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Viedoklis

Šobrīd dzīvojam patiesi trauksmainā laikā! 
Covid-19 infekcija, neraugoties uz infektologu un 
epidemiologu brīdinājumiem ievērot piesardzību 
un valdības centieniem to ierobežot, šobrīd diem-
žēl vēršas plašumā. 

Arī AS “RĪGAS SILTUMS” valde kopā ar atbildī-
gajiem darbiniekiem rūpīgi seko Latvijas valdības, 
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) un 
citu atbildīgo valsts institūciju pieņemtajiem lē-
mumiem un sniegtajām rekomendācijām, ieviešot 
virkni aktivitāšu, lai mūsu darba vide būtu maksi-
māli droša. 

Tā ir mūsu atbildība, realizēt visus drošības 
pasākumus, lai pasargātu mūs visus no slimības 
izplatības uzņēmumā un lai AS “RĪGAS SILTUMS” 
spētu nodrošināt rīdziniekiem stratēģiski svarīgus 
un nepārtrauktus pakalpojumus - karsto ūdeni un 
apkuri.

Tieši tādēļ ir pieņemti lēmumi, kas līdz mini-
mumam samazina tiešos kontaktus, kas šajā situ-
ācijā ir viens no svarīgākajiem aspektiem slimības 
ierobežošanai. 

Esam noslēguši teritoriju, ieviešot daudz stin-
grāku caurlaižu režīmu personām, kas apmeklē 

uzņēmumu. Mēs mērķtiecīgi pārstrukturizējām 
ikdienas darbu, ieviešot mājas dežūras, nodroši-
not attālināta darba iespējas, sapulces un doku-
mentu apriti. 

Tāpat uzņēmumā esam  ieviesuši pastiprinā-
tas higiēnas pasākumus:  esam nodrošinājuši dar-
biniekus ar roku dezinfekcijas līdzekļiem, veicam 
pastiprinātu darba telpu uzkopšanu un dezinfek-
ciju, esam izveidojuši labiekārtotas virtuvju telpas, 
kurās var ieturēt maltīti drošos apstākļos, ievēro-
jot valdības un epidemiologu noteiktās prasības. 
Darbiniekus jau kopš pavasara nodrošinām ar se-
jas aizsargmaskām, un vēl pirms valdības lēmu-
ma par masku valkāšanu darba telpās, mēs jau to 
darījām. 

Un visam tam pa vidu – apkures sezonas sā-
kums. Tas rīdziniekus vienlaikus ir gan iepriecinājis 
– par siltiem dzīvokļiem, gan darījis bažīgus – par 
rēķiniem. Kā tad mums ir iesākusies šī apkures se-
zona un kas sagaidāms? 

Sākumā nedaudz statistikas salīdzinājumam 
ar iepriekšējā gada apkures sezonu. 

2020./2021.gada apkures sezonas oktobris 
bija neraksturīgs ar īpaši siltajiem laika apstākļiem. 
Vidējā āra gaisa temperatūra 2020.gada oktobrī 
bija +10,5°C, savukārt maksimālā āra gaisa tem-
peratūra 4.oktobrī (tas gan bija vēl pirms apkures 
sezonas sākšanās) sasniedza pat + 17,3°C. Silto lai-
ku apstākļu dēļ aktīvā apkures sezonā tika uzsākta 
tikai 15.oktobrī (salīdzinājumam, 2019.gadā apku-
res sezona tika uzsākta jau 26.septembrī).

Šī gada oktobra siltie laika apstākļi būtiski ie-
tekmēja lietotāju siltumenerģijas patēriņu. 2020.
gada oktobrī lietotāji patērēja siltumenerģiju 190 
tūkst. MWh, kas ir par 61,6 tūkst. MWh jeb 24,5% 
mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Savukārt, siltumenerģijas tarifs šajā apkures 
sezona oktobrī  salīdzinājumā ar iepriekšējo apku-
res sezonu oktobri samazinājās par 23,4% (2020.
gadā oktobrī – 39,77 EUR/MWh, 2019.gada oktob-
rī – 51,90 EUR/MWh). 

Abu šo faktoru ietekmē (siltumenerģijas pa-
tēriņa un tarifa samazinājums) 2020.gada oktob-
rī siltumenerģijas lietotājiem izrakstīti rēķini bija 
par 42,2% mazāki nekā iepriekšējā gada oktobrī.

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.

Apkures sezona Covid-19 zīmē

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs  
Normunds Talcis

2019./2020. apk. sezona 2020./2021. apk. sezona

Sākums 26.09.2019. 15.10.2020.

Beigas 07.05.2020. —

Ilgums 225 dienas —

Mēneša vid.

Oktobris 9.3°C 10.5°C

Novembris 4.9°C 6.3°C

Diennakts vid. temperatūra

MIN 25.11.2019. –1.7°C 30.11.2020. 0.6°C

MAX 16.10.2019. 13.7°C 27.10.2020. 13.0°C

Apk. sez. vid. temp. 5.4°C —



Tiesa gan, saistībā ar ne-
gaidīto AS “Latvenergo” pa-
ziņojumu par būtisku pirk-
tās siltumenerģijas izmaksu 
pieaugumu par 26% jau no-
vembrī bijām spiesti pārska-
tīt siltumenerģijas tarifu un 
iesniegt Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisi-
jā (SPRK) izskatīšanai par 11% 

paaugstinātu siltumenerģijas 
tarifa projektu.

Jāsaka, ka AS “Latv ener go” 
pirktās siltumenerģijas cenas 
pieaugums par 26% ir negaidīts. 
Mēs ceram, ka šis kāpums ir īs-
laicīgs, tādēļ veicām maksimā-
lus taupības pasākumus, aku-
mulējot daļu izmaksu, tādējādi 
siltumenerģijas tarifs pieauga 

tikai par 11% jeb 4,33 eiro par 
vienu megavatstundu. 

AS “RĪGAS SILTUMS”, kā so-
ciāli atbildīgs uzņēmums, vei-
ca virkni pasākumu, lai šajā 
sarežģītajā laikā apkures se-
zonu uzsāktu ar zemāko sil-
tumenerģijas tarifu pēdējo 
četru gadu laikā –  39,77 eiro 
bez PVN  par vienu megavat-
stundu. Arī jaunais (nedaudz 
paaugstinātais) tarifs jopro-
jām būs mazāks nekā pērnās 
sezonas siltumenerģijas ta-
rifs, proti, 44,10 eiro bez PVN 
par megavstundu. Šobrīd tas 
ir otrs mazākais siltumener-
ģijas tarifs Latvijas lielo pilsē-
tu vidū. Zemais siltumenerģi-
jas tarifs ļāva un ceram, ka ļaus 
arī turpmāk klientiem Covid-19 
laikā stabilāk norēķināties par 
sniegtajiem siltumapgādes 

pakalpojumiem. Rīkojoties so-
ciāli atbildīgi, esam atcēluši 
soda procentus kavētiem mak-
sājumiem mūsu klientiem.

Visbeidzot, nedaudz atgrie-
žoties pie šī brīža aktualitātes 
Nr.1 gan Latvijā, gan pasaulē – 
Covid-19 pandēmijas, presē ek-
sperti pauž viedokli, ka šī krīze 
nebūs sprints, bet maratons. AS 
“RĪGAS SILTUMS” siltumapgādes 
tirgū ir daudzus gadus. Esam 
piedzīvojuši labākus un sliktākus 
laikus, un es ticu, ka kopā mēs 
šo maratonu varam pieveikt. 
Komandas spēks ir ikvienā no 
mums, kā vēsta sena patie-
sība – ikviena ķēde ir tikai tik 
stipra, cik stiprs ir tās vājākais 
posms, tādēļ rūpēsimies viens 
par otru, rīkosimies atbildīgi un 
kopā mums izdosies!  
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Viedoklis

Apkures sezonā – patērē siltumenerģiju viedi!
 Tarifs oktobrī, novembrī mazāks par 23%
 Apkures sezona sākās vēlāk nekā pērn
 AMN - AS “RĪGAS SILTUMS” izveidota sistēma, kas 

automātiski nolasa patēriņa datus no siltuma maksas 
sadalītājiem (alokatoriem), kā arī ūdens (karstā/aukstā) 
un elektroenerģijas skaitītājiem rēķinu sagatavošanai.

Apkures sezonas šogad sā-
kās ar diskusijām par tiešie norē-
ķinu nepieciešamību un plašā-
ku ieviešanu. Speciālisti saņēma 
virkni jautājumu, uz kuriem snie-
dzam atbildes šajā sadaļā. 

Kas mainīsies daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotājiem, ja 
līgums par ēkas apkuri tiks 
noslēgts pa tiešo ar AS “RĪGAS 
SILTUMS”?

Līgums par siltumenerģijas 
piegādi un lietošanu tiek slēgts 
visu dzīvokļu īpašnieku vārdā. 
Mainot norēķina veidu tiek slēg-
ta atsevišķa vienošanās par norē-
ķina kārtības maiņu.

AS “RĪGAS SILTUMS” tiešo no-
rēķinu gadījumā katram dzīvokļa 
īpašniekam, pamatojoties uz dzī-
vokļu īpašnieku pieņemto meto-
diku par siltumenerģiju maksā-
jamās daļas noteikšanu (pama-
tojoties uz 15.09.2015. MK no-
teikumiem Nr.524 “Kārtība, kādā 
nosaka, aprēķina un uzskaita kat-
ras dzīvojamās mājas īpašnieka 
maksājamo daļu par dzīvojamās 
mājas uzturēšanai nepieciešama-
jiem pakalpojumiem”)  un pilnva-
rotās personas sniegto informāci-
ju, sagatavo rēķinu - aprēķinu par 
patērēto siltumenerģiju dzīvok-
lī norēķinu periodā un nosūta to 
dzīvokļa īpašniekam uz norādīto 
pasta vai e-pasta adresi.

Dzīvokļa īpašniekam jāveic 
samaksa par dzīvoklī patērēto sil-
tumenerģiju saskaņā ar saņemto 
rēķinu – aprēķinu, to ieskaitot AS 
“RĪGAS SILTUMS” norēķinu kontā 
bez pārvaldnieka starpniecības.

Par rēķina - aprēķina sagata-
vošanu katram dzīvokļa īpašnie-
kam ir jāmaksā papildus maksa 
EUR 2,73 (bez PVN un pasta pa-
kalpojumiem, kas šobrīd ir 1 EUR 
par vienu sūtījumu). Šajā mak-
sā tiek iekļauti arī izdevumi, kas 
saistīti ar parāda piedziņu.

Vai to noslēdz māja ko-
pumā vai atsevišķi dzīvokļa 
īrnieki?

Ja daudzdzīvokļu mājas dzī-
vokļu īpašnieki pieņem lēmumu 
par labu tiešajiem norēķiniem ar 
AS “RĪGAS SILTUMS”, tad līguma 
noslēgšanai par siltumenerģijas 
piegādi un lietošanu visā mājā 
(nevis katrā atsevišķā dzīvoklī), 
dzīvokļu īpašnieki pilnvaro vienu 
personu, kas var būt gan fiziska, 
gan juridiska persona. Pilnvarotā 
persona slēdz līgumu vai attiecī-
gu vienošanos pie spēkā esošā 
līguma par siltumenerģijas lie-
tošanu un piegādi par norēķi-
nu veidu visu dzīvokļu īpašnieku 
vārdā. Ar katru dzīvokļa īpašnie-
ku atsevišķs līgums par siltum-
enerģijas piegādi un lietošanu 
netiek slēgts.

