
AS “RĪGAS SILTUMS” informatīvais bezmaksas izdevums 2022. gads  Nr. 19

www.rs.lv
AS “RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A
Rīga, LV-1012

Tālr.: 67017359
Fakss: 67017363

E-pasts: siltums@rs.lv

2. lpp. 8. lpp. 15. lpp.

Nākamajai 
apkures 

sezonai jāveido 
uzkrājumi

Dažādība – 
tēvi, kuri bijuši 

bērna kopšanas 
atvaļinājumā

Regulē siltumu, 
uzskaiti 

patēriņu, maksā 
mazāk!

Saglabājam Platīna kategorijas 
apbalvojumu Ilgtspējas indeksā



Energoresursu cenu pieau-
gums, kas sākās jau pagā-
jušā gada rudenī, bet jaunu 

grūdienu saņēma pēc Krievijas 
iebrukuma Ukrainā, jau ir licis 
daudziem Latvijas siltumap-
gādes uzņēmumiem pārska-
tīt savus tarifus, un ir gaidāms, 
ka rudenī situācija būs vēl slik-
tāka. Latvijas lielākā siltumap-
gādes uzņēmuma AS “RĪGAS 
SILTUMS” valdes priekšsēdētājs 
Normunds Talcis intervijā aģen-
tūrai LETA gan pauž cerību, ka 
Rīgā tarifu izdosies noturēt 100 
eiro robežās. Tomēr viņa ietei-
kums ir katrai mājai šobrīd vei-
dot uzkrājumus, kas palīdzēs 
norēķināties par siltumu.

Kā šajā sezonā mainījies 
parādnieku nenomaksāto rē-
ķinu apjoms? Vai ar pieaugu-
šajām enerģētikas cenām arī 
parādnieku skaits nav audzis?

Sezonas sākumā mums 
bija lielas bažas par parādnie-
ku skaitu un maksājumu dis-
ciplīnu. Tarifu mēs paaugstinā-
jām septembrī, pamatojoties 
uz “Latvenergo” tarifu siltum-
enerģijas cenai, un tas ir aug-
stākais tarifs līdz šim. Tarifa lie-
lums mums radīja bažas par 
norēķiniem, taču jāsaka, ka 
apsaimniekotāji ļoti cītīgi strā-
dāja ar dzīvokļu īpašniekiem. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
parāda apmērs procentuāli 
pret kopējiem izrakstītiem rē-
ķiniem būtiski nav mainījies 
un ir pagājušā gada līmenī. 
Protams, apmaksas ziņā liela 
nozīme bija valsts atbalstam, 
kas sedz paaugstināto tarifa 

daļu iedzīvotāju siltumapgā-
des rēķinos.

Ņemot vērā, ka nākamajā 
apkures sezonā tarifi, iespē-
jams, pieaugs vēl vairāk, kā-
das bažas ir šobrīd?

Nav ko spekulēt, jo vi-
siem ir skaidrs, ka nākamajā 
sezonā apkures izmaksas pie-
augs. Ņemot vērā to, ka Rīgā 
mēs 70% no siltumenerģi-
jas iepērkam no neatkarīga-
jiem ražotājiem, tostarp arī no 
AS “Latvenergo”, kas to ražo 
no dabasgāzes, cenas augs. 
Dabasgāzi vairs neiepērk no 
Krievijas, bet cena gāzei no sa-
šķidrinātās dabasgāzes (LNG) 
termināļa ir augsta. Tādēļ do-
māju, ka zemas cenas mēs vairs 
neredzēsim.

“Latvenergo” šobrīd ir 
iesniedzis arī jauno sil-
tuma tarifu, kura stā-
šanās spēkā plānota 
no 1.septembra. Tas 

nozīmē, ka līdz 1.sep-
tembrim siltuma cena 
nemainīsies, būs klu-
sais periods, bet pēc 

tam mūs sagaida bū-
tiskas izmaiņas.

Ja runājam par valsts at-
balstu, tad, lai noņemtu slo-
gu no budžeta, stingrāk būtu 
jāpielieto enerģētiskās naba-
dzības princips, kas ir noteikts 
Enerģētikas likumā. Ir jāizstrā-
dā mehānisms, kā atbalstīt tos, 
kas nevar samaksāt, savukārt 
tie, kas var maksāt, lai domā, 
kā taupīt.

Tas saistās ar vienu no 
lielākajām problēmām Rīgā, 
kas ir energoefektivitāte. 
Nesen dzirdēju frāzi, ka Rīga ir 
nogulējusi energoefektivitātes 
pasākumus.  Jā, nu tā tas ir. Valmierā, 
Liepājā augstas siltumenerģijas 
cenas bijastimuls veikt energo-
efektivitātes pasākumus. Rīgā 
siltumenerģijas cena vienmēr 
ir bijusi viena no zemākajām 
valstī, līdz ar to tas nemudināja 
veikt šos energoefektivitātes 
pasākumus. Arī sabiedrība 
droši vien Rīgā ir citādāka 
nekā mazākās pilsētās, kurās 
s i l t i n ā š a n a s  p ro gra m m a 
noritēja veiksmīgāk.  Tur 
nostrādāja sniega bumbas 
efekts - viena māja uztaisa labu 
projektu, pārējie redz, ka tas ir 
ļoti efektīgi, un dara to pašu. 
Rīgā jau sarunas nenotiek pat 
starp kaimiņiem, kur nu vēl 
mājām. Arī Rīgā ir labi piemēri, 
kur vienai nosiltinātai mājai 
iekšpagalmā seko citas, taču 
tas nav tik efektīvi kā mazākās 
pilsētās.

Energonabadzība ir tas 
būtiskākais jautājums, pie kā 
valdībai vajadzētu strādāt un 
domāt, lai spiediens un ietek-
me uz budžetu nebūtu tik lie-
la. Skaidrs, ka atbalsts apkures 
maksājumiem būs jāsniedz arī 
turpmāk. 

Tad Rīgā varētu būt jūsu 
nosauktie 230 eiro?

Nē, nevajag sabiezināt krā-
sas, bet pāri 100 eiro noteikti 
varētu būt. Ja biržas cena gā-
zei ir 100 eiro, tad attiecīgi jā-
skatās “Latvenergo” tarifs, un 
mūsu tarifs ir plus vēl apmēram 
30 eiro. Pie kura līmeņa apstā-
sies, es nezinu, bet jācer, ka ne-
būs pāri par 100 eiro.

Vasarā patēriņš būs bū-
tiski mazāks, kas palīdzēs sa-
maksāt rēķinus, bet kas būs 
rudenī, kad atsāksies apkures 
sezona…

Jākrāj nauda…

Jā, krājiet naudu. Es 
katrai mājai šobrīd 

ieteiktu veidot uzkrā-
jumus, kas palīdzēs 
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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.

AS “RĪGAS SILTUMS”: nākamajai 
apkures sezonai jāveido uzkrājumi

Normunds Talcis, AS “RĪGAS SILTUMS”  valdes priekšsēdētājs 

Viedoklis



3

Viedoklis
norēķināties par sil-
tumu. Tāpat mudinu 
uzsākt ātrās energo-
efektivitātes pasāku-

mus, pārbūvējot apku-
res sistēmu, uzstādot 
siltuma regulēšanas 
iespējas ar termore-

gulatoru un uzstādot 
siltuma maksas sada-
lītājus jeb alokatorus. 
Tādējādi var panākt 

līdz pat 20% ekonomi-
ju patēriņam un rē-

ķinam. Turklāt mak-
sāt par savu patērēto 

siltumu.

 Atgriežoties pie aizva-
dītās apkures sezonas, kāda 
bija ziema? Vai ir vairāk siltu-
ma pārdots?

Ja vērtējam aizvadītās 210 
apkures dienas, tad vidējā gai-
sa temperatūra ir bijusi plus 2,6 
grādi. Normatīvos noteiktā ap-
kures sezona ir 192 dienas ar 
vidējo gaisa temperatūru 1,1 
grādi. Tas nozīmē, ka faktiski 
ziema bijusi siltāka, nekā tas 
ir noteikts normatīvos. Mums 
bija vēss novembris un decem-
bris, kam sekoja siltāks laiks. 
Tādēļ nevar teikt, ka šī ziema 
bijusi auksta. Garuma ziņā gan 
apkures sezona ir bijusi garā-
ka. Pēdējos gados apkures se-
zonas ir garākas, bet siltākas.

Eiropas Komisija kā vienu 
no veidiem gāzes patēriņa 
mazināšanai ir ierosinājusi 
mazināt apkures temperatū-
ru. Arī premjers iepriekš ir ie-
teicis uzvilkt vēl vienu džem-
peri, lai sasildītos. Kā jūs uz 
to raugāties?

Par katru samazinātu tem-
peratūras grādu var ietaupīt 
5% enerģijas. Apgalvojums 
ir pareizs, taču lēmums ir jā-
pieņem lietotājiem - dzīvokļu 
īpašniekam vai īrniekam. AS 
“RĪGAS SILTUMS” tādu lēmumu 
nevar pieņemt, var tikai mudi-
nāt to darīt. Siltuma patēriņu 
regulē māja. Ja iedzīvotāji grib 
dzīvot komforta temperatūrā, 
tad par to jāmaksā dārgi, ja viņi 
var vienoties par siltuma sama-
zināšanu par diviem grādiem, 
tad ietaupījums jau ir 10%. Viss 
ir iedzīvotāju rokās, jo to pie-
ļauj automatizētais siltummez-
gls. Jautājums ir par lēmumu 
pieņemšanu.

Rīgā, vecajās padomju 
mājās dzīvojošajiem, droši 
vien ir grūti vienoties.

Tieši tā, un tāpēc arī mūsu 
piedāvājums un redzējums ir 
šie alokatori jeb procentuālie 
siltuma maksas sadalītāji. Tie 
ir nelieli, uzstādīti uz radiato-
riem, kas nodrošina motivāci-
ju taupīt. Nākamais jautājums, 
kā šos maksājumus sadalīt, lai 
nav tā, ka vieni dzīvo 23 grā-
dos, otri 18 grādos, bet maksā 
vienādi. Tam ir vajadzīgi alo-
katori, kas maksājumu sada-
la proporcionāli siltuma patē-
riņam. Tādējādi varam panākt 
to, ka tie, kas siltumu ekono-
mē, maksā mazāk. Mums jau 
šobrīd ir piecu gadu pieredze 
Ulbrokas ielā, kur varam pa-
teikt, ka efekts ir konkrētam lie-
totājam, dzīvoklim un arī mā-
jai kopumā. Tādējādi var pa-
nākt 20% ekonomiju kopumā. 
Skaidrs, ka daļa dzīvokļu īpaš-
nieku dzīvos kā līdz šim, bet 
daļa, braucot atvaļinājumā vai 
brīvdienās uz laukiem, siltuma 
patēriņu samazinās.

“Rīgas namu pārvald-
nieks” turpina iebilst pret 
sistēmu, kad parādi par sil-
tumu lielā mērā jāuzņemas 
namu apsaimniekošanas 
uzņēmumiem, un aicina tos 
dalīt ar siltuma ražotājiem. 
Kāda ir  AS “RĪGAS SILTUMS” 
nostāja?

Katram ir jādara savs darbs 
- mums savs un viņiem savs. 
Kāpēc man kā godīgam maksā-
tājam, kurš dzīvo daudzīvokļu 
mājā, kurai ir labs apsaimnie-
kotājs, kurš rūpējas par māju, 
jāiekļauj tarifā palielinājums 
tādēļ, ka kāds cits nemaksā? 
Es tam negribētu piekrist un 
es negribētu maksāt par kādu 
citu māju. Domāju, ka tā ir 
daudzdzīvokļu mājas problē-
ma un tā ir atbildīga par savu 
kopīpašumu. Diemžēl tā tas ir, 
un tā ir vienība, kurai piegādā 
siltumu. Tas, kas notiek daudz-
dzīvokļu mājas iekšienē, tas ir 
jārisina apsaimniekotājam.

