropole 
u.c. Katru gadu Rīgā tiek pieslēgtas ēkas ar kopējo siltumslodzi  ap 20 MW. Jau 
vairāk kā 15 gadus lielās būvniecības kompānijas Latvijā SIA “MERKS”, SIA “YIT 
Celtniecība”, NCC grupa Latvijā, SIA “Bonava Latvija” izvēlas savus jaunbūves 
pieslēgt AS “RĪGAS SILTUMS” centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

RS

INTERESANTI
Pērn pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē AS “RĪGAS SILTUMS” fiksēts zudu-

mu īpatsvars zem 12 %. Tas ir panākts, veicot nepārtrauktu darbu siltum-
trašu atjaunošanā un ekspluatācijas kontrolē.
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Siltumapgādes vēsture

Centralizētajai siltumapgādei Rīgā – 62 gadi!

Šogad novembrī svinam Latvijas 
simtgadi, bet ne visi zina, ka pirms pāris 
gadiem atzīmējām Rīgas centralizētās sil-
tumapgādes apaļu jubileju – 60 gadus, 
kopš pirmās ēkas tika pieslēgtas apkurei. 
Tāpēc šoreiz par godu šim notikumam 
esam sagatavojuši mazu atskatu uz Rīgas 
centralizētās siltumapgādes vēsturi.

1952.gads. Pirmās sil-
tumtrases projektēšanas dar-
bu uzsākšana. Tās celtniecī-
bas darbus veica vienlaicīgi ar 
Rīgas TEC -1 būvniecību.

1956.gads. Siltum cen-
trāle “Andrejsala” (Rīgas VRES) 
uzsāka Rīgas Jūras tirdzniecī-
bas ostas dzīvojamo ēku ma-
sīva siltumapgādi.

1958.gads. Lai nodrošinā-
tu siltumtīklu celtniecības uz-
raudzību un to ekspluatāciju, 
1958.gada sākumā tika izvei-
dots Rīgas termoelektrocen-
trāles (TEC-1) siltumtīklu cehs, 
kuru 1959.gada janvārī pārvei-
doja par Rīgas pilsētas siltumtīk-
lu cehu LATVENERGO sastāvā.

1958.gada 3.novembris. 
Pirmās siltumtrases nodoša-
na ekspluatācijā. Par pirma-
jiem centralizētās siltumap-
gādes abonentiem kļuva VEF 
un Vagonu būves rūpnīca. 

1959.gads. Siltumtrases 
tiek pagarinātas līdz Matīsa 
ielai. Rīgas pilsētas siltumtīklu 
ceha vajadzībām uzbūvēja ra-
žošanas bāzi Cēsu ielā 3. Šajā 
laikā tas apkalpoja 2,3 km sil-
tumtīklu, kuriem bija pieslēgti 

89 abonenti. Tiem piegādātās siltumenerģi-
jas daudzums 1959.gadā bija 47,5 tūkst. Gcal.

1960.gads. Pirmā siltumtrase tiek paga-
rināta līdz Centrālajai dzelzceļa stacijai.

1961.gada 1.jūnijs. Uz Rīgas pilsētas 
siltumtīklu ceha bāzes kā patstāvīga or-
ganizācija tika izveidoti “Rīgas siltumtīkli”. 

1972.gadā to pārveidoja par Termofikācijas 
un centralizētās siltumapgādes pārvaldi, 
bet 1992.gadā - par Termofikācijas pārvaldi, 
kura darbojas LATVENERGO sastāvā.

1966.gads. Paplašinoties centralizētās 
siltumapgādes sistēmai, tika izveidota Rīgas 
pilsētas Dzīvokļu pārvaldes siltumsaimniecī-
bas direkcija, bet 1971.gadā - Rīgas pilsētas 
siltumtīklu uzņēmums “Siltums”, kurš apkal-
poja ēku iekšējās siltumsistēmas un daļu no 
sadales tīkliem. 1992.gadā to reorganizēja, 
nodibinot atsevišķu rajonu pašvaldību siltu-
muzņēmumus, kuri veica tās pašas funkcijas.

No 1966.gada līdz 1974.gadam. 
Sakarā ar jaunu rūpniecības uzņēmumu 
un dzīvojamo masīvu celtniecību bija ne-
pieciešams palielināt siltumražošanas jau-
du. Papildus tika uzbūvētas vairākas sil-
tumcentrāles: “Ķengarags”, “Daugavgrīva”, 
“Imanta” un “Ziepniekkalns”, kā arī rekons-
truētas un modernizētas atsevišķiem uzņē-
mumiem piederošās katlumājas “Zasulauks” 
un “Vecmīlgrāvis”, kuras tiek iekļautas cen-
tralizētā siltumapgādes sistēmā.