Vai bez starpnieka pakal-
pojums kļūs lētāks? Kā tiek 
veikti aprēķini: pēc deklarēto 
personu skaita,   par kvadrāt-
metriem, pēc dzīvokļiem?

Pieņemot lēmumu par tie-
šo maksājumu veikšanu, dzīvok-
ļu īpašniekiem jānosaka  kritēri-
ji un metodika, pēc kādiem tiek 
aprēķināta un uzskaitīta katra 
dzīvojamās mājas dzīvokļa īpaš-
nieka maksājamā daļa par mājas 
uzturēšanai nepieciešamo pa-
kalpojumu   saskaņā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 
15.09.2015. noteikumu Nr.524 
“Kārtība, kādā nosaka, aprēķi-
na un uzskaita dzīvojamās mā-
jas īpašnieka maksājamo daļu 
par dzīvojamai mājai nepie-
ciešamajiem pakalpojumiem” 
nosacījumiem.

Lai nodrošinātu tiešos norē-
ķinus, AS “RĪGAS SILTUMS” ir ap-
rēķinājusi viena tiešā rēķina - ap-
rēķina sagatavošanas izmaksas, 
kas ir EUR 2,73 bez PVN katram 
dzīvokļa īpašniekam. Šajā mak-
sā tiek iekļauti arī izdevumi, kas 
saistīti ar parāda piedziņu. Ja rē-
ķina – aprēķina piegāde tiks no-
drošināta par pastu, izmaksas pa-
lielināsies atbilstoši aktuālajiem 
pasta izdevumiem.

Vai šāda vienošanās pa-
sargās no kaimiņu parādiem? 

Vai var izveidoties situācija, ka 
liela parāda dēļ māja ziemā pa-
liks bez apkures?

Norēķinu kārtība (tiešie no-
rēķini vai norēķini ar pārvaldnie-
ka starpniecību) nemaina siltum-
enerģijas piegādes un lietošanas 
nosacījumus.

Saskaņā ar MK 21.10. 2008. 
no tei kumi Nr.876 „Sil tum ener-
ģijas piegādes un lietošanas 
noteikumi” un līguma par sil-
tumenerģijas piegādi un lieto-
šanu nosacījumiem AS “RĪGAS 
SILTUMS” ir tiesības, brīdinot trīs 
dienas iepriekš, pilnīgi vai daļē-
ji pārtraukt siltumenerģijas pie-
gādi, ja lietotājs – mājas dzīvokļu 
īpašnieki – noteiktajos termiņos 
neveic norēķinus atbilstoši līgu-
ma nosacījumiem (par kārtējā 
mēnesī piegādāto siltumener-
ģiju norēķinus jāveic līdz nākošā 
mēneša 20.datumam).

Varam minēt šādu piemēru, ja 
dzīvojamā mājā ir uzstādīts apku-
res katls, kas tiek kurināts ar mal-
ku, tad malkas iegādes procesā ir 
jāiesaistās visiem siltumenerģijas 
patērētājiem. Bet, ja  kāds no dzī-
vokļu īpašniekiem nemaksā par 
kurināmo, tad pārējiem dzīvokļu 
īpašniekiem ir jāiemaksā šā pa-
rādnieka daļu, lai nopirktu malku 
un nesaltu ziemas laikā.  
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Tiešie norēķini, iedzīvotāju jautājumi 
un speciālistu atbildes



AS “RĪGAS SILTUMS” mēr-
ķis ir strādāt tā, lai rīdzinie-
ki saņemtu vislabāko pakal-
pojumu par vislabāko cenu. 
Siltumapgādes pakalpojuma 
augstas kvalitātes nodrošinā-
šana ietver nemitīgu darbu, ie-
viešot modernas un efektīvas 
siltumapgādes tehnoloģijas, 
atjaunojot un rekonstruējot sil-
tumtrases, palielinot atjaunoja-

mo energoresursu izmantoša-
nu siltumenerģijas ražošanā, lai 
pēc iespējas mazāku kaitējumu 
nodarītu dabai. 

Lai sasniegtu šos augstos 
standartus, bet vienlaicīgi sa-
glabātu zemu siltumenerģijas 
tarifu, akciju sabiedrība nemitī-
gi meklē risinājumus, kā sama-
zināt izmaksas. 

Lielāko izmaksu apjomu 
(71%) siltumenerģijas tarifā vei-
do pirktās siltumenerģijas un 
kurināmā iepirkumi. AS “RĪGAS 
SILTUMS” pati saražo apmēram 
32% no nepieciešamās siltum-
enerģijas, bet pārējo iepērk no 
citiem ražotājiem. Līdz ar to 
akciju sabiedrības tarifu lielā 
mērā ietekmē cena, par kādu 
iespējams iepirkt siltumener-
ģiju no AS “Latvenergo” TEC-1 
un TEC-2 un citiem ražotājiem. 
Pozitīvi ir tas, ka siltumenerģi-
jas tirgū parādās jauni ražotā-
ji, kas siltumenerģiju tirgo par 
zemāku cenu. Akciju sabied-
rības “RĪGAS SILTUMS” izman-
to ikvienu iespēju nopirkt sil-
tumenerģiju par zemāku cenu 

un 2019./2020.finanšu gadā ie-
pirktā siltumenerģija no jauna-
jām ražotnēm jau pārsniedza 
34%.

Būtisks faktors, lai AS 
“RĪGAS SILTUMS” nodrošinā-
tu zemu siltumenerģijas tari-
fu ir kurināmā – dabasgāzes 
un šķeldas cenas. Tā kā kopš 
2017.gada pavasara Latvijā ir 
atvērts dabasgāzes tirgus, ak-

ciju sabiedrība nemitīgi izvēr-
tē dabasgāzes cenu tendences 
biržā, iepērkot to laikā, kad tā 
ir vislētākā. Piemēram, ņemot 
vērā dabasgāzes cenas sama-
zināšanās tendenci vasaras 
periodā, 2020.gada jūnijā tika 

uzsāktas iepirkuma procedū-
ras, lai nodrošinātu dabasgāzi 
2020./2021.gada apkures se-
zonai. Iepirkumu procedūru 
rezultātā tika noslēgti 5 līgu-
mi par dabasgāzes piegādi līdz 
2021.gada aprīlim.

Tāpat arī šķeldas iepirkumi 
tiek veikti saskaņā ar konkur-
su rezultātiem par izdevīgāko 
šķeldas iepirkumu. Akciju sa-

biedrībai pēc aizvadītajā vasa-
rā rīkotiem konkursiem izde-
vās noslēgt līgumus par šķel-
das piegādi, samazinot šķeldas 
cenu gandrīz par 30%.  

Aktīvi strādājot, lai no-
drošinātu zemu tarifu un tajā 

pašā laikā siltumenerģijas pa-
kalpojuma drošību un nepār-
trauktību, AS “RĪGAS SILTUMS” 
2020.gadā siltumenerģijas ta-
rifu samazināja piecas reizes. 
Ja 2020.gads tika uzsākts ar 
siltumenerģijas tarifu 51,90 
EUR/MWh, tad pakāpeniski to 
samazinot par 23%, 2020.gada 
oktobrī tarifs bija vien 39,77 
EUR/MWh.

Saistībā ar negaidīto AS 
“Latvenergo” paziņojumu par 
pirktās siltumenerģijas izmak-
su pieaugumu par 26% no šā 
gada novembra un, ņemot 
vērā, ka siltumenerģijas tari-
fā vairāk nekā 71% sastāda ie-
pirktās siltumenerģijas un ku-
rināmā izmaksas, kur galvenais 
pirktās enerģijas piegādātājs 
ir AS “Latvenergo”, AS “RĪGAS 
SILTUMS”, papildus veicot tau-
pības pasākumus un akumu-
lējot daļu izmaksu, bija spiesta 
siltumenerģijas tarifu paaugsti-
nāt par 11%. 

Sabiedrisko pakalpoju-
mu re gu lēšanas komisijas ap-
stiprinātais siltumenerģijas ta-
rifs 44,10 EUR/MWh spēkā no 
2020. gada 3.decembra. 

Lai arī siltumenerģijas ta-
rifam ir neliels kāpums, tomēr 
tas joprojām būs mazāks nekā 
pagājušajā apkures sezonā.

RS
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Aktuāli

Šajā apkures sezonā siltumenerģijas 
tarifs mazāks nekā aizvadītajā
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44.10 E UR /MWh      

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

E UR /MWh

3.82 E UR /MW h

2.39 E UR /MW h

5.23 E UR /MW h

0.69 E UR /MW h

4.33 E UR /MW h

20.62 20.62

17.80

12.48 12.48

32.14 32.14

27.32 27.32

21.20 21.20

26.66

51.90 51.90

48.08
45.69

40.46 39.77

44.10

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Plānota dabasgāzes cena Plānotā šķeldas cena Plānotā pirktās siltumenerģijas cena Siltumenerģijas tarifs

EUR/MWh

Siltumenerģijas tarifa struktūras izmaiņas

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas



5

Siltumenerģijas ražošana un piegāde

Nodrošinot ilgtspējīgu ra-
žošanu un plānojot jaunu teh-
noloģiju ieviešanu un esošo sil-
tumenerģijas ražošanas iekārtu 
modernizāciju, izmantojot labā-
kos pieejamos tehniskos paņē-
mienus, tuvākie nākotnes plāni 
AS “RĪGAS SILTUMS” attiecas uz 
siltumsūkņu uzstādīšanu, sau-
les enerģijas izmantošanu un 
ūdeņraža ražošanu.

Siltumsūkņu uzstādīšana
Ievērojot absorbcijas tipa 

siltumsūkņa izmantošanas 
efektivitāti SC “Imanta” dabas-
gāzes katla KVGM-100 Nr.3. 
kondensācijas ekonomaize-
ram un līdzīgu projektu reali-
zācijas pieredzi Ziemeļvalstīs, 
2020./2021. finanšu gadā plā-
nota lielas jaudas absorbcijas 
tipa siltumsūkņa uzstādīšana 
SC “Zasulauks” biokurināmā 
katlumājā efektivitātes paaug-
stināšanai. SC “Zasulauks” 2013.
gadā tika nodots ekspluatācijā 
biokurināmā katls ar siltuma 
jaudu 20 MW. Katls ir aprīkots 
ar dūmgāzu kondensatoru, 
kas var utilizēt līdz 4,8 MW iz-
vadāmo dūmgāzu siltumener-
ģijas. Lai paaugstinātu bioku-
rināmā katlu mājas efektivitā-
ti, plānots veikt esošā dūmgā-
zu kondensatora rekonstrukciju 
ar mērķi palielināt zema poten-
ciāla siltumenerģijas iegūšanu 
no dūmgāzēm.  Izmantojot ab-
sorbcijas tipa siltumsūkni, pare-
dzēts lietderīgi utilizēt aizejošo 
dūmgāzu atlikušo zema poten-
ciāla siltumu, to novadot sil-
tumtīklā un samazinot aizejošo 
dūmgāzu temperatūru par 15 
– 20 °C. Siltumsūknis ar pieslē-
gumu pie esošā dūmgāzu kon-
densatora papildus iegūs līdz 
3,2 MW siltumenerģijas, nepa-
tērējot papildus kurināmo.