Kā uzņēmumu kopumā 
ietekmēja cenu sadārdzinā-
jums, kas vērojams šajā ap-
kures sezonā? Kā situācija 
mainījās pēc Krievijas iebru-
kuma Ukrainā 24. februārī?

Šobrīd nekas nav mainī-
jies, ja neskaita nostāju pret 

šo jautājumu. Gāze un šķelda 
mums bija iepirkta jau iepriekš, 
sadārdzinājums sākās jau pērn 
novembrī. Tādā ziņā ietekmes 
nebija, vienīgi aizliegums ie-
vest šķeldu no Baltkrievijas, kas 
atspoguļojās uz cenām. Bet šis 
aizliegums bija jau pagājušā 
gada vasarā.

Šis gads gan būs grūts, jo 
ir jāveic arī remontdarbi. Šis ir 
jautājums, kas mūs šobrīd ļoti 
satrauc. Tērauds, kā zināms, ir 
kļuvis daudzas reizes dārgāks, 
arī citi izejmateriāli ir dārgāki, 
darba algas ir pieaugušas, līdz 
ar to plānotos darbus nāksies 
izvērtēt pēc iepirkumu izsludi-
nāšanas. Budžets mums ir tik 
liels, cik ir, un vairāk mēs neva-
ram atļauties.

Tas nozīmē, ka mazāk 
svarīgos remontus šogad va-
rētu atlikt?

Jā, noteikti mēs izvērtēsim, 
kuri remonti ir būtiski, kuri ne 
tik. Domāju, ka veiksim tikai 
tos remontdarbus tikai tajos 
siltumtīklu posmos, kur tas ir 
jādara nekavējoties.

J ū s  j a u  p i e m i n ē j āt 
Baltkrievijas šķeldas impor-
tu. Vai ir izdevies atrast alter-
natīvas, un kādas cenas, pie-
ejamība šobrīd ir tirgū?

Pieejamība ir, cenas ir bū-
tiski augstākas. Ja mēs pagā-
jušogad maksājām 17-18 eiro 
par megavatstundu, tad šo-
brīd mēs šķeldu iepērkam par 
apmēram 33 eiro par megavat-
stundu. Tāpat esam mainījuši 
iepirkuma stratēģiju - ja pirms 
tam iepirkām šķeldu faktiski 
uz gadu, jo varējām prognozēt 
cenu, tad šobrīd mēs pērkam 
apjomu vien mēnesim. Šķelda 
šobrīd ir, taču tā ir dārgāka, un 
mēs dažādojam piegādātājus, 
lai sadalītu riskus. Esam iepir-
kuši mizas no “Rīgas mežiem”, 
veicām iepirkumu Lietuvā un 
piedalāmies “Latvijas Valsts 
mežu” izsolē.

Kā AS “RĪGAS SILTUMS” 
ietekmēs Latvijas lēmums 
atteikties no Krievijas 
dabasgāzes?

Izmaksas ir būtiskākais as-
pekts. Par pieejamību runājot, 
droši vien pie šīs sarunas būs 
jāatgriežas novembrī vai de-
cembrī, kad situācija, cerams, 
būs stabilizējusies. Šobrīd lē-
mumus, apgalvojumus, vēlmes 

es saprotu, nostāju es saprotu, 
bet, kā tas strādās realitātē, līdz 
galam nav skaidrs. Šobrīd mēs 
sadarbojamies ar  “Latvenergo” 
par LNG kopīgu iepirkumu. Ja 
tas izdosies, tad cenas, kādas 
būs, tādas būs. Domāju gan, 
ka Rīga bez siltuma nepaliks.

Atsevišķas sarunas ar 
Klaipēdas termināli jums 
nav bijušas, tikai caur 
“Latvenergo”?

Nav bijušas,  mēs to-
mēr esam neliels patērē-
tājs, bet “Latvenergo” ir liels. 
“Latvenergo” ir arī mūsu ak-
cionārs, un tādā veidā mēs iz-
mantojam viņu kontaktus un 
kompetenci. Zinot, ka viņiem 
arī tiks uzticēta gāzes nodroši-
nātāja, garanta loma, tad ir ti-
kai loģiski, ka “Latvenergo” ie-
vērotu arī mūsu intereses gā-
zes iepirkumā. Pērkot caur ter-
mināli LNG lielākā daudzumā, 
tas, protams, ir izdevīgāk nekā 
risināt sarunas pašiem par sa-
līdzinoši niecīgu iepirkumu. 
“Latvenergo” ir uzrunājis arī 
Latvijas siltumuzņēmumu aso-
ciāciju un arī viņu vajadzībām 
risinās gāzes iepirkumu.

Mums līdz oktobrim gāzes 
krājumi ir, tur nav problēmu, 
bet jau tagad ir jādomā par nā-
kamo sezonu. Ja tiks pieņemts 
lēmums Latvijā būvēt savu 
termināli, tad no drošības vie-
dokļa tas ir ļoti liels ieguvums. 
Mums tad būtu gan terminā-
lis, gan krātuve, kas nodrošinā-
tu sinerģiju un veiksmīgi varē-
tu strādāt. Tur jārēķina ekono-
mistiem, cik daudz termināļu ir 
vajadzīgs, ņemot vērā Baltijas 
valstu un Latvijas patēriņu.

Saistībā ar zaļo kur-
su, vai jau ir apjausts, cik 
ātrā laikā pilnībā varētu at-
teikties no fosilo kurināmo 
izmantošanas?

Tāda mērķa mums nav. 
Pirms  24. februāra bija mērķis 
10 gadu laikā attīstīt zaļo ener-
ģiju. Saistībā ar to, ka Rīgas pil-
sēta pieņēma mērķi līdz 2030. 
gadam kļūt klimatneitrāla, mēs 
ilgtermiņa finanšu plānā bijām 
iekļāvuši, ka līdz 2029. gadam 
varētu vismaz 90-91% ražot no 
zaļās enerģijas. Pārējo no gā-
zes. Kāpēc no gāzes? Jo ir “pīķa” 
slodzes, ir avārijas slodzes utt. 
Uzstādīt visu zaļo uzreiz būtu 
ļoti neracionāli. Šodien mēs tā 
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runājam, bet varbūt paies trīs 
gadi un viedoklis mainīsies. 

Ņemot vērā 24. febru-
āri un kara sākumu, 
šobrīd plānojam, ka 

jau 2025./2026. gada 
apkures sezonā varē-
tu 90% siltuma sara-
žot ar zaļo enerģiju. 

Taču tā ir tikai tā daļa, 
ko mēs paši ražojam. 

Mēs saražojam 30-
32% no nepiecieša-
mā siltuma, pārējos 

70% iepērkam. Tas ir 
izaicinājums, pie kura 
esam sākuši strādāt. 
Jācer, ka arī Eiropas 

Savienības fondi palī-
dzēs realizēt lielos pro-
jektus, kā, piemēram, 
koģenerācijas staci-
jas izbūvi. Attiecīgi 

tad varēsim sasniegt 
mērķus, kas izvirzīti 
2025./2026. gadam.

Paralēli domājam par zaļā 
ūdeņraža ieguvi un izmanto-
šu centrālajā siltumapgādē. 
Šobrīd aptuvenie aprēķini lie-
cina, ka ūdeņradis varētu būt 
konkurētspējīgs tirgū gan kā 
transporta degviela, gan kā ku-
rināmais. Meklēsim sadarbību 
ar “Rīgas satiksmi” vai vēl kādu 
uzņēmumu, kas to izmanto. 
Šobrīd ir sarēķināts, par kādu 
naudu, ņemot vērā esošās 
energoresursu cenas, varam 
saražot ūdeņradi. Iepriekš es 
biju diezgan skeptisks, jo cenas 
bija ļoti augstas, bet šobrīd ap-
rēķini liecina, ka ar savu ūdeņ-
raža cenu mēs būtu konkurēt-
spējīgi piedalīties dažādās ak-
tivitātēs. Pagaidām gan deta-
lizēti nestāstīšu, jo līdz galam 
projekts nav izstrādāts.

Otrs ir saule. Šobrīd saules 
paneļi mums ir jau uzstādīti 
pašpatēriņam. Saulainās die-
nās paneļi saražo visu admi-
nistratīvo ēku darbībai nepie-
ciešamo enerģiju, apmākušās 
dienās gan nepietiek. Saules 
paneļus ir plānots pašpatēri-
ņam uzstādīt arī siltumcentrā-
lēs, kā arī ir plāns par lielāku 
saules parka izveidi mūsu teri-
torijā, lai palielinātu enerģijas 
ieguves apjomu.

Cik pašlaik R īgā ir 
ēku, kuras varētu pieslēgt 

centralizētajai apkurei, bet 
kuras izmanto citu apkures 
veidu?

Mēs ar centralizēto siltum-
apgādi apgādājam 76% no ko-
pējās Rīgas siltuma nepiecie-
šamības jeb apmēram 8160 
ēkas. Cik māju ir bez centrali-
zētās siltumapgādes, to es ne-
varēšu pateikt. 2000.gadu sā-
kumā daudzas mājas atteicās 
no centralizētas siltumapgā-
des un pārgāja uz dabasgāzi 
tādēļ, ka toreiz mazajiem gāzes 
patērētājiem bija nepropor-
cionāli zems tarifs salīdzināju-
mā ar lielajiem patērētājiem. 
Šogad no gada sākuma jau 49 
mājas ir lūgušas atpakaļ pie-
slēgt centralizēto apkuri. Esam 
jau izdevuši tehniskos noteiku-
mus, lai viņus atkal pievienotu. 
Tā ir tendence. Arī jaunie pro-
jekti nāk klāt, jo esam pārlieci-
nājuši viņus ar savu kvalitāti. Ir 
daudzi rajoni, kur nav centra-
lizētās siltumapgādes, bet lo-
kālās katlumājas. Arī šajos rajo-
nos mēs plānojam attīstīt cen-
tralizēto siltumapgādi, vien žēl, 
ka šobrīd nav pieejams Eiropas 
Savienības līdzfinansējums sil-
tumtrašu izbūvei, vien katlu-
māju būvniecībai. Tas nedaudz 
bremzē centralizētās siltumap-
gādes izplešanos.

Vai centralizēto siltum-
apgādi var salīdzināt ar sa-
biedrisko transportu, aici-
not cilvēkus tomēr nepārvie-
toties savā personīgajā auto, 
bet sabiedriskajā transpor-
tā, kas tad sanāk efektīvāk, 
lētāk un ērtāk?

Kādreiz bija stereotips, ka 
centralizētā apkures sezona 
sākas noteiktā datumā un līdz 
tam iedzīvotājiem ir jāsalst. 
Tam noteikti es negribētu pie-
krist, jo šobrīd apkures sezo-
nu klienti var uzsākt tad, kad 
vēlas. Arī Jāņos vai jūlijā, ja ir 
vēsi, apkuri ir iespējams pie-
slēgt. Nav jāgaida rīkojums 
no augšas, vienīgi rēķiniem ir 
jābūt samaksātiem. Tādā ziņā 
centralizēto apkuri var salīdzi-
nāt ar sabiedrisko transportu.

“Getliņi EKO” ir minējis, 
ka varētu izbūvēt atkritumu 
dedzināšanas rūpnīcu, kura 
var ražot arī siltumu.