1974.gads. Rīgai siltumu sāk piegādāt 
TEC-2.

1983.gads. Lai nodrošinātu stabilu sil-
tumsistēmu darbību, tika izveidota automa-
tizēta dispečeru vadības sistēma.

1996.gada 14.marts. Pirmo reizi Rīgas 
vēsturē tiek izveidots vienots siltumapgādes 
uzņēmums - akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, 
kurš savu darbību uzsāka tā paša gada 1. mai-
jā. Jaunizveidotajai akciju sabiedrībai tika no-
dotas privatizējamās valsts AS “LATVENERGO” 
Termofikācijas pārvaldes, Rīgas pilsētas pašval-
dību siltumapgādes un citu siltumsistēmu 
apkalpojošo uzņēmumu funkcijas.

RS

Kas kādreiz atradās AS “RĪGAS SILTUMS” 
administratīvās ēkas Cēsu ielā 3a teritorijā?

Pirms teritorijā saimniekoja “RĪGAS SILTUMS”, teritorijā saimnie-
koja pavisam cita stihija – ledus. 

Kā vēstures avoti liecina, no 1942. līdz 1944. gadam Cēsu 
ielā 3 bijusi pirmā slēgtā slidotava Latvijā. Slidotava atradusies 
zem jumta, proti, malkas šķūnī. Hokeja laukums bijis 50x25m 
liels (salīdzinājumam – Starptautiskās hokeja federācijas lauku-
ma standarts – 61x30m). Uz šī laukuma savu meistarību slīpē-
jušas vairākas pēckara latvju hokeja zvaigznes, un laukums kal-
pojis kā viens no pamatakmeņiem tālākajai nācijas mīlestībai 
pret hokeju. 

Vēl pirms hokeja laukuma, Cēsu ielā 3 atradās liels dārzs, kurā 
tika audzētas selerijas un citi dārzeņi.

Avots: zudusilatvija.lv 
RS

8924N Siltumtrases būvniecība Ļeņina ielā (Brīvības iela). 
Rīga, 20.09.1957. Avots: Valsts Nacionālais Arhīvs
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Siltumapgādes vēsture

Centralizētajai siltumapgādei Rīgā – 62 gadi!

3129N-1 Siltumtrases būvniecība Ļeņina ielā (Brīvības 
iela). Rīga, 09.08.1962. Avots: Valsts Nacionālais Arhīvs

5699N Siltumtrases būvniecība Ļeņina ielā (Brīvības 
iela), netālu no Gaisa tilta. Rīga, 00.10.1958. 

K.Auziņš. Avots: Valsts Nacionālais Arhīvs

Siltrumtrases Brīvības ielā rekonstrukcija 2017. gadā.

8778N Rīgas TEC celtnieki liek caurules galvenajā TEC 
siltummezgla maģistrāles iecirknī Ļeņina ielā (Brīvības 
iela). Rīga, 04.07.1957. Avots: Valsts Nacionālais Arhīvs

8912N Jaunās strādnieces Ņina Vasilova (no kreisās 
puses) un Klaudija Petrova izolē caurules galvenajā 
siltumtrases maģistrālē. Rīga, 13.09.1957.
Avots: Valsts Nacionālais Arhīvs

5060N Rīgas TEC kopskats. Rīga, 06.11.1958. 
Avots: Valsts Nacionālais Arhīvs



 “Kādā no Ziemassvētku ballēm pie mums viesojās arī gra-
foloģe, kas man, cita starpā vaicāja, kāpēc es nekur neuzstājos. 
Tas vēl vairāk man deva pārliecību par to, ko es daru. Ja tēvs ar 
māti mani būtu veduši dziedāt, droši vien būtu pilnīgi cits cil-
vēks,” saka Mārtiņš Segliņš – darba laikā “RS” elektroatslēdz-
nieks, bet pēc tā – kora “Gaudeaumus” dalībnieks.

Kādi ir tavi darba pienā-
kumi “RĪGAS SILTUMĀ”?