Līdzīga projektu realizācija 
plānota arī SC “Ziepniekkalns” 
biokurināmā tvaika katlam ar 
dūmgāzu kondensatoru pēc 
2023.gadā paredzētā obligātā 
iepirkuma beigām.

Mazas jaudas siltumsūk-
ņu uzstādīšana tiek plānota 
gāzes katliem ar mērķi utilizēt 
zema potenciāla siltumeneģiju 

no kondensācijas ekonomaize-
ru novadītā kondensāta. 
Pirmā šāda projekta realizāci-
ja tiek plānota jau 2021.gadā 
SC “Imanta”.

Paplašinām saules enerģijas 
izmantošanas iespējas

Kā perspektīvāko saules 
enerģijas izmantošanas veidu 
tiek uzskatīta elektroenerģijas 
ražošana ar saules paneļiem, ko 
ir plānots attīstīt uzņēmumā nā-
kamo piecu gadu laikā. Šobrīd 
ir nobeiguma stadijā pilota pro-
jekts saules paneļu ar jaudu 39,3 
kW uzstādīšana elektroenerģi-
jas ražošanai administratīvās 
ēkas Cēsu ielā 3A elektroapgā-
dei. Projektu raksturo augsts 
pastāvīgs elektroenerģijas pa-
tēriņš serveru darbības dēļ. 

Jau ir noslēgts līgums par  
būvniecības ieceres dokumen-
tācijas “Saules paneļu uzstādī-
šana elektroenerģijas ražoša-
nai AS “RĪGAS SILTUMS” objek-
tos Pildas ielā 43, Kandavas ielā 
16, Kurzemes prospektā 17 un 
Atlantijas ielā 51, Rīgā izstrādi, 
kā arī tiek izskatītas iespējas uz-
stādīt saules paneļu elektrosta-
cijas ar jaudu līdz 300-400 kW 
siltumcentrāļu teritorijās.

Siltumavotu modernizācijas 
ar mērķi paaugstināt 
darbības drošību un 
samazināt ražošanas 
izmaksas

Siltumapgādes drošības pa-
augstināšanai paredzēts paaug-
stināt siltumavotu dabasgāzes 
katlu automatizācijas līmeni, 
atsakoties no pastāvīga dežūr-
personāla izmantošanas. Ir uz-
sākta SC “Daugavgrīva” moder-
nizācijas 2.kārta, kas paredz 
jauna dabasgāzes katla ar jau-
du 8 MW uzstādīšanu un esošā 
dabasgāzes katla modernizāci-
ju. Pēc modernizācijas pabeig-
šanas SC darbosies bez pastā-
vīga dežūrpersonāla ar vadību 
no SC “Imanta” pults. Personāls 
SC “Daugavgrīva” uzturēsies ti-
kai darba dienās, veicot šķeldas 
pieņemšanu un iekārtu apko-
pes darbus. Projekta realizācija 
plānota 2021.gadā.

Svarīgs pasākums siltum-
apgādes drošības līmeņa pa-
augstināšanai Rīgas Kreisā 
krasta siltumapgādes sistē-
mā ir automatizētu dabasgā-
zes katlu ar kopējo jaudu ne 
mazāku kā 50 MW uzstādīša-
na SC “Zasulauks”, kas tiek plā-
nota 2022.-2023.g. Šobrīd SC 
“Zasulauks” darba kārtībā tiek 
uzturēti pagājušā gadsimta 70-
jos gados izbūvēti katli PTVM-
50, kas tiek īslaicīgi iedarbinā-
ti ar mērķi nodrošināt siltum-
enerģijas ražošanu, aizvieto-
jot SC “Imanta” katlus. Katlus 
PTVM-50 modernizēt nav liet-
derīgu to konstrukcijas īpat-
nību dēļ, to uzturēšana darba 
kārtībā rezerves  daļu trūkumu 
un darbietilpības dēļ ir apgrū-
tināta. Papildus tam ir  VARAM 
Valsts Vides dienesta izdotajā A 
kategorijas piesārņojošas dar-
bības atļaujā ir iekļauta prasī-
ba pārtraukt novecojušo kat-
lu ekspluatāciju no 2024.gada. 
Jaunuzstādāmie katli, kas aiz-
vietos novecojušos katlus, pa-
redzēti darbam pilnīgi automā-
tiskā režīmā ar uzraudzību no 
SC “Imanta” vadības pults.

Ūdeņraža ražošana
Ūdeņraža izmantošana ir 

viens no nākotnes tehnoloģiju 
attīstības virzieniem, tiek izska-
tītas ūdeņraža ražošanas iespē-
jas AS “RĪGAS SILTUMS”. Tas varē-
tu būt jauns virziens AS “RĪGAS 
SILTUMS” attīstībā pastiprinot 
vadošā uzņēmuma tēlu savā 
nozarē Latvijā.

Pasaulē ir plaši izmantota 
metāna tvaika reformēšanas me-
tode (SMR) singāzes (ūdeņraža 
un oglekļa monoksīda) iegūša-
nai, ogļūdeņražiem reaģējot ar 
ūdeni. Parasti izejviela ir dabas-
gāze. Šīs tehnoloģijas galvenais 
mērķis ir ūdeņraža ražošana. 

Ar dabasgāzes tvaika re-
formēšanu tiek iegūts apmē-
ram 95% pasaules ūdeņraža. 
Ūdeņradi lielos daudzumos iz-
manto amonjaka rūpnieciskajā 
sintēzē un dažādu citu ķīmiskas 
vielu sintēzē.

Ūdeņraža ražošanas proce-
sā tiek izmantojas tehnoloģijas 
un procesi, kuras labi pazīsta-
mas AS “RĪGAS SILTUMS” ražo-
šanas objektos. Tās ir:
1) atsāļotā  ūdens  sa ga tavo-

šana;
2) tvaika ražošana;
3) dabasgāzes sadedzināšana;
4) siltuma apmaiņas procesu 

nodrošināšana.
Viens no pirmajiem objek-

tiem, kurā tiek plānots izskatīt 
ūdeņraža ražošanas iespējas ir 
SC “Imanta”. Šim mērķim plā-
nots iepazīties ar līdzīgu objek-
tu ekspluatācijas pieredzi kā arī 
pasūtīt izpētes projektu tehnis-
ko risinājumu, iekārtu izbūves 
izmaksu un projekta ekonomis-
kā efekta noteikšanai. Pozitīva 
izpētes projekta ekonomiskā 
efekta gadījumā tiek plānots 
realizēt minēto projektu kā pi-
lotprojektu jauna ražošanas 
virziena attīstībai AS “RĪGAS 
SILTUMS”.

RS

Siltumsūkņi, saules enerģija, ūdeņraža ražošana – 
plānotie ražošanas attīstības pasākumi

Saules paneļi elektrības ražošanai Cēsu ielā 3a
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Kal ragavas vasarā – siltumtīklu pārbūves 
darbi pēc apkures sezonas

Viens no galvenajiem centralizētās siltum-
apgādes sistēmas elementiem ir maģistrālie 
un sadales siltumtīkli. Tieši no maģistrālo un 
sadales siltumtīklu un to elementu tehniskā 
stāvokļa ir atkarīga centralizētās siltumapgā-
des sistēmas drošība un siltuma zudumu lie-
lums siltumtīklos, kā caur izolāciju, tā arī ar sil-
tumnesēja noplūdi. Lai paaugstinātu siltumap-
gādes drošību, nodrošinātu siltuma patērētā-
jiem mūsdienu prasībām atbilstošu komforta 
līmeni un spētu savlaicīgi pieslēgt potenciālos 
klientus centralizētai siltumapgādes sistēmai, 
2020./2021.finanšu gadā ir plānots pārbūvēt 
tos siltumtīklu posmus, kuros neapmierinošā 
tehniskā stāvokļa dēļ siltuma zudumi un ūdens 
noplūde var pārsniegt normatīvos lielumus, 
kā arī turpināt siltumtīklu shēmu optimizāci-
ju. Siltumtīklu slēguma shēmas optimizāciju ir 
iespējams veikt vairākos veidos:
—  atslēdzot siltumtīklu posmus, kuri nepa-

sliktinās siltumapgādes drošību un līdz ar 
to samazinās siltumtīklu kopējo garumu;

—  samazinot cauruļvadu diametrus atbilstoši 
pieslēgtajai siltumslodzei.
Kopumā 2020./2021.finanšu gadā ir 

plānots pārbūvēt 7,66  km siltumtīklu, tajā 
skaitā 5,92 km, pielietojot 2 sērijas rūpnie-
ciski izolētās caurules. Savukārt posmos līdz 
DN (diametrā) 200 mm, kuros nav paredza-
mi atzarojumi, tiks izskatīta iespēja pielie-
tot rūpnieciski izolētās dubultcaurules, kas 
ir efektīvākas, samazinot siltumenerģijas 

zudumus. Kā katru gadu, lai 
nodrošinātu siltumenerģi-
jas lietotājus ar siltumenerģi-
jas piegādi, veicot siltumtīklu 
pārbūvi, tiks izbūvēti pagai-
du siltumtīkli, lai nodrošinā-
tu karstā ūdens padevi uzņē-
muma klientiem. Tādējādi tiks 
uzlabota mūsu piedāvātā pa-
kalpojuma kvalitāte, panākta 
klientu apmierinātība un tiks 
palielināts pārdotās siltum-
enerģijas apjoms.

Svarīgākie siltumtīklu pār-
būves darbi, kas tiks veikti 
2021.gadā, beidzoties apkures 
sezonai:
1.  Maģistrāles posms 

Kalpaka bulvārī ar kopējo 
garumu 0,51 km. 
Siltumtīkli ekspluatācijā 

kopš 1966.gada. Ekspluatācijas 
laikā konstatētas četras 

Siltumtīklu pārbūve Kalpaka bulvārī

Siltumtīklu pārbūve Rankas ielā



Stopiņu novadā 16 dzīvo-
jamo ēku kompleksam tiks 
realizēts  4.paaudzes cen-
tralizētās siltumapgādes sis-
tēmas (4.PCSS) projekts. Tas 
nozīmē zemākus tempera-
tūras parametrus siltumtīk-
los, kas ir savā ziņā jauns teh-
nisks izaicinājums AS “RĪGAS 

SILTUMS”, un būs pirmais lie-
lākais zemas temperatūras 
siltumapgādes sistēmas pro-
jekts Latvijā.

4. PCSS koncepta ietvaros 
siltumenerģija tiek padota 
siltumtīklos ar zemas tempe-
ratūras grafiku un piegādātā 
siltumenerģija tiek izmantota 

energoefektīvās ēkās ar ze-
mas temperatūras siltum-
apgādes sistēmas palīdzību. 
4.PCSS siltumtīklu koncepci-
ja paredzēta Ziemeļeiropas 
valstu klimatiskajiem apstāk-
ļiem un nodrošina patērētāju 
ar apkurei nepieciešamo sil-
tumu un karstā ūdens slodzi. 