Atkritumu apsaimnieko-
šanas jomā ir mērķis samazi-
nāt noglabājamo atkritumu 

apjomu, un viens no risināju-
miem ir dedzināšana. Eiropas 
fondi to vairs neatbalsta, jo 
Eiropa to dara jau ilgāku laiku, 
un tas strādā, bet pie mums tā 
ir salīdzinoša jauna lieta. Cik 
zinu, Ventspilī ir uzsākts pro-
jekts, bet Rīgā vēl nav. Domāju, 
ka arī Rīgā tas būs, jo atkritu-
mus Rīgā saražo pietiekami 
daudz. Viens no segmentiem, 
kā izmantot sadedzināšanā 
gūto siltumu, ir centralizētajā 
siltumapgādē.

Tad AS “RĪGAS SILTUMS” 
būtu gatavs sadarboties 
ar “Getliņi EKO” atkritu-
mu dedzināšanas rūpnīcas 
projektā?

Kāpēc gan nē. Esam gata-
vi. Mēs esam speciālisti siltu-
ma ražošanā, kāds cits ir spe-
ciālists atkritumu biznesā. Mēs 
varam apvienot spēkus. Šobrīd 
tāda konkrēta plāna nav ne 
mūsu biznesa plānā, ne stra-
tēģiskajos virzienos, bet es 
domāju, ka kaut kādā brīdī, ja 
mūs uzrunās, esam gatavi ie-
saistīties šajā projektā.

Bet ne sākt sarunas?
Mums labajā krastā, kur 

varētu izmantot šo atkritumu 
siltumu, ir problēmas ar tari-
fu noteikšanu. Labajā krastā 
mēs esam kā operators, tīkla 
īpašnieks, un ir neatkarīgie ra-
žotāji, kas ražo un pārdod sil-
tumu. Kā tas varētu ietekmēt 
tarifa noteikšanu, man pagai-
dām nav skaidrības. Esam grie-
zušies pie regulatora šajā jau-
tājumā un esam saņēmuši at-
bildi, bet tādas pārliecības, kā 
to darīt, man nav. Mēs šo jau-
tājumu risināsim un noteikti 
gribam atrast risinājumu, kā 
ar saviem aktīviem mēs varam 
samazināt cenu. Ja to varēsim, 
tad noteikti darīsim.

Kādā stāvoklī kopumā ir 
siltumenerģijas infrastruk-
tūra Rīgā? Vai pēdējos pie-
cos gados ir uzlabojumi?

Noteikti ir uzlabojumi. 
Šobrīd ir nomainīti vairāk nekā 
65% no siltumtīkliem, mūsu 
īpašumā ir apmēram 700 kilo-
metru siltumtīkli. Tas ir ļoti labi. 
Ir vēl citi siltumtīklu īpašnieki, 
kuru tīkli nav tik labā stāvoklī, 
arī tos mēs cenšamies pārņemt 
un sakārtot. Tehniskais stāvok-
lis ir uzlabojies.

Kādi šobrīd ir lielākie in-
vestīciju projekti ?

Ir divas šķeldas katlumā-
jas Bauskas un Nautrēnu ielā, 
kas samazinās gāzes patēri-
ņu, un es ceru, ka projektus 
varēs paspēt realizēt līdz nā-
kamās apkures sezonas sāku-
mam. Arī Vecmīlgrāvī papla-
šināsim šķeldas izmantošanu. 
Tur varētu būt 8 megavati klāt, 
kas arī attiecīgi samazinās par 
20% dabasgāzes izmantošanu. 
Imantā gribam būvēt biokuri-
nāmā koģenerācijas staciju un 
arī Ziepniekkalnā vai nu bioku-
rināmā koģenerācijas staciju, 
vai ūdens sildkatlu. Mēs ska-
tāmies uz Eiropas Savienības 
līdzfinansējuma piesaisti, lai 
tas būtu iespējams. Tāpat plā-
nojam paplašināt siltumsūkņu 
izmantošanu, kas ir bezizme-
šu risinājums. Šobrīd divi pro-
jekti strādā, trešais tiek būvēts 
Zasulaukā. Arī Ziepniekkalnā 
un Imantā jaunajās katlumā-
jās plānojam likt lielas jaudas 
siltumsūkņus.

Šajos nenoteiktības un 
neprognozējamos laikos kā 
kopumā redzat uzņēmuma 
attīstību?

Uz nākotni skatos pozitīvi 
un redzu, ka uzņēmums spēs 
nodrošināt tos pakalpojumus, 
ko ir uzņēmies. Dabasgāze ir 
vajadzīga ne tikai mums, bet 
galvenokārt jau “Latvenergo” 
elektroenerģijas ražošanai. 
Līdz ar to dabasgāzes piegā-
des sistēma tiks izveidota sta-
bila un nopietna. Par šķeldu 
runājot, saprotam pašreizējo 
tirgus virzību, un tas nozīmē, 
ka mums ir jāorientējas uz slik-
tākas kvalitātes šķeldu. To mēs 
zinām un saprotam un jaunās 
katlumājas būvējam tam atbil-
stoši. Ar kurināmo problēmām 
nevajadzētu būt. Tāpat domā-
jam par ūdeņradi un saules 
enerģijas izmantošanu, kas pa-
līdzētu mainīt līdzšinējo redzē-
jumu un varētu būt labs pa-
vērsiens uzņēmuma attīstībā. 
Vienīgais - kurināmā izmaksas 
ir gana nopietns izaicinājums, 
jo pieejamībā es šobrīd nere-
dzu lielākās grūtības. RS
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Aktuāli

Par AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 
locekli ar kompetenci siltumenerģijas 
pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, 
remontā un attīstības jomā tika ievēlēts 
un darbu turpina līdzšinējais valdes 
loceklis Uģis Osis.

Uģis  Osis  uzņēmumā strādā 
kopš 2010.gada, kura pārziņā ir Rīgas 
centralizētās siltumapgādes sistēmas 
darbības nodrošināšana, koordinējot 
siltuma ražošanu, pārvadi un sadali, kā 
arī nodrošinot siltumapgādes sistēmas 
attīstību un atjaunotni. Atbild par tehnisko 
politiku uzņēmumā.  

Par AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 
locekli ar kompetenci siltumenerģijas 
un elektroenerģijas ražošanas objektu 
uzturēšanā, remontā un attīstības jomā 
tika ievēlēts un darbu turpina līdzšinējais 
valdes loceklis Raivis Elliņš.

Raivis Elliņš uzņēmumā strādā kopš 2011.
gada, kura pārziņā ir uzņēmuma ražošanas 
virziens – siltumavoti, elektrodienests, un 
mērījumu un ieregulēšanas dienests. Kā 
arī energoresursu (šķelda, dabasgāze, 
elektroenerģija) iegāde uzņēmuma darbības 
nodrošināšanai. Viņa vadībā ir veikti 
vērienīgi AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu 
modernizācijas projekti .

Par AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 
locekli ar kompetenci stratēģiju izstrādes 
un ieviešanas jomā, jaunu biznesu 
izveides un attīstības jomā ievēlēts Ilvars 
Pētersons. 

No 2022.gada aprīļa darbu uzņēmumā 
uzsāk valdes loceklis Ilvars Pētersons, kura 
pārziņā ir uzņēmuma stratēģiju izstrāde un 
ieviešana; korporatīvās pārvaldes jautājumi; 
mārketinga, jaunu biznesa veidu un digitālo 
risinājumu attīstība un ieviešana. Viņa 
pakļautībā ir vairākas struktūrvienības – 
Biznesa attīstības daļa, Korporatīvās atbilstības 
daļa, Informācijas tehnoloģiju dienests, 
Energoefektivitātes daļa un Mācību centrs.

Ilvaram Pētersonam ir vairāk nekā 26 gadu 
darba pieredze vadošos amatos lielākajos 
starptautiskajos un Latvijas uzņēmumos . RS

Lai sagatavotos nākamajai apkures 
sezonai un savlaicīgi atklātu iespējamās 
bojājumu vietas siltumtīklos, AS 

“RĪGAS SILTUMS” vasarā veiks siltumtīklu 
hidrauliskās drošības pārbaudes dažādās 
Rīgas apkaimēs. To laikā iedzīvotāji 
nesaņems karsto ūdeni.

Lai siltumtīklos radušos bojājumu gadīju-
mā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs (iekrā-
sots tehniskais ūdens), pirms hidrauliskās pār-
baudes tas tiek atdzesēts zem +45°C. Tāpēc da-
ļai klientu karstā ūdens temperatūra var pa-
zemināties jau iepriekšējās dienas vakarā.

AS “RĪGAS SILTUMS” brīdina, ka pārbaudes 
laikā siltumtīkli ir paaugstinātas bīstamības ob-
jekti - siltumnesēja spiediens tajos sasniedz no 
10 līdz 16 atmosfērām.

Kāpēc nepieciešamas siltumtīklu hid-
rauliskās drošības pārbaudes?

Hidrauliskās pārbaudes ir nepieciešamas, 
lai pārliecinātos par siltumtīklu drošību. Tā tiek 
atklāti bojājumi siltumtīklos, samazinot izska-
lojumu iespējamību, kā arī novēršot riskus ie-
dzīvotājiem ziemas mēnešos palikt bez karstā 
ūdens un apkures.

Kā atpazīt, ka ir noticis plīsums siltum-
tīklos? Hidrauliskās pārbaudes laikā siltumtīk-
lu bojājuma vietā iespējama zaļganas krāsas 
ūdens noplūde, kas izskatās līdzīgi šim foto 

Kas jādara,  ja esmu konstatējis 
noplūdes?

Konstatējot zaļganas krāsas ūdens noplū-
des, iedzīvotājus lūdzam nekavējoties ziņot 
uz Klientu diennakts bezmaksas tālruni 
80000090.  RS

Siltumtīklu hidraulisko drošības pārbaužu 
laikā plānoti karstā ūdens pārtraukumi

Ievēlēti AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļi

AS “RĪGAS SILTUMS” 
atvainojas par sagādātajām 

neērtībām un aicina ar 
izpratni uztvert plānotās 
siltumtīklu hidrauliskās 

drošības pārbaudes! 

AS “RĪGAS SILTUMS” padome 2022.gada 29.marta sēdē ievēlēja trīs valdes 
locekļus ar pilnvarojumu piecu gadu termiņam
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Aktuālais siltuma ražošanā

AS “RĪGAS SILTUMS” jau šajā gadā paāt-
rinās plānus, kas veicinās siltumapgā-
des uzņēmuma energoneatkarību no 

fosilajiem energoresursiem, uzsākot 7 jau-
nu  biokurināmā siltumavotu būvniecību, 
no kuriem 3 plānots pabeigt jau šogad. 

Atjaunojamo energoresursu siltum-
avoti (kurināmais koksnes šķelda) šogad 
taps Bauskas ielas rajonā, Nautrēnu ie-
las apkaimē un Vecmīlgrāvī, kopējā jau-
da plānota 12 MW. Savukārt, 2023.gadā - 
iecerēts izbūvēt biokurināmā katlu māju 
Bolderājā ar jaudu 12 MW, paredzot arī 
vērienīgu siltumtīklu rekonstrukciju.   
       Tiek plānotas arī 3 granulu katlu izbūves 

projektu realizācija ar jaudām no 0,3 līdz 2 
MW. Granulas kā kurināmais tika izvēlēts tā-
dos objektos, kur nav iespējama šķeldas pie-
gāde ar lielgabarīta autotransportu.

Plānotās investīcijas varētu sastādīt vai-
rāk nekā 22 milj. eiro.

Iecerēts, ka šajā gadā šķeldas īpatsvars 
sasniegs ap 55%, savukārt līdz 2030.gadam 
vairāk nekā 90% siltumenerģijas tiks saražots 
ar atjaunojamiem energoresursiem vai bez-
emisiju veidā. 