Es strādāju “RS” par elek-
troatslēdznieku. Amata ap-
rakstā ir teikts – nodrošināt 
drošu bezavārijas elektroie-
kārtu darbu un veikt  elektro-
instalācijas montāžas darbus 
maģistrālo tīklu elektrificēta-
jās termokamerās, drenāžas 
sūkņu stacijās, pārsūknēša-
nas sūkņu stacijās un adminis-
tratīvajos korpusos Cēsu ielā 
3a un Pildas ielā 43 Remontu 
dienesta telpās un Transporta 
dienesta telpās, kā arī nodro-
šināt avāriju likvidācijas re-
monta darbus elektroiekār-
tās jebkurā diennakts laikā. 
Nepieciešamības gadījumā 

piedalīties arī cita veida avā-
riju novēršanā.

Izklausās sarežģīti. Mēs 
gan Tevi darbā visbiežāk re-
dzam, kad kāda spuldzīte iz-
degusi. Bet, pietiek tagad par 
darbu. Ārpus darba laika, tev 
ir interesanti hobiji. 

Dziedu korī un spēlēju vo-
lejbolu. Sāku spēlēt volejbolu 
jau 6. klasē. Diezgan labi gāja un 
tiku pat izlasē. Sākumā izbrau-
kāju Latviju, vēlāk bija sacensī-
bas arī ārzemēs. Absolvēju Rīgas 
Volejbolu skolu un sāku spē-
lēt volejbolu klubā „Ozolnieki”. 
Diemžēl lielais sports bija ve-
selībai nesaudzīgs, un es vairs 
nedrīkstēju tā lēkāt, ja vēl gri-
bēju saglabāt savu muguru. Tā 

nu volejbolu sāku spēlēt aizvien 
mazāk, tomēr gribējās darīt ko 
aktīvāku. Iestājos RTU Tautas 
deju kolektīvā „Vektors”. 

Tagad skaidrs, kāpēc ta-
jās darba ballēs tik labi dejo! 
Vai turpini joprojām arī tau-
tas dejas? 

Sākumā likās, ka slodze ir 
mazāka, un viss būs labi. Bet 
tad nāca dejas, kur meitas bija 
jācilā, un atkal mugura lika par 
sevi manīt. Meklēju kaut ko citu, 
turklāt tā, lai tas būtu arī tuvu 
mājām. Sanāca strādāt bēr-
nu un jauniešu centrā „Laimīte” 
Sarkandaugavā, kur mani, it 
kā pa jokam, uzaicināja uz kori. 

Tajā bija apvienojušies vecāki, 
kas gaida savus bērnus pārnā-
kam no pulciņiem. Tā viņiem 
par lielu izbrīnu ierados uz pir-
mo mēģinājumu un sāku dzie-
dāt korī. Tā kā dziedāšana pa-
devās tīri labi, tad turpināju to 
darīt. Un tad jau bija pirmā uz-
stāšanās, tad nākamā un nāka-
mā. Reiz man tika uzticēts liels 
uzdevums, kas radīja pamatīgu 
uztraukumu - man bija jādzied 
baznīcā! Un turklāt vēl mūsu 
kormeistares kāzās! Bet viss bei-
dzās labi. 

Kā tiki “Gaudeamus” 
rindās?

Ar laiku mūsu koris izjuka, 
bet man gribējās turpināt [dzie-
dāt]. Uzzināju par RTU vīru kori. 
Gribējās tikt tādā korī, kas augstu 
kotējas un līdz ar to kaut kur arī 
brauc [ar koncertiem]. Aizgāju 
uz noklausīšanos. Jā, esmu iek-
šā! Tā es sāku dziedāt lielajā korī. 
Protams, iesākumā nebija vieg-
li. Nācās sākt mācīties lasīt notis, 
viss notika daudz sarežģītāk, un 
neviens īpaši tev nepievērsa in-
dividuālu uzmanību. Pamazām 
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Darbinieki mūsu vērtība

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki, kuri var 
izdarīt to, ko citi nevar – Mārtiņš Segliņš

Esmu ticis pie 
laba sintezato-
ra, sākšu apgūt 
vēl pastiprinā-
tāk dziedāšanu 
un pie reizes arī 
klavierspēli. 
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Darbinieki mūsu vērtība
gan līmenis auga. Izsniedza man 
smokingu un tautas tērpu, un 
tad jau es varēju tikt uz Dziesmu 
svētkiem un vēl dziedāt uz lielās 
estrādes. Tas gan bija kaut kas! 
Un tad sākās sadarbības arī ar 
citiem koriem un horeogrāfiem, 
koris tika aicināts uz dažādiem 
oficiāliem pasākumiem. 