Pāreja uz zemāka potenciāla 
siltumnesēju var tikt nodro-
šināta gan jau esošajās (CSS) 

– centralizētās siltumapgādes 
sistēmās, gan arī būvējot jau-
nus objektus un pieslēdzot 
tos CSS.

RS
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siltumnesēja noplūdes. Lai nodrošinātu sil-
tumtīklu drošu darbību un samazinātu sil-
tuma zudumus, siltumtīkli tiks pārbūvēti 
bezkanāla tehnoloģijā ar diametra sama-
zinājumu. Aprēķinātais zudumu samazi-
nājums pēc siltumtīklu pārbūves sastāda 
1  318 MWh/gadā, kas ļaus iee ko nomēt 
33 810 EUR/gadā.
2. Siltumtīklu optimizācija Rankas 

ielā.
Izbūvējot siltumtīklus gar Rankas 

ielu 0,59 km garumā līdz ēkām Rankas 
ielā 11, 13 un 15, ir iespēja atslēgt virsze-
mes siltumtīklu posmu 0,53 km garumā, 
kas nodrošināja siltumapgādi iepriekš 
pieminētām ēkām.

Aprēķinātais zudumu samazinājums 
pēc siltumtīklu optimizācijas sastāda 720 
MWh/gadā, kas ļaus ieekonomēt 18 470 
EUR/gadā.
3.  Siltumtīklu posms Ģertrūdes 

ielā no Brīvības ielas līdz Martas 
ielai 9 un iekškvartāla siltumtīkli 
starp Brīvības, Stabu, Tērbatas un 
Ģertrūdes ielām  ar kopējo garumu 
1,20 km.
Siltumtīkli ekspluatācijā kopš 1963., 

1964.gada. Ekspluatācijas laikā konstatē-
tas 36 siltumnesēja noplūdes. Siltumtīkli 
tiks pārbūvēti, izmantojot 2 sērijas rūp-
nieciski izolētās caurules un ēku pagrabos 
mūsdienu prasībām atbilstoši siltumizolā-
cijas materiāli.

Aprēķinātais zudumu samazinājums 
pēc siltumtīklu optimizācijas sastāda 965 
MWh/gadā, kas ļaus ieekonomēt 24 752 
EUR/gadā.

AS “RĪGAS SILTUMS” plāno centrali-
zētās siltumapgādes sistēmas efektivitā-
tes paaugstināšanu, jaunus attīstības vir-
zienus, meklējot inovatīvus tehniskus un 
energoefektīvus risinājumus, lai noslogotu 
esošo siltuma avotu iekārtas, kā arī garan-
tējot siltumapgādes drošību, samazinot 
siltumenerģijas zudumus siltumtīklos un 
nodrošinot ekonomiski pamatotas siltum-
enerģijas piegādes izmaksas.

RS
Siltumtīklu pārbūve Ģertrūdes ielā

Ieviešam 4.paaudzes centralizētās 
siltumapgādes  siltumtīklu koncepciju



Šī gada 17.novembrī, sapul-
cē, par godprātīgu darbu AS 
„RĪGAS SILTUMS” ar Goda  raks-
tiem tika apbalvoti Gada labā-
kie darbinieki, kas godpilno no-
saukumu ieguva konkursa kār-
tībā. Šogad svētku pasākums ar 
koncertu izpalika Covid-19 iero-
bežojumu dēļ. Šogad nebija arī 
tradicionālās kopbildes, taču 
katrs Gada labākais darbinieks 
tika nofotografēts individuāli. 
Tas viss, protams, var šķist ne-
parasti, tomēr laiks un nosacī-
jumi prasa savu.

Ļoti ceram, ka jau drīz iz-
dosies kopīgi pieveikt Covid-19 
un drīkstēsim viens otru cie-
šāk satikt un priecāties kopīgos 
svētkos!

Konkursa mērķis ir, iesais-
tot darbiniekus, atklātā proce-
sā, noskaidrot labākos, kuru rī-
cību un ieguldījumu novērtē-
juši paši kolēģi. Darbiniekus 
vērtē īpaši izveidota komisija, 
savukārt kolēģus šim proce-
sam izvirza apkārtējie, savstar-
pēji vienojoties, kuriem sniegs 
savu atbalstu, parakstoties at-
balstītāju lapā un sagatavojot 
noteiktiem kritērijiem atbilsto-
šu aprakstu. Process izveidots 
maksimāli caurspīdīgs, lai ik-
vienam būtu iespēja piedalīties 
šajā konkursā.

Konkurss atspoguļo, cik da-
žādi mēs esam, decentralizējot 
dalībnieku izvirzīšanu godalgai.

Mihails Dubsons, IT dienesta 
vadītāja vietnieks.

Mihails Dubsons AS “RĪGAS 
SILTUMS” strādā kopš uz-
ņēmuma dibināšanas, pro-
ti, 1996.gada 1.maija. Mihails 
jau kopš pirmssākumiem strā-
dā Informatīvā nodrošinājuma 
dienestā – šobrīd Informācijas 
tehnoloģiju dienestā kā vadītā-
ja vietnieks. 

Savā darbā Mihails Dubsons 
pielieto jaunākās tehnoloģijas. 
Šobrīd viņš strādā pie kārtējās 
inovācijas ieviešanas – optisko 
šķiedru tehnoloģijas izmanto-
šana siltumtīklu monitoringa 
procesā, lai pēc iespējas ātrāk 
un precīzāk tiktu atklātas sil-
tumtīklu noplūdes.

Lai sasniegtu uzņēmuma 
mērķus, vadība neskaitāmas 
reizes Mihailu ir deleģējusi or-
ganizēt pieredzes apmaiņas, lai 
iegūtu redzējumu par siltumap-
gādes inovācijām pasaules mē-
rogā un dalītos savā pieredzē.

Kolēģi anketā norāda, ka 
Mihailu raksturo neatlaidība, 
kas palīdz pārvarēt jebkādas 
grūtības gan globālajos jautāju-
mos, gan darba ikdienā. “Mihails 
ir “spēcīga lokomotīve”, kas aiz 
sevis ir spējīgs vilkt milzīgu ko-
mandu, lielākoties, pateicoties 
viņa uzņēmībai un zināšanām, 
kā arī tam, ka darbinieki atbal-
sta un tic viņa idejām.” 

Nikolajs Solovjovs, 1.TR 
rajona vecākais meistars

Nikolajs Solovjovs ir 1.tīk-
lu rajona darbinieks ar unikālu 
darba pieredzi tieši šajā uzņē-
mumā, jo strādā akciju sabied-
rībā no tās dibināšanas līdz 
šodienai, ieņemot 1.tīklu rajo-
na Siltumtīklu iecirkņa vecākā 
meistara amatu. Savas gaitas 
uzņēmumā Nikolajs uzsāka kā 
3. tīklu rajona meistars, pabijis 
arī Siltumtīklu iecirkņa meis-
tara/ iecirkņa vadītāja vietnie-
ka amatā, vēlāk tīklu rajoniem 
apvienojoties, no 2004. gada 1. 
septembra kļuva par 1. tīklu ra-
jona vecāko meistaru.

Kolēģi, kuri izvirzīja Nikolaju 
Gada labākajam darbiniekam, 
norāda - izvirzām ne tikai at-
bildīgu darbinieku un atsaucī-
gu, prasīgu un prasmīgu savā 
pakļautībā esošo brigāžu dar-
ba uzdevumu koordinatoru un 

darbu izpildes uzraugu, bet arī 
zinošu speciālistu, kurš, balsto-
ties uz savu ilggadīgo pieredzi 
un profesionālajām zināšanām, 
spēj piedāvāt  dažādus tehnis-
kos risinājumus siltumtīklos, arī 
nestandarta situācijās.

Līga Kareļkova, IT dienesta 
Kontroles sistēmu 
uzturēšanas grupas vadītāja

Darbu AS „RĪGAS SILTUMS” 
Līga Kareļkova uzsāka 2014. 
gada 15.decembrī Sakaru die-
nestā uz noteiktu laiku, strādā-
jot par tehniskās informācijas 
tehniķi-aizvietotāju. Līga ir ār-
kārtīgi mērķtiecīga,  to pierā-
da tas, ka salīdzinoši īsā laikā, 
viņa spēja iedvesmot uz pār-
maiņām, sakārtojot AS “RĪGAS 
SILTUMS” drošības sistēmu uz-
turēšanu, un 2016.gadā kļūstot 
par Informācijas tehnoloģiju 
dienesta Kontroles sistēmu uz-
turēšanas grupas vadītāju.

Līgai ir uzticēts ieviest infor-
mācijas sistēmu drošības pār-
valdības sistēmu, kas ieviesīs 
skaidrību AS “RĪGAS SILTUMS” 
informācijas sistēmu pārvaldībā 
un veicinās vienotu izpratni par 
informācijas sistēmu drošību.

Kolēģi saka - Līgu Kareļkova 
ir profesionāla darbiniece un 
viņu droši var nosaukt arī par 
smaidīgāko un atsaucīgāko AS 
„RĪGAS SILTUMS” kolēģi. 

Iveta Svētiņa, 1.TR lietvede
AS “RĪGAS SILTUMS” strā-

dā no 2007. gada 25.aprīļa, pie-
ņemta 1. tīklu rajonā ĒISA par 
tehniskās informācijas tehniķi. 

Laika gaitā amats vairākkārt ir 
mainījies no tehniskās informā-
cijas tehniķa amata uz lietvedī-
bas sekretāri un otrādi. Šobrīd 
Iveta ir 1. tīklu rajona lietvede. 

Vairāk nekā pusgadu spē-
jusi aizvietot un pilnībā  pildīt 
lietvedības-sekretāres amatu, 
darbinieka iztrūkuma dēļ nekā-
dā veidā netika traucēta tīklu ra-
jona darba ikdiena - dokumen-
tu plūsma, kas liecina par aug-
stu atbildības un kompetences 
līmeni. 

Kolēģi raksturo Ivetu Svē-
tiņu kā atsaucīgu, sirsnīgu sa-
darbībā ar kolēģiem, kas uztur 
pozitīvas darba  attiecības un 
sadarbojas ar citām struktūrvie-
nībām, kā arī ar darbuzņēmēju 
pārstāvjiem.

Lāsma Andersone, Klientu 
apkalpošanas daļas klientu 
konsultante

AS “RĪGAS SILTUMS” strā-
dā kopš 1996.gada 1.maija. 
Lāsma savas darba gaitas uzsā-
ka Grāmatvedībā par grāmat-
vedi, vēlāk pārcelta uz 3.tīklu 
rajonu par uzskaitvedi, tad uz 
Siltumrealizācijas iecirkni par 
uzskaitvedi, vēlāk tajā pašā ie-
cirknī par siltumenerģētikas 
tehniķi un inženieri kontrolieri. 
Kad izveidota Klientu apkalpo-
šanas grupa, Lāsma sāka veikt 
klientu konsultantes pienāku-
mus, ko dara arī šobrīd. 