Speciālistu veiktie aprēķina liecina, ka 
tādā veidā, AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavo-
tos ražojot siltumenerģiju no atjaunojamiem 
energoresursiem nevis dabasgāzes, ik gadu 

20 milj. eiro paliks Latvijas ekonomikā, nevis 
pārskaitīti Krievijai.

Nepieņemamais Krievijas iebrukums 
Ukrainai ir radījis nebijušu satricinājumu 
energoresursu tirgū. AS “RĪGAS SILTUMS” 
kopā ar Rīgas Tehnisko Universitāti un Rīgas 
domi aicina ikkatru iedzīvotāju pārskatīt sa-
vus paradumus un mazināt energopatēriņu 
gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. RS

Veicinām energoneatkarību - izbūvēsim 
7 jaunus biokurināmā siltumavotus

Biokurināmā katlu māju
objektu vizualizācija

AS “RĪGAS SILTUMS” mai-
jā uzsāka savu dar-
bību   starptautiskajā 

biomasas biržā “BALTPOOL”. 
Iepirkums veikts biokurinā-
mā piegādei siltumcentrālei 
“Imanta”.

AS “RĪGAS SILTUMS” 
valdes loceklis Raivis Elliņš:   
“Siltumapgādes uzņēmuma 
speciālisti sistemātiski apzina 
un ievieš jaunus   kurināmā 

iegādes ceļus, lai stabilizētu 
siltuma tarifu un dažādotu 
piegādātāju loku. 

Vasara ir tas laiks, kad teju 
pilnībā siltumapgāde Rīgā tiek 
nodrošināta ar biokurināmo, kas 
sniegs nelielu atelpu, nekāpinot 
siltuma tarifus, kas diemžēl 
pieaug dārgās dabasgāzes 
cenas ietekmē. Līdz šim mums 
jau bija veiksmīga pieredze 
ar gāzes un elektroenerģijas 

iepirkumiem starptautiskajās 
biržās, kas deva iespēju ietaupīt 
finanšu līdzekļus, iegādājoties 
resursus par labāko cenu. 
Šķeldu līdz šim tādā veidā 
n e i e g ā d ā j ā m i e s.  Tā  t i ka 
iegādāta atklātu konkursu ceļā, 
regulāri izsludinot iepirkumus.

Veicot šķeldas iepirkumus 
“BALTPOOL” biržā, šķeldu ir 
izdevies iegādāties par zemāku 
cenu nekā bijām sākotnēji 
n o t e i k u š i .  Š o b r ī d  n o t i e k 
iegādātās šķeldas piegādes un 
tās kvalitāte atbilst noteiktajiem 
parametriem.”

Šķeldas iegādes princips 
biržā ir šāds: AS “RĪGAS 
SILTUMS” nosaka cenu, par 
kādu ir gatava iegādāties 
šķeldu. Pretendenti piedalās 
izsolē – ar lejupejošu soli 
– piedāvājot savu cenu. 

A p s t i p r i n o t  u z v a r ē t ā j u , 
automātiski tiek noslēgts 
sadarbības līgums.

“BALTPOOL” starptautiskā 
biomasas birža ir strauji augoša 
t iešsa is tes  t i rdz nie c īb as 
platforma, kurā pircēji un 
pārdevēji tiekas, lai tirgotos 
ar biomasu un koksnes 
produkt iem sask aņā ar 
standartizētiem noteikumiem. 
Pašlaik “BALTPOOL” darbojas 
Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā, 
Dānijā, Zviedrijā un Somijā. 
“BALTPOOL” ir daļa no Lietuvas 
valstij piederošās enerģijas 
pārvades un apmaiņas grupas 
EPSO-G. Visas biomasas biržas 
darbības licencē un uzrauga 
Lietuvas valsts enerģētikas 
regulēšanas padome. RS

AS “RĪGAS SILTUMS” siltuma cenas stabilizēšanai 
uzsākusi šķeldas iegādi “BALTPOOL” biržā
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AS “RĪGAS SILTUMS” līdz 
2030.gadam, turpinot 
realizēt efektīvu siltuma 

ražošanu, pārvadi un piedāvājot 
kvalitatīvus un energoefektīvus 
pak alpojumus,  īstenojot 
Eiropas un Latvijas “zaļā kursa” 
pamatnostādnes, palielinās 
“zaļās enerģijas” ražošanu 
no pašreizējiem 50% līdz 
90%. Plānots, ka pieaugs arī 
atjaunojamo energoresursu 
izmantošana Rīgā kopumā.

 AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des priekšsēdētājs Normunds 
Talcis: “Saskaņā ar vides politi-
ku un uzņēmuma ilgtspējīgiem 
stratēģiskajiem mērķiem, rū-
pējoties par tīru vidi, iecerēts, 
ka līdz 2030.gadam AS “RĪGAS 
SILTUMS”  90% siltumenerģi-
jas saražos no atjaunojamiem 
energoresursiem.

Jau šobrīd, pēc divu jau-
no biokurināmā katlumāju SC 
“Imanta” un SC “Daugavgrīva” 
nodošanas ekspluatācijā, uzņē-
muma kurināmā bilancē 50% 
siltuma tiek saražots, izmanto-
jot atjaunojamos energoresur-
sus. Apjoma ziņā tas ir aptuve-
ni tik, cik šķeldas kopā patērē 
Jelgava, Liepāja un Ventspils. 
Salīdzinājumam – vēl gadu at-
pakaļ AS “RĪGAS SILTUMS” ku-
rināmā bilancē “zaļā enerģija” 

sastādīja ap 30%.  
Izmantojot atjaunoja-
mos energoresursus, 
ik gadu tiek radīts par 
42  465 tonnu mazāk 
oglekļa dioksīda (CO2) 
emisiju. Tas ir līdzvēr-
tīgs emisiju apjomam, 
ko rada 8500 vieglās 
automašīnas, nobrau-
cot katra 20 tūkst. kilo-
metru gadā.  

Raugoties gan uz 
kurināmā resursu pie-
ejamību, tendencēm 
biržās, kā arī Eiropā un 
pasaulē, svarīgi turpi-
nāt energoefektīvus 
risinājumus, kurināmā 
diversifikāciju un pa-
tērēt pēc iespējas mazāk ener-
goresursu. Jāpiezīmē, ka Latvijā 
nākamajā periodā liela nozīme 
ir veicamajiem energoefektivi-
tātes pasākumiem daudzdzī-
vokļu mājās, kas būtiski palī-
dzētu mazināt rēķinus par apku-
ri un samazinātu CO2 izmešus.” 

Lai īstenotu Eiropas, Latvijas 
“zaļā kursa” pamatnostādnes, 
kā arī sasniegtu Rīgas klimat-
neitrālas pilsētas statusu 2030.
gadā, AS “RĪGAS SILTUMS” plā-
no realizēt projektus, izbūvē-
jot jaunus biokurināmā siltum-
avotus, paplašinot lielas jaudas 

siltumsūkņu izmantošanu gan 
no katliem aizejošo dūmgāzu, 
gan apkārtējās vides zema po-
tenciāla siltumenerģijas utilizā-
cijai. Viens no uzņēmuma attīstī-
bas virzieniem ir arī siltumener-
ģijas piegādes zonas paplaši-
nāšana. Inovatīvās  bezemisiju 
tehnoloģijas neradīs CO2  emisi-
jas  un mazinās siltumapgādes 
ietekmi uz vidi, kā arī varētu pa-
līdzēt stabilizēt siltuma cenas.

Lai arī pašreiz pieejamās 
tehnoloģijas šobrīd neļauj pilnī-
bā atteikties no dabasgāzes kā 
kurināmā, tomēr siltumapgādes 

uzņēmums cieši sadarbojas ar 
augstskolām, zinātniekiem un 
vērtē inovatīvas tehnoloģijas 
un tendences pasaulē, kas aiz-
vien veicinās siltuma saražoša-
nu videi draudzīgā veidā. 

Jāuzsver, ka tikai 30% Rīgai 
nepieciešamā siltuma saražo AS 
“RĪGAS SILTUMS”, ap 70% siltu-
ma tiek iepirkts, kur lielākais pie-
gādātājs ir AS “Latvenergo”. Lai 
sasniegtu izvirzītos vides mēr-
ķus, nepieciešams, lai visas pu-
ses turpinātu attīstīt videi drau-
dzīgu enerģijas ražošanu. RS

Turpināsim “zaļo kursu”, saražojot 90% siltuma 
no atjaunojamiem energoresursiem 

Raksturīgākie rādītāji
par siltumapgādes sistēmu 

Latvijā 2020./2021.
finanšu gadā

Aktuālais siltuma ražošanā

Biokurināmā Izmantošanas īpatsvars AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotos

Ar šķeldu saražotā siltumenerģija, t.MWh Ar gāzi saražotā siltumenerģija, tk.MWh
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Darbinieki-mūsu vērtība

AS “RĪGAS SILTUMS” – 
darbinieku atbalsta po-
litikas ietvaros veic virk-

ni pasākumu darba un privātās 
dzīves līdzsvarošanai, un vien-
mēr visus pasākumus esam or-
ganizējuši ne tikai mammām, 
vai tikai tēviem, bet gan ģime-
nēm – domājot gan par abiem 
vecākiem, gan bērniem – par 
ģimeni kopumā. Daudzi vecā-
ki uzņēmumā kļūst par vairāku 
bērnu ģimenēm, kas liecina, ka 
nav bažu par savu nākotni RS.

Uzņēmumā tēvi jau vairā-
kus gadus izmanto valsts pie-
dāvātās 10 dienas kopā ar bēr-
nu. Vairāki tēvi ir izmantojuši 
iespēju pabūt kopā ar savu 
bērnu ilgāk. 

Atbalstām pasākumus 
kopā ar bērniem / ģimenēm. 
Uzskatām,  ka iespēja pulcē-
ties darbiniekiem kopā ar ģi-
menes locekļiem, nodrošina 
labvēlīgu saliedēšanos, nesa-
traucoties par mājās palicējiem. 
Bērni vienmēr ir laipni gaidī-
ti siltumapgādes uzņēmumā, 
domājot par jaunajiem spe-
ciālistiem un viņu izglītošanos 

– atvērtās durvju dienas, eks-
kursijas skolēniem, izglītošanās 
kopā ar Ilustrētā Junioriem, spe-
ciāli izveidota sadaļa mājaslapā. 
Sniedzam finansiālu atbalstu 
jaunajiem vecākiem, izmaksā-
jot vienreizēju pabalstu, pie-
dzimstot mazulim, vai adop-
tējot. Ja uzņēmumā strādā abi 
vecāki, tad to saņem abi strā-
dājošie. Atbalstām vecākus arī 
naudietilpīgās aktivitātēs kā 
skolas gaitu uzsākšana 1.-4. 
klasei, vai daudzbērnu ģime-
nēm, bērnu tālāk izglītošanās. 
Uzņēmumā strādā kolēģi ģime-
nēm, kad bērni iedvesmojušies 
no vecāku vai vecvecāku pro-
fesijām, izvēloties strādāt AS 
“RĪGAS SILTUMS”, kas liecina par 
labu vidi.

Šoreiz nelielas intervijas ar 
tēviem, kuri ir izmantojuši bēr-
na kopšanas atvaļinājumu. RS

Arturs Pipiņš, no 2003. gada 
sākuma strādāja EISA, vē-
lāk MID. Darba vieta S/C  
“Vecmīlgrāvis” MID meistars.