Vai kāds pasākums ir īpaši 
palicis prātā?

Mūsu koris tika ielūgts 
dziedāt Brīvības pieminek-
lī. Nevis “pie”, bet pašā piemi-
neklī! Iesākumā nevarēju pat 
iedomāties, ko un kā mēs tur 
darīsim. Izrādījās, ka pieminek-
lī var iekļūt - tur ir kāpnes, bet 
augšējā daļā lodziņi. Tad vēl – 
dažus no mūsu kora uzaicinā-
ja spēlēt masu lomas Latvijas 
Nacionālajā teātrī. Tā man bija 
pirmā pieredze spēlēt kopā ar 
tautā pazīstamiem aktieriem, 
piemēram, Uldi Dumpi. Šo izrā-
di filmēja, tagad tā ir arhīvā. 

Vai arī šobrīd kā īpaši sko-
lojies mūzikā?

Esmu ticis pie laba sinte-
zatora, sākšu apgūt vēl pastip-
rinātāk dziedāšanu un pie rei-
zes arī klavierspēli. Balss man 

ir diezgan skaļa, tāpēc laikam 
likšu skaņu uz austiņām, lai ne-
traucētu kaimiņus. Dziedāt man 
patīk un arī pasākumos, kur 
vien palūdz to darīt, es labprāt 
uzdziedu. Nesen iestājos korpo-
rācijā  “Lettonia” - tur arī ir jāuz-
dzied, un ļoti labi noder dziedā-
šanas prasmes.

Esi dziedājis arī dažās 
izrādēs.

Jā, piemēram, „Venēcijas 
tirgonī”. Tad sekoja vēl viena 
spēcīga dejas izrāde par seno 
baltu dzīvi – „No zobena Saule 
lēca”. Tā mani pārņēma ar savu 
iespaidīgumu, kuru dalībnieki 
parāda dejā, mūzikā, rituālos 
un scenogrāfijas simbolos, ļāva 
iepazīt baltu dzīves gājumu un 
ikdienu, būtiskākos notikumus, 
piemēram, dzimšanu, kristības, 
kāzas, mēģināt izprast un atspo-
guļot cilvēka iekšējās sajūtas un 
izpausmes kara priekšnojautās 
un realitātē. Uz skatuves stāvot 
un dziedot sāka trīcēt balss, jo 
sajūtas ir tādas, it kā būtu uz vie-
tas un piedzīvotu to visu. Bet esi 
pie mikrofona un tavas izjūtas 
var dzirdēt, tāpēc jāsavācas un 
jāturpina dziedāt. 

UZZIŅAI
Vīru koris “Gaudeamus” ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

koris, kas dibināts 1959. gadā. Tā pirmais mākslinieciskais vadī-
tājs bija diriģents Edgars Račevskis, bet kopš 1996. gada kora 

“Gaudeamus” mākslinieciskais vadītājs ir diriģents Ivars Cinkuss.
Kora repertuārā ir ietverta dažādu žanru, laikmetu un tautu 

mūzika, īpaši tiek kopta “a cappella” dziedāšanas tradīcija.
“Gaudeamus” ir sniedzis vairāk kā 750 koncertus aptuve-

ni 20 pasaules valstīs, tostarp ASV, Austrālijā, Dienvidāfrikas 
Republikā un Ķīnā. Kopš 1960. gada “Gaudeamus” ir piedalījies vi-
sos Dziesmu svētkos un Baltijas Studentu svētkos. Koris ir piedalī-
jies daudzos starptautiskajos konkursos (Itālijā, Francijā, Grieķijā, 
Īrijā, Ungārijā un Anglijā), kuros ir ieguvis dažādas balvas un god-
algas. Koris sadarbojies ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, 
bet kopš 1999. gada kori saista regulāra muzikāla sadarbība arī 
ar Liepājas simfonisko orķestri. 2006. gadā “Gaudeamus” iegu-
va Zelta medaļu Ķīnā notiekošajā pasaules koru olimpiādē vīru 
koru grupā.

Kur tevi un tavu kori varēs 
dzirdēt tuvākajā laikā?

Tuvākie koncerti:
18.novembris 100gades 

koncerts Sv. Pētera baznīcā. 
Plkst.16.00

Brauns - Mesa DAUGAVA
18. novembrī  Latvju 

Karavīru dziesmas, Krastmalā. 
Plkst.20.00

Gadumijā paredzēta liela 
tūre pie Austrālijas latviešiem 
Adelaidē, diemžēl šim braucie-
nam es vēl neesmu atradis sev 
sponsorus. Bet tas gan būtu 
viens grandiozs pasākums!