Lāsma Andersone atbilst 
AS “RĪGAS SILTUMS” vērtību 
atslēgas vārdiem. Viņa ir pie-
rādījusi sevi kā zinošu un atbil-
dīgu darbinieci, kas savus dar-
ba pienākumus veic godprā-
tīgi un kvalitatīvi, izrādot lielu 
interesi par ikdienā veicama-
jiem uzdevumiem. Kolēģi zina, 
ka ikviens no tiem tiks paveikts 
precīzi un ar lielu rūpību, arī rei-
zēs, kad uzdevumam nepiecie-
šams steidzams vai nestandarta 
risi nā jums.
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Kolēģi īpaši atzīmē Lāsmas 
spēju veiksmīgi komunicēt arī 
ar problemātiskiem klientiem 
gan klātienē, gan pa telefo-
nu, ļoti pacietīgi un uzmanīgi 
tos uzklausot, ar ieinteresētību 
meklējot risinājumu viņu prob-
lēmām. Viņi arī uzsver, ka Lāsma 
Andersone ir viena no 2020.
gada labākajiem darbiniekiem 
uzņēmumā un motivē arī citus 
par tādiem kļūt.

Dmitrijs Soboļevskis, 
Ražošanas daļas vadītāja 
vietnieks

AS “RĪGAS SILTUMS” strādā 
kopš 2017.gada 11.decembra, 
sākotnēji par Ražošanas daļas 
siltumtehnisko iekārtu inženie-
ri, bet no 2020.gada 3.februāra 
ieņem Ražošanas daļas vadītāja 
vietnieka amatu.  

Dmitr i js  šogad Rīgas 
Te h n i s k a j ā  u n i v e r s i t ā t ē 
Elektro tehnikas, elektronikas, 
informācijas un komunikāci-
ju tehnoloģiju zinātnes no-
zarē ir ieguvis doktora grā-
du par tēmu “Energosistēmas 
darbību ietekmējošo procesu 
prognozēšana”.

Viņš ir iedziļinājies un veic 
darba pienākumus, kas ir sais-
tīti ar dabasgāzes tirgu, t.sk. 
dabasgāzes patēriņa plānoša-
nu un kontroli, iepirkumu pro-
cedūru rīkošanu, dabasgāzes 
tirgus cenu analīzi, valdes ma-
teriālu gatavošanu un to pre-
zentēšanu.  Dmitrijs veic dar-
bus kvalitatīvi, savlaicīgi un ar 
lielu atbildības sajūtu. Kolēģi, 
kuri izvirza Dmitriju, norāda, 
ka viņš nestāv uz vietas un, lai 
kvalitatīvi pildītu darba pienā-
kumus, apmeklē seminārus un 
kvalifikācijas paaugstināšanas 
kursus. 

Anatolijs Molotovs, 
1.TR siltumiekārtu 
remontatslēdznieks/
metinātājs

AS “RĪGAS SILTUMS” 1. tīklu 
rajonā strādā kopš 2015.gada 
29.janvāra, veicot atslēdznie-
ka metinātāja pienākumus sā-
kumā ĒISA iecirknī, bet 2018. 
gadā pārcelts uz Siltumtīklu ie-
cirkni par siltumiekārtu remont-
atslēdznieku/metinātāju.  Gada 
laikā veicis pagaidu siltumtīklu 
izbūvēs metināšanas darbus, ar-
matūras nomaiņu ēku pagrabos 
un kamerās, kā rezultātā nebija 
jāpieaicina darbuzņēmēji.

Kolēģi norāda, ka ar šādiem 
darbiniekiem, to profesionālām 
īpašībām un iedzimtu talantu 
metināšanas jomā varam lepo-
ties.  Anatolijs ir izpalīdzīgs, dar-
bus veic kvalitatīvi un uz viņu 
vienmēr var paļauties!

Andris Balodis, Dispečeru 
dienesta vadītāja vietnieks

AS “RĪGAS SILTUMS” strādā 
kopš 2003.gada 8.septembra, 
ieņemot Dispečeru dienesta sil-
tumenerģētikas režīmu inženie-
ra amatu. No 2005.gada 8.au-
gusta pārcelts par Dispečeru 
dienesta vadītāja vietnieku-dis-
pečeru, šobrīd Dispečeru die-
nesta vadītāja vietnieku.

Andri Balodi raksturo rūpī-
ga attieksme pret darbu, pozi-
tīva motivācija darbu izpildes 
procesā (vienmēr darbu izda-
rot pēc labākās sirdsapziņas), 
pašiniciatīva un entuziasms, 
ieguldot darba izpildes proce-
sā un apstākļu izpētē vairāk, 
nekā gaidīts, laba attieksme 
pret kolēģiem. Sakarā ar valstī 

izsludināto pandēmiju, piedalī-
jās dispečeru dienesta energo-
tīklu dispečeru rezervistu ap-
mācībā, kā arī sagatavoja mā-
cību materiālus un mācību plā-
nu, lai apmācāmie spētu pēc 
iespējas labāk īsā laika posmā 
iepazīties ar energotīklu dis-
pečera darba pienākumiem un 
specifiku.

Andris dažādos jautājumos 
labprāt uzklausa kolēģu vie-
dokli un ņem vērā pie lēmu-
mu pieņemšanas, kā viņš saka: 
“Divas galvas gudrākas par vie-
nu”.  Kolēģi norāda, ka, pateico-
ties Andra Baloža iniciatīvām un 
idejām, tiek uzlabots Dispečeru 
dienesta darbs, motivējot arī 
ikvienu darbinieku aktīvāk pie-
dalīties darba organizēšanas 
procesos.

Viktors Smoreckis, 
SC “Ziepniekkalns” 
iecirkņa siltumiekārtu 
remont atslēdznieks/
metinātājs

AS “RĪGAS SILTUMS” strādā 
kopš 2011.gada 27.jūnija, ie-
ņemot siltumiekārtu remontat-
slēdznieka amatu, no 2017.gada 
Ekspluatācijas grupas siltumie-
kārtu remontatslēdznieka/me-
tinātāja amatu SC “Imanta”, SC 
“Ziepniekkalns” iecirknī.

Viktors Smoreckis ir augstas 
raudzes profesionālis. Viņš ir at-
saucīgs un izpalīdzīgs. Kolēģi 
norāda, ka viņš atbilst uzņē-
muma izvirzītajām vērtībām: 
Atbildīga attieksme – kvalitatīvi 
veicot ikdienas darbu un opera-
tīvi novēršot radušos defektus, 
rīdziniekiem tiek nodrošināta 
droša un kvalitatīva siltumap-
gāde.  Uzticamība  – uzdotos 
darba uzdevumus pilda augstā 
kvalitātē, tā lai nākotnē darbs 
nav jāpārtaisa, tādējādi darbo-
joties ilgtermiņā. Efektīva ražo-
šana – veicot metināšanas dar-
bus apguva iemaņas darbā ar 
TIG metināšanas aparātiem, tā-
dējādi uzlabojot metināmo sa-
vienojumu kvalitāti.

Viktors komunikācijā ir izpa-
līdzīgs, laipns un operatīvi cen-
šas atrisināt un izskaidrot radu-
šās problēmas. Kad SC “Imanta” 
metinātājs bija atvaļinājumā 
un radās nepieciešamība veikt 
steidzamus metināšanas dar-
bus, Viktors bija gatavs nekavē-
joties palīdzēt.

Denis Mahajevs, MID 
Kontroles mēraparātu un 
automātikas ekspluatācijas 
iecirkņa vadītājs

Strādā akciju sabiedrībā no 
1998.gada 20.aprīļa, sākotnē-
ji 5.tīklu rajonā, vēlāk arī 4., 3. 
un 2.tīklu rajonā gan kā kontro-
les mēraparātu elektroatslēdz-
nieks, gan arī meistars. Kopš 
2014.gada 1. septembra Denis 
strādā par Mērījumu un ieregu-
lēšanas dienesta KMA eksplua-
tācijas iecirkņa, vēlāk Kontroles 
mēraparātu un automātikas 
ekspluatācijas iecirkņa vadītāju.

Denisa kompetencē ir iz-
strādāt pasākumus jaunu teh-
noloģiju un tehnikas vienību 
ieviešanai iecirkņa apkalpošanā 
esošajos siltumavotos. Šobrīd 
aktīvi piedalās SC “Imanta” bio-
kurināmā katlu mājas ar jaudu 
40 MW un SC “Daugavgrīva” 
biokurināmā katlu mājas ar 
jaudu 2x4 MW izbūves proce-
sa uzraudzībā, darba izmaiņu 
koordinēšanā un informācijas 
monitorēšanā. 

Kolēģi norāda, ka Denis 
Mahajevs ir prasīgs vadītājs, 
kurš motivē savus darbiniekus 
plānot savu darbu un uzņem-
ties iniciatīvu.

Sirsnīgs paldies par iegul-
dīto darbu!

RS
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Aleksandrs Andrejevs – 
Elektrodienesta meistars. 
RĪGAS SILTUMĀ strādā jau vai-
rāk kā 10 gadus. Pastāvīgā dar-
ba vieta ir SC Ziepniekkalns – kā 
saka Aleksandrs “vieta ar labu 
kolektīvu,  interesantu darba 
vidi un iespēju profesionālai 
attīstībai.”

Un vēl – Aleksandrs jau 
30 gadus izgatavo skaistas ro-
tas, un pirms vairākiem ga-
diem ir izveidojis savu zīmolu 
“Jewellerium”.  
Kā tas sākās? 

Kādreiz Aleksandra vecāki 
strādāja šajā jomā, specializē-
joties uz dzintara rotu izgatavo-
šanu filigrānā tehnikā. Bērnībā 
Aleksandram patika palīdzēt 
tēvam – slīpēt, kalt, lodēt. Ar 
skolas vadības atļauju viņam 
atļāva uzzīmēt un izvietot uz 
skolas ziņojuma dēļa nelielu 
reklāmas plakātu ar aicināju-
mu interesentiem griezties pie 
Aleksandra saistībā ar rotu re-
montu vai jaunu rotu izgatavo-
šanu, un arī skolotājas nereti šo 
iespēju izmantoja. Aleksandrs 
ir izgatavojis arī žetonu vakaru 

žetonus dažādām klasēm un 
skolām.

Rotkaļa profesiju apguva, 
absolvējot juvelieru skolu, taču 
patika darboties arī ar automā-
tiku un elektrību. Tādēļ, kad 
pienāca laiks augstākās izglītī-
bas ieguvei, Aleksandrs nolēma 
doties enerģētiķa profesijas vir-
zienā un pēc universitātes dip-
loma saņemšanas sāka strādāt 
par enerģētiķi hidroelektro-
stacijās, termoelektrocentrā-
lēs. Papildus ieguva izglītību 
Maskavā un Sanktpēterburgā. 
Rotkaļa iemaņas tika paturētas 
kā papildus ienākumus nesošs 
hobijs. 
Idejas, iedvesma un lielākais 
izaicinājums

Aleksandrs veido dažādas 
rotas – gredzenus, rokassprā-
dzes, kulonus, auskarus, ķē-
des. Rotas piemēro individuāli 
– gan sievietēm, gan vīriešiem, 
gan bērniem. 