Man ir 3 bērni. 
Bērnu kopšanas at-
vaļinājumu izman-
toju pirmo reizi, ar 
pēdejā bērna dzim-
šanu. Atvaļinājums 
bija 2022.gadā trīs 
mēnešu garumā. 
Par šādu iespē-
ju jau zināju sen. 
Atvaļinājumu iz-
mantoju, jo vēlējos 
būt ar bērnu kopš 
dzimšanas brīža un 
palīdzēt mammai 
adaptēties ar jau-
no statusu. Tā ir lie-
liska iespēja atbal-
stīt ģimeni un no-
stiprināt saikni. Un 
protams, jā, ja būs 
tāda iespēja - ņem-
šu bērna kopšanas 
atvaļinājumu at-
kārtoti! RS

Mērījumu un ie-
regulēšanas die-
nesta vadītājs Ivo 
Vanags, 33 gadi

Bērna kopša-
nas atvaļinājumā 
biju gadu, no 2019. 
līdz 2020. sākot no 
bērna 4 mēnešu 
vecuma.

Kopā ar sievu 
meklējām infor-
māciju par iespē-
jām vecākiem, kas 
plāno bērna kop-
šanas atvaļināju-
mu un izlēmām to 
izmantot.

Bija pārliecība, 
ka labi pārvaldī-
tā uzņēmumā pēc 
gadu ilgas prombūtnes varēšu 
atgriezties savā amatā un dar-
bu turpināt. Pilnībā nomaksā-
ti nodokļi, no kā aprēķina ve-
cāku pabalstu. Un savā drau-
gu lokā pirmais tēvs, kas dodas 
bērna kopšanas atvaļinājumā.

Esmu ļoti priecīgs, ka iz-
mantoju šo iespēju. Pateicoties 
tai, krietni labāk saprotu, cik 
daudz enerģijas paņem pilna 
laika rūpēšanās par bērnu. RS

 

Ēriks Plūme, 1.TR siltumtīklu 
iecirkņa meistars, 50 gadi.

Bērnu kopšanas atvaļinā-
jumā biju vienu reizi, trīs mē-
nešus. Par iespēju izmantot 
atvaļinājumu uzzināju no in-
terneta. Bērnam ir divi vecā-
ki un abi ir atbildīgi par to un 
redzēt kā aug mazais ir visbrī-
nišķīgākais, kas var būt. Būt 
kopā ar bērnu viņa pirma-
jos dzīves mēnešos ir pasa-
ka, kaut smaga, toties brīnu-
mu pilna. Ja būtu iespējams 
izmantotu to vēl un vēl, bet 
žēl, ka esmu par “jaunu”. RS

Dažādība – tēvi, kuri bijuši bērna kopšanas atvaļinājumā
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Darbinieki - mūsu vērtība

Turpinām uzsākto so-
ciālā atbalsta akci-
ju - Braucamrīks SOS 

Bērnu ciematiem. Tās mēr-
ķis ir ar AS “RĪGAS SILTUMS” 
vadības un darbinieku at-
balstu ziedot nevajadzīgos 
braucamrīkus SOS Bērnu 
ciematiem Latvijā.

Sarunās ar SOS mam-
mām un SOS vadību izzinā-
jām, ka vasarā bērni labprāt 
vizinātos pa apkārtni, bet 
īsti nav ar ko.

SOS ciematos patvēru-
mu guvuši bērni un mam-
mas arī no Ukrainas, kuri 
lielākoties atbēguši uz 
Latviju ar lietu minimu-
mu. Daudzas mammas no 
Ukrainas atradušas darbu 
apkārtnē un labprāt dotos 
uz to ar velosipēdu vai skū-
teri. Tādēļ priecāsimies, ja 
atradīsies arī kāds pieaugu-
šo braucamrīks.

Ko var ziedot:
    • Velosipēdus
    • Skrejriteņus
    • Skrituļslidas
    • Skūterus
    • Skrituļdēļus

Savus braucamos, kas 
varētu labi kalpot, lūdzam, 
nogādāt uz Saimniecības 
daļām līdz jūlija beigām 
Cēsu ielā 3A, Pildas ielā 
43, Kandavas ielā 16. RS

Ziedo braucamrīku SOS BĒRNU CIEMATIEM Latvijā

Viena no atbalsta iniciatī-
vām - humānās palīdzī-
bas vākšanas akcija, ie-

vietojot speciālās kastēs trīs va-
jadzīgās lietas:

 • Autiņbiksītes bērniem.
 • Piena pulveri bērniem   
 neatvērtos iepakojumos.

 • Higiēnas preces sievietēm. 
Padalīsimies ar vienu no ie-

dvesmojošiem stāstiem – kā ar 
AS “RĪGAS SILTUMS” būvuzrau-
ga Alvja Andruča iniciatīvu un 
citu kolēģu atbalstu tika palī-
dzēts kādai ukraiņu ģimenei pa-
mest kara darbības teritoriju un 
uzsākt dzīvi šeit, Latvijā.

Alvis vērsās pēc palīdzības 
pie uzņēmuma darbiniekiem, 
Cēsu ielā 3A, ar aicinājumu ie-
spēju robežās atbalstīt ar nelie-
lu naudas ziedojumu degvielai, 
lai no Ukrainas-Polijas robežas 
atvestu uz Latviju ukraiņu ģime-
ni, tai skaitā, četrus bērnus.

Ukraiņu ģimene tika veik-
smīgi nogādāta Latvijā un sā-
kotnēji palika pie Alvja. Vēlāk 
sievietēm tika atrasta iespē-
ja strādāt uzņēmumā IKEA. 
Lielākas grūtības sagādāja 

dzīvokļa atrašana, taču arī tās 
tika pārvarētas – Mežciemā ir 
atrasts īres dzīvoklis, un turpat 
netālu bērni iekārtoti skolā, kur 
uzsāktas mācības.

Alvis saka sirsnīgu paldies 
ikvienam, kas palīdzēja un snie-
dza gan finansiālu, gan morālu 
atbalstu – sadarbībā ir spēks! RS

AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieki kopā ar valdi 
sniedz palīdzību Ukrainas cilvēkiem

Pirms ziedošanas, lūdzu,
pārliecinieties, lai braucamrīks

ir tehniskā kārtībā! 

Paldies, ka palīdzi - uzņēmuma darbinieki kopā ar 
vadību sarūpēja 124 pārtikas pakas trūcīgām ģimenēm

Jau 10 gadus pēc kārtas AS 
“RĪGAS SILTUMS” darbinie-
ki kopā ar vadību un arod-

biedrību piedalās labdarības 
akcijā “Paēdušai Latvijai”, kurā 
katrs ar savu personīgo atbal-
stu ienes gardu maltīti Latvijas 
ģimeņu mājās.

Paldies darbiniekiem par ak-
tīvu dalību šajā labdarības ak-
cijā, kopā mēs varam palīdzēt 
daudzām ģimenēm. Laimīgs ir 

nevis tas, kurš spēj saņemt vai 
dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot 
citiem. Palīdzēt ir viegli!

Pārtikas banka „Paēdušai 
Latvijai” ir Latvijas Samariešu 
apvienības vadīta pārtikas prog-
ramma, lai sniegtu atbalstu ģi-
menēm ar bērniem, pensionā-
riem un invalīdiem ar ienāku-
miem zem iztikas minimuma un 
Sociālais dienests nav piešķīris 

trūcīgā vai mazno-
drošinātā statusu.

Pārtikas pakas 
tiek dalītas iedzīvo-
tājiem visā Latvijā 
sadarbībā ar vietē-
jām labdarības or-
ganizācijām un paš-
valdību Sociālajiem 
dienestiem. RS

AS “RĪGAS SILTUMS” vadība piedalās ziedošanā
foto: I. Urtāns
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Apliecinot godprātīgu un 
atbildīgu uzņēmējdar-
bības praksi, jau vairā-

kus gadus pēc kārtas AS “RĪGAS 
SILTUMS” saglabā Valsts ieņē-
mumu dienesta Padziļinātās 
sadarbības programmas Zelta 
līmeni.

AS “RĪGAS SILTUMS” šajā 
programmā atrodas kopš tās 
izveides brīža un ir lepna sa-
glabāt šīs pozīcijas.

Valsts ieņēmumu dienesta 
Padziļinātās sadarbības prog-
rammas Zelta līmenis ir augstā-
kā līmeņa novērtējums, kas ap-
liecina, ka AS “RĪGAS SILTUMS” 

īsteno atbildīgu uzņēmējdarbī-
bas praksi, kā arī ir caurspīdīgs, 
atvērts un uzticams sadarbības 
partneris.

AS “RĪGAS SILTUMS” ir ilgt-
spējīgs un sociāli atbildīgs uz-
ņēmums, kas strādā atbilstoši 
prasībām visos korporatīvās so-
ciālās atbildības virzienos, rū-
pējoties ne tikai par klientiem, 
darbiniekiem un apkārtējo vidi, 
bet arī realizējot nodokļu risku 
pārvaldības procedūras.

Par VID padziļinātās sa-
darbības programmu

Padziļinātās sadarbības 
programma ir Valsts ieņēmumu 

dienesta īstenota jauna sadar-
bības forma ar nodokļu mak-
sātājiem, kur kritērijiem at-
bilstošie uzņēmumi tiek atla-
sīti iekļaušanai un grupēšanai 

trīs līmeņos – Bronza, Sudrabs, 
Zelts. Atkarībā no programmas 
līmeņa, Valsts ieņēmumu die-
nests tās dalībniekiem nodro-
šina dažādas priekšrocības. RS

Saglabājam VID Padziļinātās sadarbības 
programmas Zelta līmeni

Ikgadējā apdrošinā-
šanas sabiedrības 

“Balta” un Satiksmes 
ministrijas rīkotajā 

konkursā “Drošākais 
uzņēmuma autoparks 
2021” Zelta kategori-
jas apbalvojumi tika 
piešķirti 14 uzņēmu-

miem, kas savā ikdie-
nas darbībā vislabāk 
spēj līdzsvarot visus 
ceļu satiksmes drošī-
bas ABC komponen-
tus – Auto, Biznesu, 
Cilvēku.  Jau vairā-

kus gadus zelta kate-
gorijas apbalvojumu 
saņem arī AS “RĪGAS 

SILTUMS”.

Saskaņā ar CSDD ceļu satik-
smes negadījumu statisti-
ku katru gadu uz Latvijas 

ceļiem ievainojumus gūst vai-
rāk nekā 4000 cilvēku un tiek 
zaudēts vairāk nekā 130 dzīvī-
bu. Latvija 2019.gadā ieņēma 
5.vietu, taču pērn uzstādīja an-
tirekordu, ierindojoties 2.vietā. 
Kaut arī bojāgājušo skaits gadu 
gaitā sarūk, joprojām ik gadu 
tiek reģistrēti vairāk nekā 3400 
ceļu satiksmes negadījumi ar 
cietušajiem, un tas ir tikai neliels 

samazinājums pret 20 un pat 30 
gadu senu vēsturi.

Latvija kopā ar Eiropas 
Komisiju ir izvirzījusi mērķi līdz 
2030.gadam par 50% samazi-
nāt ceļu satiksmes negadījumos 
bojā gājušo skaitu un par 50% 
samazināt ceļu satiksmes ne-
gadījumos gūto nopietno trau-
mu skaitu. Konkursa “Drošākais 
uzņēmumu autoparks” rīkotāji 
norāda, ka, lai uzlabotu ceļu sa-
tiksmes drošību, nepietiek tikai 
ar pareiza braukšanas ātruma 
izvēli un ceļu satiksmes notei-
kumu pārzināšanu. Satiksmes 
drošībai vienlīdz svarīgs ir gan 
autoparka transportlīdzekļu 
tehniskais stāvoklis, gan uzņē-
muma attieksme pret savu au-
tovadītāju braukšanas kultūru 
un apziņa, ka iekļūšana jebku-
rā satiksmes negadījumā ir risks 
uzņēmuma reputācijai. Arī au-
tovadītāju braukšanas prasmes 
un pašsajūta ietekmē viņu re-
akciju un rīcību uz ceļa. Tāpēc 
jau devīto gadu tiek rīkots kon-
kurss “Drošākais uzņēmumu 
autoparks”, un šogad tā fokusā 
ir drošas satiksmes ABC – Auto, 
Bizness, Cilvēks.