Nu tad, lai tev izdodas! Un 
16.novembrī no tevis “RĪGAS 
SILTUMAM” – himna!  

RS



SIA “ITERA Latvija”, AS 
“Latvijas Gāze”, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas (LZA) un 
Rīgas Tehniskās universitātes 
(RTU) Attīstības fonda pār-
stāvji noteikuši gada labākos 
zinātniekus. Galvenie kritēri-
ji pēc kuriem izvēlēti labākie 
pētnieki ir pētījuma zinātnis-
kā vērtība un to sabiedriskā 
nozīmība. 

Viens no šogad abalvota-
jiem zinātniekiem ir Aleksandrs 
Zajacs. Aleksandrs ir inženier-
zinātņu doktors un Ražošanas 
daļas vadītāja vietnieks. Žurnāls 
“Enerģija un pasaule” par viņu 
raksta: “Darba gaitu sākumā, 

iedams tēva, refrižeratorkuģa 
mehāniķa, pēdās, Aleksandrs 
Rīgā pabeidza Latvijas Jūras 
akadēmijas Jūrskolu, ieguva 
stūrmaņa diplomu, apbrauca 
apkārt pasaulei, pēc tam stu-
dēja Dānija. AS “Latvijas Gaze”, 
LZAun RTU Attīstības fonda 
balvu Aleksandrs Zajacs saņē-
ma par pētījumu “Centralizēto 
siltumapgādes sistēmu at-
tīstības scenāriju novērtē-
jums”.  Aleksandrs Zajacs jūru 
nomainījis pret siltumapgādi 
uz sauszemes. Kā redzams - ļoti 
sekmīgi.”

Lepojamies!
RS
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Darbinieki mūsu vērtība

Kā jau katru gadu novembrī godi-
nām labākos darbiniekus konkursā 
“AS “RĪGAS SILTUMS” gada labākais 
darbinieks”.

Konkursa mērķis ir noteikt līdz 10 labā-
kajiem uzņēmuma darbiniekiem, kas ir ne ti-
kai kompetenti savā profesijā, bet arī iemie-
so uzņēmuma vērtības, iedvesmo kolēģus 
un veido uzņēmuma reputāciju, apliecinot 
labu darba praksi. Galvenie konkursa vērtē-
šanas kritēriji:
•  profesionālais veikums: atbilstība uzņē-

muma vērtībām; konkursa dalībnieka 
ieguldījums tiešo pienākumu veikšanā; 
inovāciju jomā; konkrēta darba uzdevu-
ma izpildes kvalitātes nodrošināšanā; 

profesionālā iniciatīva; profesionālās 
darbības ietekme uz struktūrvienības 
un/vai Uzņēmuma mērķu sasniegšanu, 
RS darbības kvalitātes uzlabošana.

•  attiecības: pieteiktā darbinieka attiek-
sme pret un attiecības ar savas un citu 
struktūrvienību darbiniekiem un/vai 
klientiem ikdienā; sadarbība darba gru-
pās; struktūrvienību sadarbības veicinā-
šana; klienta izpratnes par Uzņēmuma 
darbību veidošana.

•  citas aktivitātes: pieteiktā darbinieka 
iniciatīva un piedalīšanās Uzņēmumā 
notiekošajās aktivitātēs; iesaistīšanās 
mazāk pieredzējušu kolēģu izglītoša-
nā u.c.

Šogad par gada labākajiem kolēģiem 
tika atzīti:

1. Ģirts Jansons - 2.tīklu rajona siltumie-
kārtu remontatslēdznieks

2. Valerijs Silins – 1.tīklu rajona siltumie-
kārtu remontatslēdznieks/brigadieris 

3. Jevgēņija Ņikitina – Tehniskās daļas 
siltumtehnisko iekārtu inženiere

4. Artūrs Priedītis – 1.tīklu rajona  siltum-
tehnisko iekārtu inženieris

5. Zanda Glaudāne – Klientu apkalpoša-
nas daļas vadītāja

6. Andrejs Rībelis – MID Ieregulēšanas 
un režīmu iecirkņa vadītājs

7. Juris Repsis – 1.tīklu rajona vecākais 
tehniskās uzraudzības inspektors

8. Dimitrijs Litvjakovs  – 1.tīklu rajona sil-
tumiekārtu remontatslēdznieks

9. Ilgvars Ulme – Saimniecības daļas 
remontstrādnieks

10. Dace Saltupe – SC “Imanta” ražoša-
nas sagatavošanas inženiere

Apsveicam!
RS

AS “RĪGAS SILTUMS” godina savus labākos darbiniekus

SIA “ITERA Latvija” un AS “Latvijas Gāze” apbalvo 
Aleksandru Zajacu kā gada labāko zinātnieku