Darbojoties juveliermākslā, 
ir izmēģināti visdažādākie ma-
teriāli – zelts, sudrabs, dzintars, 

eksotiskāki materiāli – pie-
mēram, īpašas koka šķirnes, 
stikls, dažnedažādi akmeņi. 
Aleksandram ļoti patīk darbo-
ties ar titānu – tas ir interesants, 
savdabīgs, diezgan niķīgs, taču 
skaists materiāls. Apstrādes 
procesā var iegūt rotas visās 
varavīksnes krāsās! 

Uz jautājumu – kur gūst 
iedvesmu un kāds ir bijis līdz 
šim lielākais izaicinājums? – 
Aleksandrs saka: “Idejas man 
sniedz daba. Iedvesmu gūstu 
ģimenes pastaigās mežā vai 
jūras krastā, skatoties debesīs, 
kokos, klausoties putnos. Ideja 
par rotām nāk atšķirīgi – dažas 
izdomāju sekundēs, dažas nā-
kas pārdomāt mēnešiem. Man 
mājās ir divas mazas meitenes 
– rotu pasūtījumu netrūkst!

Mans līdz šim lielākais izai-
cinājums nāca pirms kādiem 
gadiem 20. Tas bija kādas sie-
vietes īpašais pasūtījums -  ra-
dīt auskarus no zelta un bril-
jantiem noteiktu maģisko ri-
tuālu veikšanai. Pirmajā pie-
gājienā radītās rotas „nestrā-
dāja” rituāla veikšanai, nācās 
pārveidot. „Nestrādāja” arī 

otrā un trešā piegājienā radī-
tās! Ceturtā redakcija izrādījās 
visiedarbīgākā – rituāls nostrā-
dāja. Rituāla būtība gan man 
netika skaidrota. Ceru, viss bija 
uz labu vērsts!”

Rotu izgatavošanu nosacī-
ti var sadalīt vairākos posmos. 
Pirmais – ideja. Tā parasti pie-
der vai nu Aleksandram, vai 
klientam. Otrais – rotas skice. 
Tad nāk detaļu apsvēršana. 
Trešais – piemērotu tehnolo-
ģiju izvēle. Aleksandra arse-
nālā ir daudz dažādu tehniku, 
katrai rotai piemeklējot pie-
mērotāko. Tālāk norisinās ma-
teriālu sagatavošanas process, 

kompozīcijas momenti, mon-
tāžas manipulācijas un finā-
la izstrādājuma apstrādes pa-
sākumi – tīrīšana, pulēšana. 
Kombinēto materiālu rotās kā 
viens no pēdējiem darba eta-
piem ir akmeņu iestrāde, no-
stiprināšana. Aleksandra gal-
venā „darba komisija” un strik-
tākais darbu kvalitātes vēr-
tētājs ir sieva. Dažkārt nākas 
pārtaisīt, pārlabot, pārpulēt...  
Tikai pēc akcepta iegūšanas 
ar mierīgu sirdi var atdot dar-
bus pasūtītājam, jo tad noteik-
ti ir skaidrs – viss ir pienācīgā 
kvalitātē! 

Aleksandra īpašā juvelier-
darbu mīlestība ir sudraba ro-
tas ar dzintaru filigrānā tehnikā. 
Tā ir smalka un sarežģīta, taču 
sniedz prieku un gandarījumu 
gan procesā, gan iznākumā.

„Jewellerium”
Savs zīmols „Jewellerium” 

tapa pirms vairākiem gadiem, 
un skaistās rotas iespējams ap-
lūkot dažādās platformās: 

Instagram (te apskatāmi 
gan gatavo darbu foto, gan 
individuālo pasūtījumu vei-
došanas procesu foto – klien-
tiem patīk sekot, kā top viņu 
pasūtījumi): 
www.instagram.com/
jewellerium
Facebook:  www.facebook.com/
JewelleriumArt
ETSY platformā:  www.jewelle-
rium.etsy.com
Citi hobiji un kafija ar medu

Vēl viens Aleksandra hobijs 
ir biškopība. Patreiz pie mā-
jas ir 8 stropi. Dabīgs un vese-
līgs medus tiek nodrošināts sa-
vai ģimenei un draugiem. Vai 
esat garšojuši melnu kafiju ar 
medu? Tas ir Aleksandra mīļā-
kais kafijas baudīšanas veids!

RS
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Kūku meistare – vides inženiere Solvita Možeika

AS “RĪGAS SILTUMS” 
MID vides inženiere Solvita 
Možeika uzņēmumā strādā 
8  gadus. Ārpus darba gatavo 
dažādus cepumus un kūkas, 
kuras izskatās gandrīz kā no 
pasaku grāmatām izkāpušas, 
un ar rozēm, kas izskatās īstas!  
Patiešām īstas.   
Kā tas sākās? 

Stāsta Solvita: “Ar kondito-
reju aizraujos no skolas gadiem, 
bet uz pasūtījuma draugiem 
cepu tortes un cepumus izteikti 
pēdējo gadu. Man kopš bērnī-
bas patīk skatīties recepšu grā-
matas un jebkādu konditoreju, 
vienmēr aizrāva, kā saimnieces 
spēj sataisīt brīnišķīgos cepu-
mus uz svētku galdiem, kurus 
nopirkt nekur nebija iespējams! 
Tētis cepa brīnišķīgākās plāts-
maizes pasaulē! Padomju laikos 
tik daudz saldumus nopirkt ne-
varējām un pārsvarā cepām visu 
paši mājās.”

Pēc 9.klases Solvitai bija 
doma, ka varētu   iet uz tehni-
kumu par konditoru mācīties 
arodu, bet tomēr izlēma, ka vi-
dusskola un pēc tam augst-
skola sniegs plašākas iespējas 
nākotnē.

Konditorejas mākslu Solvita 
apgūst pašmācības ceļā, ir bi-
jusi pāris makarūnu meistar-
klasēs. Bet piedāvājumā esošās 
meistarklases viņu neaizrauj, jo 
tās pārsvarā tiek organizētas 

un vadītas kā izklaides pasāku-
mi, nevis mācību. Līdz šim vēr-
tīgākos kursus Solvita ir iegā-
dājusies iegādājusies krievu in-
terneta vietnēs: gan video, gan 
receptes.
Idejas, iedvesma un lielākais 
izaicinājums

Iedvesmu Solvita gūst inter-
netā, youtube un instagram, pa-
tīk “tīri”, skaisti konditoru darbi. 
Taču netiek smādētas arī pavār-
grāmatas un tajās atrodamās 
receptes. Reizēm garšas Solvita 
sakombinē pati, paņemot kaut 
ko no vienas, kaut ko no otras 
receptes.

Atbildot uz jautājumu par 
lielāko izaicinājumu, Solvita 
stāsta: “Visizaicinošākais šogad 
man bija šokolādes rožu veido-
šana, es tam gatavojos pusgadu! 

Man sanāca ar pirmo reizi, un es 
esmu ārkārtīgi priecīga! Tagad 
plānoju iemācīties veidot šoko-
lādes magones, narcises, peoni-
jas utt.. Latvijā es neesmu redzē-
jusi tortes ar šokolādes ziediem, 
kas izskatās kā dzīvas. Vienas ro-
zes veidošanai nepieciešama 
vismaz stunda. Neskaitot laiku, 
kas vajadzīgs, lai sagatavotu šo-
kolādi šim darbam.” Standarta 
tortes veidošana aizņem vismaz 
divas līdz trīs dienas, jo parasti 
torte tiek veidota no vairākām 
kārtām. Protams, mēdz būt arī 
vienkāršākas tortes. 

Šobrīd Solvitai patīk pilnī-
gi visa konditoreja, visu veidu 
tortes, eklēri, makarūni, zefīri, 
cepumi ar glazūru, kas ir ļoti ie-
cienīti bērnu vidū, bet ne vegā-
nām vai sāļajām kūkām. Runājot 
par izejvielām, Solvita pati neko 
neaudzē, jo dzīvo dzīvoklī Rīgā. 
Pērk lauku olas un pēc iespējas 
mēģina pirkt sezonas produktus 
no vietējiem ražotājiem.

Solvitai nav izteiktas favorīt-
kūkas, viņai garšo pilnīgi viss – 
sākot ar vafelēm, virtuļiem un 
beidzot ar torti no sešiem dažā-
diem slāņiem. 
Vienkārša kokosriekstu ce-
pumu recepte, kas izdosies 
visiem:

Sastāvdaļas: ~110 gr milti, 
100 gr kokosriekstu skaidiņas, 
80 gr sviests istabas tempera-
tūrā, 80 gr cukurs, 2 olas istabas 
temperatūrā, 1 tējkarote cepa-
mais pulveris, vanilīns, sāls.

Sviestu sakuļ ar cukuru ~ 
2 minūtes.

Pievieno sāli un pa vienai 
pievieno olas, pēc katras kārtī-
gi sakuļot.

Pievieno kokosriekstu skai-
diņas un samaisa ar silikona 
lāpstiņu.

Miltus sajauc ar cepamo 
pulveri un piesijā masai.

Liek ledusskapī uz 30–40 
minūtēm.

Veido bumbiņas (~ 1 tējka-
rotes izmērā).

Cep sakarsētā cepeškrāsnī 
170 C 10–15 minūtes līdz vieg-
li zeltaini.
Marshmallow jeb pastilas

Sastāvdaļas: 20 gr želatīns, 
80 gr ogu vai augļu biezenis, 45 
ml ūdens, 15 gr ogu vai augļu 
biezenis, 265 gr cukurs, 100 gr 

glikozes sīrups, pūdercukurs, 
kartupeļu ciete.

Želatīnu uzbriedina ar 80 gr 
ogu biezeni.

Uzsilda želatīna–ogu bieze-
ņa masu.

Ūdeni, 15 gr ogu biezeni, 
cukuru, glikozes sīrupu karsē uz 
vidējas uguns līdz 112 C.

Uzkarsēto želantīna masu 
kuļ uz vidēja ātruma un pievie-
no tievā strūklakā uzvārīto sīru-
pu. Palielina kulšanas ātrumu un 
kuļ augstā ātrumā 10–15 min.

Lej ieziestā ar eļļu formā. 
Atdzesē  8–12 h.

Sagriež kubiņos un apvi-
ļā pūdercukurā un kartupeļu 
cietē (1:1). Uzglabā hermētiskā 
traukā.

Ideāli der cepšanai uz 
ugunskura ierasto veikalā no-
pērkamo zefīru vietā. 
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Solvitas meita un draugs 
ar ceptu marshmallow, šīs 

vasaras iecienīto našķi.



Andrejs Savickis – ener-
gosistēmu inženieris. RĪGAS 
SILTUMĀ strādā jau vairāk kā 
12 gadus. Šobrīd ir energosis-
tēmu inženieris, pirms tam – 
dispečers Dispečeru dienestā. 
Tas, ko mēs par viņu zinājām 
“ārpus RĪGAS SILTUMA pienā-
kumiem” – viņam patīk mak-
šķerēt – ir ar labiem panāku-
miem piedalījies RS makšķerē-
šanas sacensībās. Tas, ko mēs 
par viņu nezinājām – Andrejam 
patīk un padodas dažādas sa-
režģītības darbu veidošana ar 
rokas figūrzāģi. 
Kā tas sākās? 