“Esam patiesi gandarīti, 
ka konkursā piedalās ne tikai 
uzņēmumi, kuri autoparka 

sakārtotības un atbildības lī-
meņa ziņā var kalpot par pie-
mēru citiem, bet arī uzņē-
mumi, kuri konkursu izman-
to kā iespēju iegūt neatka-
rīgu ekspertu novērtējumu 
un vērtīgas idejas uzlaboju-
miem. Kopumā sniegums gadu 
no gada aug. Vērtējot konkursa 
dalībniekus, redzam, ka jaunā-
kiem transportlīdzekļiem uzņē-
mumu autoparkos arvien pie-
aug papildu aprīkojuma līme-
nis, piem., avārijas bremzēšanas 
sistēmas, adaptīvās kruīzkontro-
les, parking sensori un atpakaļ-
skata kameras, kas samazina ris-
ku iekļūt ceļu satiksmes negadī-
jumos. Kā pozitīvu var izcelt arī 
tendenci, ka arvien vairāk uzņē-
mumu pievērš uzmanību tam, 

kā autovadītājs pārvietojas uz 
ceļa, ar telemātikas ierīču starp-
niecību sekojot līdzi braukšanas 
kultūrai, kļūdām un uzlaboša-
nas iespējām, analizējot iespēja-
mos riskus un preventīvi novēr-
šot iespējamību iekļūt ceļu sa-
tiksmes negadījumā. Protams, 
jāuzteic arī tie uzņēmumi, 
kuri pievērš papildu uzmanī-
bu ilgtspējas jautājumiem un 
rūpējas par to, lai “zaļāks” kļū-
tu ne tikai autoparks, bet arī 
darbinieku domāšanas veids,” 
stāsta Kristaps Liecinieks, kon-
kursa žūrijas priekšsēdētājs un 
BALTA Transporta produktu un 
risku parakstīšanas pārvaldes 
vadītājs. RS

Starp desmit “Drošākais uzņēmuma autoparks 2021” 
Zelta kategorijas ieguvējiem AS “RĪGAS SILTUMS”

Ilgtspēja 
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Ilgtspēja

Turpinot labi iesāktās tra-
dīcijas - atzīmējot AS 
“RĪGAS SILTUMS” dzimša-

nas dienu, atbalstot uzņēmu-
ma vides politiku, kā arī ar ak-
tīvu rīcību sniedzot savu per-
sonīgo ieguldījumu vides sa-
glabāšanā, ap 200 AS “RĪGAS 
SILTUMS” darbinieku. Zemes 

dienā - Ropažu novadā, iestā-
dīja 20 000 priedīšu.

Šis ir jau sestais gads, kad AS 
“RĪGAS SILTUMS” darbinieki sa-
darbībā ar SIA “Rīgas meži” stā-
da mežu. Iepriekšējos piecos ga-
dos esam iestādījuši vēl 50 000 
priedīšu, un nākotnē šī mežau-
dze spēs dienā saražot ap 10 
000 kg skābekļa. 

Meža stādīšana ir viens 
no atbildīgas un ilgtspējīgas AS 
“RĪGAS SILTUMS” vides politikas 
pasākumiem – sākot ar videi 
un cilvēkiem draudzīgu siltum-
enerģijas ražošanas procesu, ie-
viešot un uzstādot jaunākās ino-
vatīvās iekārtas un pastāvīgi sa-
mazinot kaitīgo izmešu apjomu, 
gan palielinot kurināmā bilancē 

Latvijas teritorijā iegūtos atjau-
nojamos energoresursus, gan 
siltumenerģijas pārvadē ik gadu 
samazinot siltuma zudumus, tā-
pat arī vairākus gadus AS “RĪGAS 
SILTUMS” izmanto vairākus elek-
tromobiļus. RS

Atzīmējot AS “RĪGAS SILTUMS” dzimšanas 
dienu, iestādījām 20 000 jaunu priedīšu

Saskaņā ar Centrālās statis-
tikas pārvaldes pārskata 
Demogrāfija 2021 datiem 

Latvijā ik gadu ārējo faktoru 
(nelaimes gadījumi, noslīkšana, 
traumas) ietekmē bojā iet aptu-
veni 1400 cilvēku. 2021. gadā 32 
– nāvējoši traumēti darba vie-
tās, 149 – miruši ceļu satiksmes 
negadījumos, 100 – izcelti no 
ūdenstilpēm, 102 – bojā gājuši 
ugunsnelaimēs, aptuveni 300 
– izdarot pašnāvību. Negatīvās 
statistikas ziņā vēl joprojām ie-
ņemam vienu no augstākajām 
vietām Eiropas Savienībā ne ti-
kai bojā gājušo, bet arī smagi 
traumēto cilvēku ziņā. Latvijas 
tautsaimniecībai tā rezultātā 
tiek nodarīti būtiski zaudējumi. 
Taču atbildīgas rīcības rezultātā 

varam saglabāt cilvēku dzī-
vības un novērst iespējamos 
zaudējumus.

28. aprīlī, atzīmējot Pasaules 
veselības aizsardzības un darba 
drošības dienu, tika uzsākta na-
cionāla mēroga sociāla iniciatī-
va “Misija Nulle”, lai pulcētu at-
bildīgi domājošus darba devē-
jus ar mērķi novērst darbā un ar 
to saistīto ārējo apstākļu rezul-
tātā bojāgājušo skaitu, būtiski 
mazināt nelaimes gadījumu 
skaitu darba vietās, tiecoties uz 
«0», un preventīvi ieviest pasā-
kumus darbinieku veselības aiz-
sardzībai un saglabāšanai.

Iniciatīvas ierosinātājs ir 
SCHWENK Latvija – uzņēmums, 
kurā ir noslēgts labs koplīgums, 
darbojas aktīva arodbiedrība, 

kas ir Latvijas Brīvo arodbied-
rību savienības  dalīborganizā-
cijas – Latvijas Būvniecības no-
zares arodbiedrības – sastāvā. 
Iniciatīvai pievienojies arī AS 
“RĪGAS SILTUMS”. 

AS “RĪGAS SILTUMS” aktīvi 
veic darba drošības pasākumus 
siltumapgādes uzņēmumā, 
mērķtiecīgi strādājot, lai sasniegtu 
nulli (0) negadījumu darba vietā.

DARBA VIDES DROŠĪBA
Darba aizsardzības mērķis - 

nodrošinot darbinieku drošību 
un veselības aizsardzību, tiek 
samazināta iespēja notikt ne-
laimes gadījumiem darba vietā, 
tiek novērsta arodslimību raša-
nās iespējamība un paildzinās 
darbinieku darba mūžs. Darba 
aizsardzības galvenais uzde-
vums ir noteikt tiesisko pama-
tu sociālo, ekonomisko, tehnis-
ko, ārstnieciski profilaktisko un 
organizatorisko pasākumu rea-
lizēšanai, kā arī nodrošināt nor-
matīvajos aktos definēto prasī-
bu ieviešanu. Tas spēj nodroši-
nāt darba vides atveseļošanu, 

darba drošību, nelaimes gadīju-
mu darbā un arodslimību skaita 
samazināšanu.

Iniciatīva “Misija Nulle” plā-
nota kā platforma un ekspertu 
tīkls, kas sniedz palīdzību tās 
dalībniekiem ikdienas izaicinā-
jumu risināšanā saistībā ar ve-
selības un drošības jautājumiem 
darba vidē. Pakāpeniski pievie-
noties iniciatīvai “Misija Nulle” 
aicināts ikviens uzņēmums, kas 
vēlas un ir ieinteresēts iegūt zi-
nāšanas un stiprināt veiktspē-
ju veselības un drošības jomā, 
kā arī parakstīt apņemšanos – 
“Misija Nulle” hartu – ar mērķi 
ieviest un ievērot uzņēmējdar-
bības principus, kuru centrā ir 
cilvēks, tā veselība un drošība. 
Iniciatīvas dalībniekiem, paraks-
tot hartu, tiek piedāvātas iespē-
jas iesaistīties ekspertu tīkla vei-
došanā, kopīgiem spēkiem piln-
veidot darba vidi, daloties ar la-
bajām praksēm, mācoties un ie-
viešot arvien jaunas darba me-
todes veselības aizsardzības un 
drošības jomā. RS

Misija – nulle negadījumu darba vietā



Lai mazinātu 
Latvijas atkarī-
bu no importē-
tiem energore-
sursiem, Rīgas 

Tehniskās univer-
sitātes (RTU) Vides 

aizsardzības un 
siltuma sistēmu 
institūts kopā ar 

Rīgas domi un AS 
“RĪGAS SILTUMS” 
organizēja akci-

ju #energovienoti, 
aicinot ikkatru ie-
dzīvotāju pārska-
tīt savus paradu-
mus un mazināt 
energopatēriņu.

RTU Vides aizsardzības un 
siltuma sistēmu institū-
ta (VASSI) direktore pro-

fesore Dagnija Blumberga:  
“Jau šīs apkures sezonas sāku-
mā Latvijā piedzīvojām rekord-
augstas energoresursu cenas, 
kas gan daudzām mājsaimniecī-
bām, gan uzņēmumiem bija ne-
gaidīts šoks, un nācās meklēt vei-
dus, kā cenu spiedienu mazināt. 
Nepieņemamais Krievijas iebru-
kums Ukrainā ir radījis nebijušu 
satricinājumu energoresursu tir-
gū. Ekonomisku, ģeopolitisku un 
klimata apsvērumu dēļ šis ir pē-
dējais brīdis Latvijai meklēt alter-
natīvas fosilajiem resursiem un 
samazināt savu energoatkarību 
no Krievijas.” 

Pastāv īstermiņa un ilgter-
miņa risinājumi, kā to panākt. 

Īstermiņā savu artavu var dot 
katrs iedzīvotājs, pārskatot sa-
vus paradumus, analizējot līdz-
šinējo energoresursu patēriņu 
un samazinot to. RTU sociālajos 
medijos dalījās ar padomiem, 
skaidrojumiem un zinātniski 
pamatotiem ieteikumiem, kā 
veiksmīgāk sasniegt energone-
atkarību un kādēļ tas ir nepie-
ciešams. RTU arī aicināja iedzī-
votājus dalīties ar savu pieredzi, 
kā samazināt mājsaimniecības 
tēriņus par resursiem, sociāla-
jos medijos izmantojot tēmturi 
#energovienoti.

Savukārt ilgtermiņa pārmai-
ņu sasniegšanai nepieciešams 
būtiski vairot energoefektivitāti, 
īpaši rūpniecības un ēku sekto-
rā, kur ir ļoti augsts energopatē-
riņš, ierobežojot Latvijas uzņē-
mumu konkurētspēju globālajā 
tirgū un kavējot klimata mērķu 
sasniegšanu. Tāpat nepiecie-
šams ieviest visaptverošu ener-
gopārvaldību un aktīvi izmantot 
atjaunojamos energoresursus, 
piemēram, saules un vēja ener-
ģiju ne tikai individuālajā, bet 
arī centralizētajā siltumapgādē.