Katru gadu labākie AS“RĪGAS SILTUMS” darbinieki tiek apbalvoti īpašā 
svinīgā ceremonijā, saņemot atzinības rakstus un nozīmītes.
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Ilgtspējīga attīstība

Neesi vienaldzīgs – AS “RĪGAS SILTUMS” 
aicina darbiniekus ziedot pārtikas 
pakas trūkumā nonākušajiem

AS “RĪGAS SILTUMS” sadarbosies ar 
sociālo uzņēmumu “Visi var!”

AS “RĪGAS SILTUMS” sistemātiski, uz brīvprātības principa 
iesaista uzņēmuma darbiniekus dažādās sabiedrības atbalsta 
sniegšanas aktivitātēs, dažādās jomās/projektos.

Par tradīciju kļuvusī labdarības akcija “Paēdušai Latvijai” pērn ilga 
sešas nedēļas, kuru laikā tika saziedotas 71 pārtikas pakas, 138 eiro, 
apģērbs un dažādas higiēnas preces. 

Šogad centīsimies pārsniegt iepriekšējā gada rezultātus, tāpēc 
aicinām visus mūsu darbiniekus piedalīties akcijā un ziedot pārti-
kas pakas!

RS

AS “RĪGAS SILTUMS” šo-
gad Ziemassvētkos saviem sa-
darbības partneriem dāvinās 

īpašus sociālā uzņēmuma 
“Visi var!” krūžu paliktņus, tā 
vēršot uzmanību cilvēku ar in-
validitāti integrācijai sabied-
rībā un darba tirgū. 

Bērnu un jauniešu ar inva-
liditāti biedrība “Cerību spārni” 
Siguldā darbojas no 2003.gada. 
Biedrības darbība vērsta uz 
visa vecuma, dzimuma cilvēku 
ar invaliditāti un viņu ģimenes 

locekļu integrāciju sabiedrībā, 
tiesību un interešu aizstāvību, 
pilsoniskas sabiedrības attīs-
tību, brīvā laika organizēšanu, 
nodarbinātības veicināšanu, iz-
glītošanu, sociālo pakalpojumu 
sniegšanu.

Biedrība nav tikai dienas 
centrs, tās ir arī sociālā uzņē-
muma “Visi var!” darbnīcas, ku-
rās strādā ap trīsdesmit cilvēku 

ar dažādiem traucējumiem. 
Sociālais uzņēmums “Visi var!” 
ļauj cilvēkiem ar invaliditāti ne 
tikai apgūt jaunas iemaņas un 
prasmes, bet arī nopelnīt, jo tā 
darbnīcās tapušās lietas biedrī-
ba pārdod īpašā veikaliņā.

Pašlaik biedrība sniedz at-
balstu aptuveni 50 ģimenēm, 
kurās ir bērni ar invaliditāti. 

RS

Arī AS “RĪGAS SILTUMS” padome un valde aktīvi 
piedalās akcijā “Paēdušai Latvijai”
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Interesanti fakti

Kas izgudroja centralizēto siltumapgādi?

Kā Islandē 
ražo siltumu?

Kā cilvēki 
sildās Japānā?

Kā kustas 
molekulas, 
izdaloties 
siltumam?

Vai zināji, ka orģināli senie 
grieķi izgudroja centralizēto 
siltumapgādi? Artemīdas tem-
plis Efesā tika apsildīts ar dūm-
vadiem, kas tika ierīkoti zem 
grīdas. 

Pateicoties Islandes ģeo-
grāfiskajai lokācijas vietai (kon-
tinentālo plāšu tektonika), aug-
stā vulkānu koncentrācija paver 
iespējas izmantot ģeotermālo 
enerģiju, lai ražotu elektrību un 
siltumu. Islandē pastāv piecas 
lielās ģeotermālās stacijas, kas 
saražo aptuveni 26.2% (2010) no 
valstij nepieciešamās elektro-
enerģijas. Turklāt ģeotermālo 
ūdens karstums nodrošina ar 
apkuri un karstā ūdens sagata-
vošanu aptuveni 87% no visām 
ēkām Islandē. Ziemas laikā pat 
ceļi lielāko pilsētu apkaimēs tiek 
apsildīti, lai ietaupītu resursus uz 
sniega tīrīšanu un ceļu kaisīšanu.