Ar kokiem Andrejam pati-
ka darboties no skolas laikiem, 
apmēram, no 7. klases. Tajā lai-
kā klase pamazām sāka apgūt 
virpošanas galdus, gan koka, 
gan metāla galdus. Andrejam 
tas likās ļoti interesanti un tie-
šām kaut kas jauns skolniekiem. 
Pirmais Andreja svečturis bija iz-
gatavots tieši no koka, un kaut 
kad pēc tam arī skolotājs pa-
manīja, ka viņam sanāk, izvir-
zīja uz skolas olimpiādi. Toreiz 
Andrejs uz virpošanas galda 
izgrieza krūzi un tai vajadzēja 
izgriezt rokturi – no finiera ar 
rokas figūrzāģi. Rezultātā bija 

uztaisīta skaista krūze un arī ie-
gūta 1.vieta skola olimpiādē. Tā 
tas arī sākās...    

Sākotnējā pieredze tika ie-
gūta skolā – Andrejs saka – 
“Man bija labs skolotājs. Pēc tam 
sākās pašmācības ceļš. Tajā laikā 
vēl nebija You Tube, un visu ne-
pieciešamo informāciju es mek-
lēju dažādos žurnālos.”
Kā to dara?

Bērnībā, atrodot kaut kādu 
interesantu zīmējumu žurnā-
lā, ar kopēšanas papīra palīdzī-
bu Andrejs pārzīmēja to uz fi-
niera vai dēļa gabala. Tagad jau 
ir daudz vieglāk, atrodot kaut 
kādu bildi internetā, to izdru-
kā un vienkārši pielīmē uz fi-
niera vai dēļa gabala. Kad figū-
ra ir izgriezta, lieko pielīmēto 
papīru var vienkārši noslīpēt ar 
slīpmašīnu.    

Tas, kā to šobrīd dara 
Andrejs, ir pilnīgi roku darbs. 
Modernās tehnoloģijas, tas jau 
ir vairāk koka lāzergriešana, un 
tā ir vajadzīga privātam biz-
nesam un lieliem apjomiem. 
Andrejs katru darbu taisa tikai 
vienu reizi. Pamata instrumen-
ti ir rokas figūrzāģis, urbjmašī-
na, dažādi palīginstrumenti un 
materiāli. 

Tīģeris un citi darbi
Tīģeris nebija Andreja pir-

mais darbs, tas ir pēdējais un 
vissarežģītākais darbs, kas arī 
pašam tik ļoti iepatikās, jo sanā-
ca tiešām labi un skaisti, ka viņš 
nolēma atstāt šo darbu sev. Ir 
veikti arī vienkāršāki darbiņi, 
piemēram virtuves dēļi, kas ti-
kuši uzdāvināti radiniekiem un 
draugiem. 

Uz jautājumu, cik lielus fi-
nansiālos ieguldījumus šis ho-
bijs prasa, Andrejs atbild: “Es do-
māju viss ir atkarīgs no tā, kādus 
mērķus es gribu sasniegt. Es no-
darbojos tikai hobija līmenī. Es 
domāju, ja iet vienkāršo ceļu, sā-
kuma komplektam pietiks kādi 
100 eiro. Bet protams, ja gribi 
profesionāli nodarboties, viss 

ir atkarīgs, kādus instrumentus, 
kādas firmas tu gribi iegadāties. 
Ja negribi zāģēt ar roku, var no-
pirkt labu elektrisko figūrzāģi, 
ja negribi slīpēt ar roku, var no-
pirkt elektrisko slīpmašīnu utt., 
cena protams var pieaugt līdz 
kādiem 500 eiro un pat virs.”   
Citi hobiji

Gadus 10 atpakaļ Andrejs 
nopirka sev akustisko ģitāru, ar 
domu ka iemācīsies spēlēt. Kaut 
ko arī sanāca iemācīties spēlēt, 
dažādas melodijas, akordus. 
Bet, piedzimstot bērniem, laika 
tam vairs nepietika, tāpēc ģitāra 
stāv lielā koferī. Varbūt kādreiz 
pienāks laiks un tad mēs raks-
tīsim par Andreja sacerētajām 
dziesmām.  

RS
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Darbinieki – mūsu vērtība

Mežģīnes no koka...? Kāpēc ne?



AS “RĪGAS SILTUMS” 25 gadu jubilejas izaicinā-
jums mums bija jauna formāta pasākums, kāds nebi-
ja līdz šim bijis. Virtuāli un ar individuālu 25 uzdevumu 
izpildi, bet vienlaikus veicinot savstarpējo sadarbību 
un komunikāciju. 

Šī  pasākuma mērķis bija veselīga dzīvesveida po-
pularizēšana un nostiprināšana caur dažādiem ikdie-
nas uzdevumiem, kolektīva saliedēšana, tāpat arī ap-
kārtējās vides sakopšana un AS “RĪGAS SILTUMS” vēr-
tību stiprināšana. 

Izaicinājums parādīja, cik mēs esam dažādi, un 
vienlaikus spējīgi sadarboties, saprasties un sastrā-
dāties. Nemaz nerunājot par to, cik ļoti radoši šī dažā-
dība izpaudās uzdevumu izpildē! 

Kopumā Efectio piedalījās vairāk kā 300 darbinie-
ki, vairāk kā 73% pabeidza kā aktīvie dalībnieki (pildī-
ja uzdevumus), pārējie bija kā līdzjutēji. Pa visiem da-
lībniekiem kopumā tika paveikti 5173 uzdevumi, un 
kopējie “like” – 291 530! 

RS
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AS “RĪGAS SILTUMS” 25 gadu jubilejas 
izaicinājums aizrauj un vieno

Ikgadējā apdrošināša-
nas sabiedrības “Balta” un 
Satiksmes ministrijas rīkota-
jā konkursā “Drošākais uzņē-
muma autoparks 2020” Zelta 
kategorijas apbalvojumi tika 
piešķirti desmit uzņēmu-
miem, to vidū arī “AS “RĪGAS 
SILTUMS”.

Konkursa rīkotāji norādīja, 
ka uzņēmumi šogad izcēlušies 
ar veiksmīgiem krīzes risināju-
miem un labās prakses piemē-
riem, arī pandēmijas apstāk-
ļos autoparku drošības jautā-
jumus neatstājot otrajā plānā. 
Šogad, vērtējot Latvijas auto-
parkus, žūrija lielu nozīmi pie-
šķīrusi jautājumiem, kurus 

pandēmija autotransporta no-
zarē izgaismojusi kā prioritārus 
vai, tieši pretēji, kas Covid-19 
zīmē palikuši ēnā. Starp šogad 
apbalvotajiem uzņēmumu au-
toparkiem īpaši izcelti tie, kas 
līdztekus rūpēm par transport-
līdzekļu tehnisko stāvokli un ap-
rīkojumu ikdienā demonstrējuši 
risinājumus, kas rasti izdzīvoša-
nai vai pat izaugsmei krīzes laikā 
un preventīvai nozares izaicinā-
jumu novēršanai.

“Latvijas uzņēmumiem pie-
der vairāk nekā 200 000 trans-
portlīdzekļu, un mūsu redzes-
lokā nonāk uzņēmīgākie, ak-
tīvākie autoparki. Bet šie uz-
ņēmumi arī būs tie, kas spēs 

pārorientēties un tikt cauri krī-
zei puslīdz sausām kājām, jo 
gadu no gada apliecina, ka ir 
darītāji, nevis runātāji, gatavi iz-
augsmei, un viņiem rūp, kā tiek 
apsaimniekoti pašu nopelnītie 
līdzekļi,” pauda konkursa žūri-
jas priekšsēdētājs un “Baltas” 
Transporta produktu un risku 
parakstīšanas pārvaldes vadī-
tājs Kristaps Liecinieks.

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: “Jāatzīmē, ka AS “RĪGAS 
SILTUMS” šajā konkursā piedalās 
jau kopš 2014.gada, un pastāvī-
gi arī ir ieguvusi augstus novēr-
tējumus. Ne velti! Uzņēmums 
ne tikai skrupulozi seko līdzi 
sava autoparka tehniskajam 
stāvoklim un vadītāju auto va-
dīt prasmju uzlabošanai, bet arī 
domā par vides piesārņojuma 
samazināšanu.

Pirmos divus elektromobi-
ļus AS “RĪGAS SILTUMS” sāka 
izmantot jau 2015.gadā. Nu 
ir uzņemti apgriezieni būtis-
kam elektroautomobiļu par-
ka papildinājumam. Izpildot 
transpor tl īdzek ļu nomai-
ņas plānu, šogad ir iegādāti 

vieglie pasažieru elektromobiļi 
Renault Zoe, tuvākā gada laikā 
plānota četru benzīna dzinēju 
automobiļu Citroen Berlingo 
nomaiņa ar elektromobiļiem 
struktūrvienību inženierteh-
niskajam personālam un teh-
niskajam servisam. Tāpat arī 
turpmāko divu gadu plānā 
paredzēta vēl 8 elektromobi-
ļu   ieviešana uzņēmuma vadī-
bas funkciju nodrošinājumam. 
Elektromobiļu uzlādei šobrīd 
AS “RĪGAS SILTUMS” objektos 
ir uzstādītas 6 elektromobiļu 
uzlādes vietas, realizācijas pro-
cesā ir projekti par 36 uzlādes 
vietu izbūvi piecos objektos.

Taču  zaļā domāšana  nesā-
kas un nebeidzas tikai ar auto-
parka nomaiņu. Uzņēmums da-
žādos veidos veicina un atbal-
sta arī darbinieku vēlmi dzīvot 
zaļāk! Ir izveidotas velo noviet-
nes, pastāvīgi iesaistāmies arī 
kampaņās, kas mudina uz dar-
bu doties, izmantojot videi ne-
kaitīgākus risinājumus – sākot 
ar velosipēdiem, elektriskajiem 
skrejriteņiem, kājām, beidzot ar 
sabiedrisko transportu.”
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Starp desmit “Drošākais uzņēmuma autoparks 2020” 
Zelta kategorijas ieguvējiem AS “RĪGAS SILTUMS”

AS “RĪGAS SILTUMS” 25 gadu jubilejas izaicinājuma uzvarētāji



Nu jau vairākus gadus uzņē-
muma darbinieki atbalsta līdz-
cilvēkus, ziedojot svarīgāko un 
dārgāko – asinis. Šogad oktobrī 
virkne darbinieku, gan tādi , kas 

regulāri ziedo asinis, gan virk-
ne, kas pirmo reizi saņēmās šim 
drosmīgajam solim, ievērojot vi-
sas Covid-19 drošības prasības, 
ziedoja savu laiku un asinis. 

Valsts Asinsdonoru centrs 
pauž lielu PALDIES katram, kurš 
atrada laiku un ziedoja asinis 
mūsu līdzcilvēkiem!

Asinsdonoru dienā piedalī-
jās 35 darbinieki un kopā sazie-
dojām 15,8 l asinis.