RD Mājokļu un vides komi-
tejas priekšsēdētājs Edmunds 
Cepurītis: “Svarīgi, ka enerģijas 
patēriņu nevarēsim samazināt, 
strādājot katrs atsevišķi. Mums 
vajadzēs gan aktīvu pašvaldību 
darbu, padarot pārmaiņas ie-
spējamas, gan iedzīvotāju ga-
tavību tās ieviest. Tāpēc mēs ar 
prieku atsaucāmies šai iniciatī-
vai un izplatīsim iedzīvotājiem 
aicinājumus un informāciju. Ir 
ļoti svarīgi, ka trauksmainā laikā, 
kad esam spiesti noskatīties uz 

Krievijas spēku veikto vardarbī-
bu Ukrainā, tiek piedāvāts veids, 
kā palīdzēt. Enerģijas patēriņa 
un līdz ar to enerģijas importa 
samazināšana ir šāds veids” 

AS “RĪGAS SILTUMS” val-
des loceklis Raivis Elliņš no-
rāda: “Šobrīd siltumapgādes uz-
ņēmumā 50% siltuma ražojam, 
izmantojot šķeldu. Dramatiskie 
notikumi Ukrainā ir paātrināju-
ši uzsākto zaļo kursu. Jau šogad 
uzsāksim piecu jaunu biokurinā-
mā siltumavotu būvniecību, no 
kuriem trīs plānojam pabeigt jau 
šogad, tā veicinot energoneatka-
rību. Tāpat mums jāpatur prātā, 
ka viszaļākā, lētākā un neatka-
rīgākā enerģija ir tā, ko neesam 
patērējuši, tāpēc aicinām rīdzi-
niekus taupīt siltumu ikdienā. 
Vērtējot ilgtermiņa aktivitātes, 
iesakām ieviest individuālo sil-
tuma sadalījuma uzskaiti, izvie-
tojot uz radiatoriem alokatorus. 
Tas motivēs aktīvi regulēt tempe-
ratūru dzīvoklī ar termoregula-
toru palīdzību un maksāt par to 
siltumu, ko katrs pats patērējam. 
Šādi var ietaupīt siltumu un rēķi-
nus pat par 50%.”

Iniciatīvas #energovienoti 
dalībnieki izzina siltuma ražo-
šanas noslēpumus

Pievēršot lielu vērību agrīnai 
izpratnes veidošanai, iniciatīvas 
# energovienoti partneri aicinā-
ja tajā piedalīties vispārizglītojo-
šo skolu klases. Tām bija jāsaga-
tavo video, plakāts, komikss vai 
cits vizuāls materiāls, kurā atai-
nota ikdienas rīcība, kas palīdz 
samazināt energopatēriņu. 

Noslēdzoties iniciatīvai 
#energovienoti  , AS “RĪGAS 

SILTUMS” lielo balvu par rado-
šāko darbu, atainojot ikdie-
nas rīcību, kas palīdz samazi-
nāt energopatēriņu, saņēma 
Mores pamatskolas 6.klases 
skolēni.  Balva – siltumcentrā-
les “Imanta” apmeklējums, izzi-
not siltuma ražošanas noslēpu-
mus, un piemiņas veltes – tika 
piešķirta par labāko radošo dar-
bu, kas iedvesmo arī citus pār-
domāti lietot energoresursus, 
tādējādi mazinot Latvijas at-
karību no importētiem ener-
goresursiem un vienlaikus arī 
iestājoties pret karu Ukrainā. 
Siltumcentrālē “Imanta” atro-
das viena no Latvijā lielākajām 
un tehnoloģiski mūsdienīgāka-
jām biokurināmā katlumājām. 
Ekskursijas laikā skolēniem bija 
iespēja iepazīties ar inženieru 
darbu, izstaigāt teritoriju, ražo-
šanas telpas, tāpat arī iepazīties 
ar operatoru vadības pulti, kurā 
noris attālināta iekārtu vadība, 
un uzdot visus interesējošos 
jautājumus. 

Visvairāk skolēnus un arī 
pavadošās skolotājas pārstei-
dza iekārtu milzīgie izmēri un 
tas, ka tik lielā teritorijā un ēkās 
tikpat kā neredz cilvēkus – lie-
lākā daļa procesu notiek auto-
matizēti, bez darbinieku tiešas 
klātbūtnes. Skolēni atzina, ka 
ekskursija bijusi aizraujoša un 
pārsteigumiem bagāta, vēlējās 
uzzināt, kāda izglītība nepiecie-
šama, lai nākotnē varētu strādāt 
AS “RĪGAS SILTUMS”, un atvado-
ties teica, ka nākamgad atkal 
brauks ciemos.  

Ko mēs skolēniem parādī-
jām? Ekskursijas foto repor-
tāža bildēs:

Ķiveres galvā un gatavi doties izpētē!
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RTU, Rīgas dome un AS “RĪGAS SILTUMS” 
aicina būt energovienotiem un vairot energoneatkarību

Sagaidām mūsu uzvarētājus! Siltumtīkli – pilsētas asinsrite. Neliela ieskats 
– kā siltums nonāk līdz rīdzinieku dzīvokļiem?

Bērni - mūsu nākotne



Paldies par brīnišķīgiem un zinātkā-
riem skolēniem! Ceram, ka kādu dienu jau-
nieši atgriezīsies pie mums jau kā jaunie 
speciālisti. RS

Vērojam operatīvā personāla vadības pulti un 
attālināto iekārtu kontroli (attēlā redzama 
tikai neliela daļa no šīs pults). Un – kā vēlāk 
izrādīsies – teju vienīgos darbiniekus, ko 
sastopam.

Esam šķeldas noliktavā. Kādā brīdī sāk 
darboties lielais kauss, un atkal jau pamanām 
to, ka viss darbojas automatizēti, bez cilvēku 
klātbūtnes. Dažiem bērniem mājās  ir malkas 
apkure. Parunājamies par to, cik ilgam laikam 
uzņēmumam  pietiek ar šādu šķeldas apjomu,  
un kā tiek domāts par to, lai Latvijas meži 
atjaunotos.

Pa ceļam uz izeju ieskatāmies krāsnī, kas ir …
teju pašu skolas izmērā.
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Bērni - mūsu nākotne

Lai te visus stāvus izstaigātu, ar sportu jābūt 
uz “tu” Klases audzinātāju, direktori un arī 
bērnus pārsteidz …darbinieku klātbūtnes 
neesamība. Jo pa ceļam gandrīz nevienu 
cilvēku nesatiekam. Vai tiešām viss darbojas 
pats no sevis?  

Lat v i j ā  o rg a n i zē t a j ā 
Junior Achievement kar-
jeras izglītības program-

mā Ēnu diena,  AS “RĪGAS 
SILTUMS” uzņēma  skolēnus 
no Latvijas skolām, kurus in-
teresē siltumenerģijas ražo-
šana, pārvade un realizācija.

AS „RĪGAS SILTUMS” Ēnu die-
nā viesojās kopā 14 skolēni no 
dažādām Latvijas skolām -  Rīgas 
Hanzas vidusskolas, Rīgas Valsts 
3.ģimnāzijas, Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijas, Mežciema pamat-
skolas, Mārupes vidusskolas, 
Rīgas 19.vidusskolas, Jelgavas 
Valsts ģimnāzijas, Rīgas 96.vi-
dusskolas, Baložu vidusskolas, 
Rīgas 75.vidusskolas, Ikšķiles vi-
dusskolas, Rīgas 64.vidusskolas.

Skolēni iepazinās ar izvēlē-
tās profesijas ikdienas darbu, 
apmeklēja siltummezglu, mā-
cību centru un devās ekskursijā 
uz  siltumcentrāli “Imanta”, kā arī 
uzzināja kā būt #energovieno-
tiem un taupīt enerģiju.

Skolēni atzina, ka Ēnu diena 
bijusi patiesi aizraujoša un no-
derīga, atzīmējot, ka savu nā-
kotni plāno saistīt ar siltumener-
ģētikas nozari.

AS „RĪGAS SILTUMS” 
ir draudzīgs uzņēmums 

izglītības iestāžu skolēniem 
un studentiem. Ik gadu, dažā-
du pasākumu ietvaros, uzņē-
mumu apmeklē vairāk nekā 
simts jauniešu. 

Uzņēmums piedalās Ēnu 
dienā, Atvērto durvju nedēļā, 
Karjeras dienās un citos pro-
fesionālās orientēšanās pasā-
kumos. To mērķis ir iepazīs-
tināt skolēnus un studentus 
ar siltumenerģētikas inženie-
ra profesiju, radot interesi to 

apgūt, tādējādi, veicinot jaunu 
un zinošu speciālistu ienākša-
nu siltumenerģētikas nozares 
uzņēmumos.

Siltumapgādes uzņēmums 
labprāt uzņem arī skolēnus eks-
kursijās no visām Latvijas sko-
lām. To laikā iepazīstinām ar uz-
ņēmuma darbu, siltumenerģijas 
ražošanas un piegādes procesu. 
Ik gadu šādu iespēju izmanto 
vairāku desmitu skolu. RS

Ēnu diena - skolēniem interese par AS “RĪGAS SILTUMS”



AS “RĪGAS SILTUMS” Cēsu 
ielas 3A  administratīvajā ēkā 
tika uzsākts pilotprojekts, do-
dot iespēju automātiski uzturēt 

darbiniekiem vēlamo komforta 
temperatūru telpās darba lai-
kā, bet, pēc darba laika beigām, 
apkures sistēmai automātiski 

pārslēgties nakts ekonomiska-
jā režīmā. Pilotprojekta ietvaros 
iespējams analizēt siltumener-
ģijas patēriņa ieradumu maiņu 
un izvērtēt sasniegto ekonomi-
ju. Pilotprojektā, ieviešot siltu-
ma vadības sistēmu, ir izdevies 
panākt kopējo siltumenerģijas 
patēriņa samazinājumu Cēsu 
ielā 3A 1.korpusam, neietekmē-
jot darbinieku komforta līmeni. 
2020./2021.gada apkures sezo-
nā, kad ēka ir pilnībā nosiltināta, 
siltumenerģijas patēriņš apkurei 
ir samazinājies par 32%.

AS “RĪGAS SILTUMS” aici-
na arī savus sadarbības part-
nerus un klientus realizēt 

energoefektivitātes aktivitātes 
savā ikdienas darbībā. RS
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Energoefektivitāte

Kā uzņēmums, kas inten-
sīvi patērē energoresur-
sus, apzināmies, cik sva-

rīgi ir nepārtraukti uzlabot ener-
goefektivitāti, kā arī optimizēt 
enerģijas patēriņa izmaksas. 

Energopolitika ir daļa no 
uzņēmuma energopārvaldī-
bas sistēmas, kas praktiskā vei-
dā nosaka, uztur un analizē 
uzņēmuma ikdienas darbu ar 
energoresursiem.

Lai uzlabotu energoefek-
tivitāti un veicinātu efektī-
vu energoresursu izmantoša-
nu, AS “RĪGAS SILTUMS” 2021.
gadā uzsāka pielāgot energo-
pārvaldības sistēmu starptau-
tiskajam standartam ISO50001 
– Ilgtspējas pārskats - 2021 38 
energopārvaldības sistēmas ar 
mērķi veicināt uzņēmumā iz-
veidot sistēmas un procesus, 
kas nepieciešami, lai uzlabotu 
energoefektivitāti un veicinātu 
efektīvu energoresursu izman-
tošanu, kā rezultātā tiktu gan 
samazināta ietekme uz vidi, gan 
arī būtiski samazinātas uzņēmu-
ma enerģijas izmaksas. 

AS “RĪGAS SILTUMS” ir iden-
tificētas un klasificētas sekojo-
šas nozīmīgas energopatēriņa 
jomas, kurām ieviešanas un uz-
turēšanas ietvaros tiek pievērsta 
padziļināta uzmanība: 

• Siltumenerģijas zudu-
mi, kas faktiski ir starpība starp 

siltumenerģijas izstrādes apjo-
mu un tās klientiem piegādā-
to lietderīgā patēriņa apjomu; • 
Elektroenerģija, ko veido koģe-
nerācijas iekārtās saražotā elek-
troenerģija pašpatēriņam, kā arī 
iepirktā elektroenerģija tehno-
loģisko un operacionālo atbal-
sta procesu nodrošināšanai;

 • Transporta degvielas patē-
riņš operacionālās darbības un 
tehnoloģisko atbalsta procesu 
nodrošināšanai;

 • Siltumenerģijas pašpa-
tēriņš AS “RĪGAS SILTUMS” ob-
jektu operacionālās darbības 
nodrošināšanai. 