Kā izrādās Japānā nav cen-
trālās apkures biežo zemestrīču 
dēļ. Tā vietā Japānā jūs atradī-
siet dažādas dzīvībai bīstamas 
elektroniskās ierīces. Viens no 
tiem ir kotatsu - galda, segas un 
sildītāja krustojums.

Siltums ir enerģijas forma, 
kas rodas molekulām kustoties. 
Kad objekts tiek uzsildīts, mole-
kulas kustas ātrāk. Kad objekts 
tiek atdzesēts, molekulas kustas 
lēnāk. Šī iemesla dēļ divi auks-
ti objekti var radīt siltumu, kad 
tiek berzēti viens pret otru. 

RS
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Tauta runā

Lai gan vēl nebija pienākuši Ziemassvētki, 
Jaunais gads, 8. marts un pat ne Līgo svētki, 
krietnais, čaklais un darbīgais “Servissiltums 
Rīga” jau bija pievienojis apkurei gandrīz 
visas mājas Rīgā. Krietnais, čaklais un dar-
bīgais “Servissiltums Rīga” par to gaidīja 
Trīszvaigžņu ordeni vai vismaz Trīszvaigžņu 
konjaku, taču tā vietā Rīgas pats galvenais 
Nils izsauca viņus uz tepiķa, solīja parādīt 
Kuzjas un Mura māti, atslēgt no katla, ne-
ļaut skatīties multfilmas no rītiem un futbo-
lu vakaros, lauzt līgumu, nostrāpēt par kādu 
pusmiljonu un padzīt pie velna vecmāmiņas. 
“Servissiltums Rīga” saskuma.

Nācās vien skaidroties, kas un kā. 
Izrādījās, ka pie vainas ir nekrietnais, slin-
kais un ļaunais “RĪGAS SLIKTUMS”, kas atde-
vuši nelabā stāvoklī esošus siltumtīklus, no-
laisti aizlaistus siltummezglus, caurumainus 
radiatorus, beigtus krānus un sagrabējušas 
mājas, taču, kas pats trakākais, nav pabrīdi-
nājis, ka ziemā tām būs jāpieslēdz apkure. 

1  Feļetons (fr. fuilleton - lapiņa) ir humoristisks vai 
satīrisks avīžu raksts, kura pamatā konkrēti notikumi 
un personas. Komisks vēstījums par notikumiem 
un cilvēkiem, dialogi, monologi, komiskas frāzes. 
Feļetonos bieži tiek izmantota ironiska personu 
valodas imitācija, paradoksi, vārdu spēles un 
citi izteiksmes līdzekļi. Latviešu feļetona vēsturē 
nozīmīgu vietu ieņem Ādolfs Alunāns, Rūdolfs 
Blaumanis, Jānis Vainovskis, Edvards Vulfs.

Mēs zinām, ko jūs darījāt šajā vasarā 1
#100gadesPieslēgšanās

“Mums tikai parādīja ar roku uz Bastejkalna 
tiltiņa pusi, kur pie margām ir jaunlaulāto 
pieslēgtās atslēgas, un milzīgu kasti ar vēl 
kaut kādiem štruntiem, un pateica – ejiet un 
dariet ar to visu, ko gribiet, točno, tā bija!” 
baiso patiesību drosmīgi atklāja servissil-
tumnieki. “Mēs taču domājām, ka tikai kāsī-
sim piķi un uzvārīsimies, bet izrādījās, ka te 
kaut kas arī būs jādara, vot, uz to gan mēs 
neparakstījāmies!”.

Pārņemot nolaisto siltumsaimniecību, 
kuru “RĪGAS SLIKTUMS” pēdējoreiz bija re-
montējis Pētera I laikos, atklājās aizvien 
jaunas un jaunas šausmu lietas. Izrādījās, 
ka “RĪGAS SLIKTUMA” darbinieki bija izvei-
dojuši slepenu karteli, kura ietvaros sada-
lījuši savējiem apkalpojamās mājas, rūpīgi 
un neģēlīgi izpētījuši to siltumsistēmas, 
izstrādājuši shēmas un kartes, kuras ta-
gad, kad tās vēlējās pārņemt servissiltum-
nieki, atdot pat negrasījās, tās uzreiz un 
turpat uz vietas apēdot. Nu “Servissiltums 
Rīga” vairs nezināja, kur atrodas durvis, 
kur – logi, bet kur – siltummezgli, tāpēc 
viss ieilga vēl vairāk.