Jāatzīmē, ka 10 no mūsu ko-
lēģiem to darīja pirmo reizi.

Jūs visi  esat l ieliski! 
Lepojamies!

RS
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Nākotne piederēs elektromobiļiem

Transporta dienesta vadītājs 
Gints Upmalis

Eiropas savienības dekla-
rētais zaļais kurss paredz 2050.
gadā Eiropai kļūt par pirmo 
klimata neitrālo kontinentu.  
Transports rada 25% Eiropas 
siltumnīcas efekta gāzu (SEG) 
emisijas. Zaļā mērķa sasnieg-
šana ir izaicinājumi ar konkrē-
tiem uzdevumiem  auto indus-
trijai, katrai ES valstij un līdz ar 
to katram patērētājam.  Par 
Eiropas un arī lokālajām elek-
tromobilitātes aktualitātēm 
AS “RĪGAS SILTUMS” darbinie-
kiem interesanti un aizraujoši     
2020. septembrī  savās lekcijās 
stāstīja portāla Uzlādēts.lv pār-
stāvis Kārlis Mendziņš.  

AS “RĪGAS SILTUMS” kā teh-
noloģiski progresīvs, inova-
tīvs, biznesa nākotnē orientēts 
uzņēmums savā vides politi-
kā (https://www.rs.lv/lv/saturs/
vides-politika ) ir deklarējis  uz-
ņēmuma transporta ietekmes 
uz apkārtējo vidi vides samazi-
nāšanu, ko iespējams sasniegt 
turpinot  iespējami plaši  un 

pārdomāti ieviest elektromobi-
litātes risinājumus.

Pozitīva pieredze elektroauto 
izmantošanā jau ir

Kopš 2015.gada, izmanto-
jot Latvijas budžeta program-
mas “Klimata pārmaiņu finanšu 
instruments” (KPFI) finansiālo 
atbalstu, AS “RĪGAS SILTUMS” 
ir uzsākta divu elektromobiļu 
Nissan eNV200 izmantošana, 
iegūstot reālu  elektromobi-
ļu ekspluatāciju pieredzi. Tā ir 
pozitīva un motivējoša, jo bija 
precīzi  izvēlēti  elektromobili-
tātes pielietojumi (koplietoša-
nas automobilis Cēsu ielas 3A 
personāla nokļuvei iestādēs 
un  objektos  un 2.TR kontrol-
mēraparātu grupas ikdienas 
funkciju izpildei), to samēro-
jot ar pieejamo elektromobi-
ļu veiktspēju (2014. gada pa-
audzes elektromobiļu nobrau-
kums ar vienu uzlādi 100 km, 
pilna uzlāde 5 h). Šajā laika 
posmā abi elektromobiļi ir no-
braukuši  156.6 tūkstošus km 
patērējot 33.4 tūkstošu kWh un 

tādejādi, neizmantojot benzī-
na dzinēja auto, esam izvairī-
jušies no  38.6 tonnām CO2 iz-
mešu.  Izdevumi elektroenerģi-
jai ir apmēram 5 reizes mazāki 
salīdzinot ar benzīnu.

Elektroautomobiļu 
piedā vā jums varēja būt 
daudzveidīgāks

Domājot par perspektī-
vām  – autoindustrijas aktuali-
tātes rada iespaidu par elektro-
auto piedāvājuma strauji  pie-
augošo daudzveidību, kura tū-
līt sasniegs arī mūs Latvijā. Taču 
realitāte ir skarba  – Latvijā pieej-
ams trūcīgs elektromobiļu mo-
deļu skaits, kuru  raksturo aug-
sta cena, nepietiekoša veiktspē-
ja, dimensiju neatbilstība uzņē-
mumam vajadzīgās mobilitātes 
prasībām, ierobežota pieeja-
mība (ievērojama pieprasīju-
ma apstākļos Baltijas tirgus lie-
lajiem autoražotājiem diemžēl 
nav prioritāte). 

Izdevīgums iespējams
AS “RĪGAS SILTUMS” Trans-

porta dienests ieinteresēti un 
vērīgi seko elektromobiļu tir-
gus notikumiem. Regulāri  tiek 
veikts elektromobilitātes izvēr-
tējums uzņēmuma tehnoloģis-
ko funkciju nodrošinājumam.  
Finansiāli ekonomiskie novērtē-
jumi rāda elektromobiļu pielie-
tojumu pamatojumu gada no-
braukumam pārsniedzot 11 000 
km. Uzņēmuma autoparka eks-
pluatācijas specifika ir auto-
transporta tehnoloģiskais pie-
lietojums ar  nelielu nobrauku-
mu (5 000 ... 10 000 km/gadā). 

Mērķis ir radoši un inovatīvi, sa-
mērojot pieejamo elektromo-
biļu parametrus (nobraukums 
ar vienu uzlādi, auto  cena,  iz-
mēru atbilstība, pieejamības  ie-
spēja Latvijā) ar darbu izpildes 
tehnoloģiskajām prasībām, rast 
iespējami plašu elektromobiļu 
izmantošanu.

Pa ielām ripos virkne 
AS  “RĪGAS SILTUMS” 
elektroauto

Izpildot transportlīdzek-
ļu nomaiņas plānu, šogad 
struktūrvienību (siltumcentrā-
le “Imanta” un Transporta die-
nests) vadītāju  darbam ir ie-
gādāti vieglie pasažieru elek-
tromobiļi Renault Zoe, tuvā-
kā gada laikā plānota četru 
benzīna dzinēju  automobiļu 
Citroen Berlingo nomaiņa ar 
elektromobiļiem struktūrvie-
nību inženiertehniskajam per-
sonālam un tehniskajam servi-
sam, turpmāko divu gadu plā-
nā paredzēta vēl 8 elektromo-
biļu  ieviešana uzņēmuma vadī-
bas funkciju nodrošinājumam. 
Elektromobiļu uzlādei šobrīd AS 
“RĪGAS SILTUMS” objektos ir uz-
stādītas 6 elektromobiļu uzlā-
des vietas, realizācijas procesā ir 
projekti par 36 uzlādes vietu iz-
būvi  piecos objektos (Pildas ielā 
43 - 16 vietas, Cēsu ielā 3A – 10 
vietas, Kandavas ielā 16 – 6 vie-
tas, Kurzemes prospektā 17 un 
Atlantijas ielā 51 – pa 2 vietām). 

Nākotne – jau pavisam tuva 
un AS “RĪGAS SILTUMS” auto-
parkā  – nepārprotami piederēs 
elektromobiļiem.
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Darbinieki saziedo vairāk nekā 15 litrus asiņu



Nu jau divus gadus pēc kārtas AS “RĪGAS SILTUMS” sagla-
bājusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Padziļinātās sadarbības 
programmas Zelta līmeni. Kopumā šajā programmā akciju sa-
biedrība iekļauta kopš tās izveides.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekle Birute Krūze: “Atbildīga 
un godīga uzņēmējdarbība ir akciju sabiedrības prioritāte, ko uzņē-
mums īsteno,  rūpīgi ievērojot noteiktās likuma normas, disciplinēti 
nomaksājot visus valstī noteiktos nodokļus, kā arī ieviešot un reali-
zējot nodokļu risku pārvaldības procedūras.   

  VID Padziļinātās sadarbības programmas Zelta līmenis ir aug-
stākā līmeņa novērtējums AS “RĪGAS SILTUMS” īstenotajai atbildī-
gai uzņēmējdarbības praksei. Tā reizē ir arī apliecinājums AS “RĪGAS 
SILTUMS” kā atvērtam un uzticamam sadarbības partnerim. Lai pre-
tendētu uz dalību programmā, pastāvīgi izpildām virkni dažādu kri-
tēriju. Sociālajās apdrošināšanas iemaksās un iedzīvotāju ienākuma 
nodoklī vien kopā ik gadu esam nomaksājuši ap 8 milj. eiro.

AS “RĪGAS SILTUMS” ilgtspēju un labo sociālās korporatīvās atbil-
dības praksi apliecina arī iegūtā  Zelta kategorija “Ilgtspējas indeksā.”

Par VID padziļinātās sadarbības programmu
Padziļinātās sadarbības programma ir Valsts ieņēmumu dienesta 

īstenota sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur kritērijiem 

atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai un grupēšanai trīs lī-
meņos – Bronza, Sudrabs, Zelts. 

Programmas dalībnieki, vērtēšanas kritēriji, priekšrocības un cita 
informācija pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Padziļinātās sadar-
bības programma”.

RS
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Ilgtspēja

AS “RĪGAS SILTUMS” nu jau vairākus 
gadus pēc kārtas saglabā VID Padziļinātās 
sadarbības programmas  Zelta līmeni

Eiropas Mobilitātes nedēļa jau otro gadu
Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros, kas norisinājās no 2020.

gada 16.septembra līdz 22.septembrim, AS “RĪGAS SILTUMS” notika 
vairākas aktivitātes:

17.septembrī lekcija par drošu velosipēda braukšanu, Rīgas ve-
loceliņu infrastruktūras attīstība un praktiskā nodarbība instrukto-
ra pavadībā. Lekcija tiks filmēta un publicēta arī iekšējā mājas lapā

21.septembrī Diena bez auto, visi darbinieki tika aicināti darbā 
ierasties videi un veselībai draudzīgā veidā – ar kājām, velosipēdu, 
skrejriteni, skrituļslidām vai kādā citā videi draudzīgā veidā.

Arī visas nedēļas ietvaros AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki tiek ai-
cināti uz darbu nākt videi draudzīgā veidā – ar kājām vai braukt ar 
velosipēdu. Atsaucība no darbinieku puses neizpalika!

RS
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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” klientus pieņem Cēsu ielā 3A,  
Rīgā, 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 diennakts bezmaksas 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.

Komunikācija ar rīdziniekiem

Sociālos tīklos par apkures sezonu

Ar siltumu jārīkojas līdzīgi, un rezultāts jūs 
patīkami pārsteigs! RS

Rīdzinieki priecājas par apkures pie slēg-
šanu:

 Pirmajās dienās pēc apkures pieslēg-
ša nas, protams, ir prieks, ja dzīvoklī ir tik 
karsts kā Ēģiptē. Bet ar pārkurināšanu la-
bāk neaizraujieties, lasiet mūsu padomus 
par siltuma taupīšanu, saglabājot dzīvoklī 
komforta temperatūru. Pretējā gadījumā, 
pēc ilgstoša karstuma istabā un logiem pa-
stāvīgi vaļā, rēķins radīs ledusspaiņa efektu.

  RS

 Tā ir. Nedaudz pārfrāzējot – ja mājās ir 
silti un droši, tad var tikt pāri jebkādām grū-
tībām. Arī Covid. 

RS

 P.S. Vispār jau mēs apkuri varam nodroši-
nāt visu gadu, lai jums vienmēr būtu silti…! 

RS

Dzīvokļa īpašniek, tev ir iespēja noskaidrot parādu 
par daudzdzīvokļu mājai piegādāto siltumenerģiju 

siltumapgādes uzņēmuma mājas lapā www.rs.lv sadaļā – 
Iedzīvotājiem – Daudzdzīvokļu māju īpašnieku parādi.