AS “RĪGAS SILTUMS” ir notei-
kusi šos aspektus kā savas ener-
gopārvaldības sistēmas darbī-
bas pamatfokusu, kā arī aktīvi 
strādāt pie citām enerģijas patē-
riņa samazināšanas aktivitātēm 
- autoparka novecojušā trans-
porta nomaiņu ar jaunu ener-
goefektīvāku transportu, pār-
ejot uz elektroauto, darbinieku 
izglītošanu energopratībā, īpa-
šumā esošo ēku energopatēri-
ņa analizēšanu. Vienlaikus AS 
“RĪGAS SILTUMS” ir apņēmies se-
kot līdzi arī pārējo enerģijas avo-
tu turpmākajai optimizācijai.

2021.gada 7.septembrī SIA 
“Bureau Veritas Latvia” serti-
ficēšanas institūcija veica AS 
“RĪGAS SILTUMS” energopārval-
dības sistēmas auditēšanu un 

sertificēšanu ar mērķi iegūt pie-
rādījumus par energopārvaldī-
bas sistēmas darbības atbilstību 
standarta prasībām, kā arī liecī-
bas par nepārtrauktu pilnvei-
došanos. Audita laikā gūtie ap-
liecinājumi ļāva secināt, ka AS 
“RĪGAS SILTUMS” atbilst starp-
tautiskajam standartam ISO 
50001:2018 “Energopārvaldības 
sistēmas. Prasības un lietošanas 
norādījumi”. AS “RĪGAS SILTUMS” 
ISO 50001:2018 sertifikāts iz-
sniegts 13.09.2021. un derīgs 
līdz 12.09.2024. Sertificētā dar-
bības sfēra - siltumenerģijas ra-
žošana, pārvade, sadale, reali-
zācija, siltumenerģijas un elek-
troenerģijas vienlaicīga ražo-
šana koģenerācijas stacijās, kā 
arī siltumtīklu un ēku iekšējo 
inženierkomunikāciju sistēmu 
apkalpošana. Izveidots e-pasts 

energoefektivitate@rs.lv , uz 
kuru ikviena persona, kas strādā 
organizācijā vai tās uzdevumā, 
var iesniegt savas idejas, ieteiku-
mus, rekomendācijas, komen-
tārus vai ierosināt uzlabojumus 
par energoefektivitātes uzlabo-
šanas pasākumiem AS “RĪGAS 
SILTUMS”. Energoefektivitātes 
nolūkos, elektroenerģijas efek-
tīvai izmantošanai 2017.gadā 
pakāpeniski uzsākta gaismas 
ķermeņu nomaiņa uz jaunās 
paaudzes LED gaismekļiem uz-
ņēmuma administratīvajās tel-
pās, ražošanas telpās un āra te-
ritoriju apgaismošanai. Sākot ar 
2017.gadu ir nomainīts 3 123 
gaismekļu, ietaupot kopā 534 
872 kwh. Uz 2021.gada beigām 
ir nomainīti 90% gaismekļi.

AS “RĪGAS SILTUMS”  atbilst starptautiskām 
energopārvaldības prasībām ISO 50001:2018
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Energoefektivitāte

Plašsaziņas līdzekļos ir iz-
skanējuši dažādi skaitļi 
– sākot ar to, ka par vien-

istabas dzīvokli var nākties 
par apkuri maksāt ap 150 EUR, 
par divistabu – pāri 200 EUR. 
Vienlaikus tiek prognozēts 
arī vispārējs cenu kāpums. Ko 
šobrīd prognozē AS “RĪGAS 
SILTUMS”? 

No šā gada 11.marta “RĪGAS 
SILTUMA” klienti par vienu MWh 
siltumenerģijas maksā 74,08 eiro 
bez pievienotās vērtības nodok-
ļa. Sākoties jaunajai apkures se-
zonai, AS “RĪGAS SILTUMS” sil-
tumenerģijas tarifs varētu palie-
lināties par 109,23%, sasniedzot 
155 eiro par MWh.

Jāveido uzkrājumi
Jau šobrīd iesakām gan mā-

jām kopumā, gan katram indivi-
duāli veidot uzkrājumus, kas pa-
līdzēs norēķināties par siltumu. 

Eiropas Komisija kā vienu no 
veidiem lai mazinātu gāzes pa-
tēriņu, ir ierosinājusi mazināt 
apkures temperatūru. Par kat-
ru samazinātu temperatūras 
grādu var ietaupīt 5% enerģiju. 
Lēmums ir jāpieņem lietotājiem 
– dzīvokļu īpašniekam vai īrnie-
kam. AS “RĪGAS SILTUMS”  tādu 
lēmumu nevar pieņemt, var tikai 
mudināt to darīt. Siltuma patēri-
ņu regulē māja, ja iedzīvotāji grib 
dzīvot augstākā temperatūrā, tad 
par to jāmaksā dārgāk, ja  var vie-
noties par siltuma samazināšanu, 
piemēram, par diviem grādiem, 
tad ietaupījums jau ir 10%. Viss ir 
iedzīvotāju rokās, jo to pieļauj au-
tomatizētais siltummezgls.

Optimālā telpu temperatūra:
• dzīvojamā istaba no +21 līdz 
+23°C;

• guļamistabā no +18 līdz +21°C;

• bērnu istabā no +21 līdz +23°C;
• virtuvē +18°C;
• vannas istabā +23°C;
• koridors, halle  +16 līdz +18°C.

Telpās, kuras netiek izman-
totas, vai arī prombūtnes laikā 
temperatūru var samazināt līdz 
+16 vai +17 °C grādiem. Katras 
telpas temperatūras ieregulēša-
nai nepieciešams radiatorus ap-
rīkot ar termoregulatoriem.

Neregulējiet siltumu ar 
atvērtiem logiem, padariet 
sildķermeņus inteliģentus! 

Tāpat mudinām uzsākt āt-
rās energoefektivitātes  pasā-
kumus, pārbūvējot apkures 
sistēmu, uzstādot siltuma re-
gulēšanas iespējas ar termore-
gulatoru un uzstādot  siltuma 
maksas sadalītājus jeb aloka-
torus. Regulējot siltumu katrā 
telpā atbilstoši jūsu komforta 
līmenim, veicot precīzu uzskai-
ti un izmantojot alokatorus, 

siltumenerģijas patēriņu ēkā ie-
spējams samazināt vidēji par 20 
procentiem, bet atsevišķos dzī-
vokļos - kā atzīst iedzīvotāji - pat 
par 50%, vienlaikus dzīvoklī “kā 
bijis silts, tā arī joprojām ir silts”. 
Turklāt maksājot tieši par savu 
patērēto siltumu. Daļa dzīvokļu 
īpašnieku dzīvos kā līdz šim, bet 
daļa, braucot atvaļinājumā, vai 
brīvdienās uz laukiem, siltuma 

patēriņu samazinās – un būtis-
ki samazinās arī savus rēķinus. 
Vasara ir pēdējais brīdis, kad to 
var darīt, lai sagaidītu nākamo 
apkures sezonu ar apziņu, ka 
pastāvēs iespēja ekonomēt un 
maksāt mazāk.

Ikdienas paradumu maiņa: 
siltuma nokļūšana telpā

Vispirms ir jāsaprot  
kur pazūd siltums? 35-
37% siltuma aizplūst 
pa sienām, durvīm, 

logiem, tai skaitā ne-
pareizi vēdinot.

 Vēdināšana
Ilglaicīga logu atvēršana vēdi-

nāšanas režīmā ir ļoti izšķērdīga. 
Lai nodrošinātu efektīvu vēdinā-
šanu, 2 līdz 4 reizes dienā pilnīgi 
jāatver logs uz 5 līdz 10 minūtēm. 
Svarīgi šajā laikā aizgriezt termo-
regulatora vārstu, lai nepieļau-
tu siltuma patēriņu vēdināšanas 
laikā.  Atceries – vienmēr aizver 
logus un durvis kāpņutelpā. Ja 
kāds tās atstājis vaļā, aiztaisi ciet. 
Neļauj siltumam aizplūst.

Radiatori
Lai siltais gaiss var daudz brī-

vāk cirkulēt, radiatori ir jāatbrīvo 
no aizkariem, mēbelēm vai citiem 
priekšmetiem. Dīvāns pie radiato-
ra nav laba doma, jo liela izmēra 
priekšmeti aiztur siltumu nokļū-
šanu telpā. Tīrot telpu, izsūc pu-
tekļus arī no radiatoriem, nodroši-
not kvalitatīvu siltuma nodošanu 
telpās. Ļauj siltumam brīvi ienākt 
istabā – nežāvē drēbes uz radia-
toriem un nepārklāj ar aizkariem. 
Citādi - resurss, ar kuru varētu ap-
sildīt telpas, tiek nelietderīgi patē-
rēts! Novieto aiz radiatoriem siltu-
mu atstarojošu materiālu – būs vēl 
siltāk!

Karstais ūdens
Vai zināji, ka 3 minūtēs no at-

griezta ūdens krāna iztek ap 20 
litru ūdens? Tāpēc, kamēr tīri zo-
bus vai esi pabeidzis mazgāties, 
aizgriez krānu. Kad mazgā trau-
kus, samazini ūdens strūklu. Tie 
var šķist sīkumi, taču palīdz sama-
zināt ūdens patēriņu pat par trešo 
daļu, tādējādi rēķins būs atbilstoši 
mazāks! RS

Regulē siltumu, uzskaiti patēriņu, maksā mazāk!

Izvēlies virtuālo palīgu www.rs.lv-> Energoefektivitāte -> 
Modelē risinājumus savā dzīvoklī. 
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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.

Tauta runā

Par gaidāmo apkures sezonu, būtisko tarifa pieaugumu

Vasara ar siltumu mūs pagaidām 
nelutina, medijos tik skarbas ziņas 
vien. Arī par gaidāmo apkures sezo-

nu. Lasām, ko par to sociālajos tīklos saka ie-
dzīvotāji – kurš domā, ka jāgādā biezi džem-
peri un šalles, kurš mainīs lielu dzīvokli pret 
mazāku, kurš kopā ar gājputniem dosies uz 
siltajām zemēm, kurš izmantos viedās teh-
noloģijas, lai siltumenerģiju izmantotu ra-
cionāli. Cik cilvēku, tik viedokļu!

Daži prāto, ka nāksies pat atlikt savus 
ceļojumu vai dzīvokļa iegādes plānus: 

… AS “RĪGAS SILTUMS” kurina ar šķeldu un 
dabasgāzi, un pagaidām laikam arī pie tā 
paliksim…

Kur viens saredz mīnusus, tur citam plusi – 
tautai ir padomi tiem, kas vēlas iepazīties 

– kā šo situāciju vērst sev par labu?

BET!
Ir virkne lietu, ko iedzīvotāji vēl var darīt 
bez komentēšanas sociālajos tīklos.

AS “RĪGAS SILTUMS” atbild: Jā, tikai 
viens pats šis ieteikums diezvai daudz 
līdzēs, mēs jums pilnīgi piekrītam! Un 
ļoti labi, ka pamanījāt arī šo vienu! 
Izlasiet arī visus pārējos, un kopā būs 
iespējams ietaupīt līdz pat 50%! Lasiet: 
15.  lpp. RS

Savukārt citi uzskata, ka plāni nav jāatliek… 

Kā vienmēr, ir arī dažādi radoši ieteikumi…
Piemēram, ar ko ražot siltumenerģiju: 