Pēc tam gāja vēl trakāk. Izrādījās, ka arī 
iedzīvotāji pēdējās vasaras laikā paguvuši 
izlaisties līdz peramu pirmklasnieku līme-
nim, un visi organizēti sadomājuši zvanīties 
par to, ka dzīvokļos ir auksti. “Mums pat bija 
vesela viena dispečerdienesta tālruņa līnija, 

taču šādu cūcību nudien negaidījām – kā-
pēc visiem reizē jāzvanās, varēja taču rāmi 
stāvēt rindā pie telefona būdiņas, un katrs 
pēc kārtas piezvanīt!” zūdījās uzņēmums. 
Gandrīz visi rīdzinieki vasarā arī bija veikuši 
radiatoru un dvieļu žāvētāju nomaiņu, izzī-
duši stāvvadus sausus, sapumpējuši tur gai-
su, kuru tagad nevarēja ne sitamu pielūgties 
izvākties no vadiem. Pie tam iedzīvotāji ne-
zināmu iemeslu dēļ bariem vien nesankcio-
nēti un patvaļīgi bija līduši siltummezglos, 
iebarikādējušies tajos, pieprasījuši eklērus 
un pepsi, bet pēc tam salaiduši gaisu arī ta-
jos stāvvados, kuros tas līdz šim nebija pa-
guvis ieperināties. Par laimi, par šo situāci-
ju jau bija informēta Valsts policija, kas, pēc 
“Servissiltums Rīga” teiktā, tūliņ un tepat 
pametīs spridzinātāju, slepkavnieku, varo-
tāju un zagļu tvarstīšanu, lai pievērstos šo 
daudz nopietnāko noziedznieku izķeršanai. 
Nu visiem beidzot bija skaidrs, ka ar apkuri 
turpmāk problēmu nebūs, un Jāņos radiato-
ri cepinās tā, ka dzīvokļos varēs audzēt apel-
sīnus, citronus un kivi. Tāds, lūk, stāsts ar pa-
visam laimīgām beigām.

RS

Ik rudeni rīdzinieki dalās divās daļās… 
Kurai daļai piederi tu?

Hallo, mēs esam šeit. ;)
Pārfrāzējot dziesmu: nekur nav tik labi 

kā mājās… nekur apkuri negaida tā… 

AS “RĪGAS SILTUMS” aicina atbildīgi iz-
baudīt apkures sezonu. Pārāk liela apkures 
baudīšana var novest pie nokavētām lekci-
jām un nepiepildītiem karjeras sapņiem.

Nereti, AS “RĪGAS SILTUMS” saņem ne-
pamatotus pārmetumus no iedzīvotājiem. 
Par lielu izrunāšanos silto ūdeni nolēmām 
pieslēgt krietni vēlāk – plkst.11.05.

Iesākusies kārtējā apkures se-
zona Rīgā. Ko par to domā rīdzinie-
ki? Lūkojāmies sociālajos tīklos, lai 
noskaidrotu.
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Komunikācija ar rīdziniekiem
 AS „RĪGAS SILTUMS” no šā gada 30. jūnija pārtrauc klientu apkalpošanu Rīgas Klientu centrā (Brīvības ielā 49/53), klientu apkalpoša-

nu turpinot Cēsu ielā 3a.
 AS „RĪGAS SILTUMS” darba laikā:
P. 7.30 līdz 16.15
O. 7.30 līdz 16.15
T. 7.30 līdz 16.15
C. 7.30 līdz 16.15
P. 7.30 līdz 15.00
 Rīdzinieki savu viedokli, pretenzijas vai ieteikumus var sniegt arī pa Klientu palīdzības dienesta bezmaksas diennakts tālruni 

80 0000 90.
 Aicinām sazināties arī tiešsaistes formā, izmantojot  AS “RĪGAS SILTUMS” interneta mājaslapā www.rs.lv pieejamo Kontaktu formu 

sadaļā “Kontakti” vai e-pastu siltums@rs.lv .
RS

Ja arī Tev ir idejas un ieteikumi, kā pilnveidot AS“RĪGAS SILTUMS” 
avīzes saturu, raksti mums uz e-pastu: siltums@rs.lv”

AS “RĪGAS SILTUMS” sveic visus  
Latvijas Republikas simtgadē!


