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Pastāvēs, kas pārvērtīsies! 
Rīgas centralizētās siltumapgādes 
sistēmas 25 izaugsmes gadi 

Centralizētā siltumapgāde (CSS) ir viens no efektīvākajiem un optimālākajiem ēku siltumapgādes risinājumiem ne tikai 
Latvijā, bet arī Eiropā un citviet pasaulē. Tā savu ilgtspēju un elastību, piemērojoties dažādiem siltumapgādes intensitātes un 
slodžu dinamikas apstākļiem, pierādījusi nu jau teju septiņus gadu desmitus. CSS ir ne tikai laba iespēja optimizēt sava mājokļa, 
biroja vai ražotnes siltumapgādi, bet arī palīdzēt sasniegt Eiropas Savienības (ES) enerģētikas dekarbonizācijas mērķus. Tā ļauj 
uzstādīt vismodernākos un konkrētai pašvaldībai piemērotākos siltumapgādes risinājumus, kā arī maksimāli efektīvi izmantot 
siltumenerģiju, kas lokālajos vai individuālajos siltumapgādes risinājumos visbiežāk nekādu pielietojumu negūst. 

Lielā mērā uz CSS var attiecināt pravietiskos vārdus “pastāvēs, kas pārvērtīsies”, jo tās attīstība, modernizācija un pilnveide ir 
ciklisks process, kurā jaunu, vēl ilgtspējīgāku tehnisko risinājumu un tirgus iespēju meklējumi nebeidzas nekad. Tas, protams, 
pilnā mērā attiecas arī uz Rīgas CSS un tās kodolu – AS “RĪGAS SILTUMS” (RS), kas šogad svin 25 gadu jubileju. 
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RS ir lielākais CSS uzņēmums ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas 
valstīs, un tā funkciju un sniegto pakalpojumu spektrs ir visai 
plašs: sākot ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali, realizā-
ciju un beidzot ar siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicī-
gu ražošanu koģenerācijas ciklā. Līdztekus RS nodarbojas arī ar 

siltumtīklu un ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkal-
pošanu. Papildus RS daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās piedāvā 
veikt apkures sistēmas maksas sadalītāju uzstādīšanu, automā-
tisku datu nolasīšanu no apkures sistēmas maksas sadalītājiem, 
kā arī no ūdens un elektroenerģijas skaitītājiem.
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Rīgas CSS ir lielākā un sazarotākā Lat-
vijā – un arī viena no modernākajām, ja 
ne pati modernākā, valstī. Aizvadītajos 
gadu desmitos RS izdevies realizēt dau-
dzus nozīmīgus siltumavotu būvniecības 
un pārbūves projektus un, izmantojot 
inovatīvas tehnoloģijas, veikt daudzu 
pilsētas maģistrālo siltumtīklu posmu 
nomaiņu. Arī patlaban Rīgā turpinās gan 
esošo siltumavotu pārbūve un moderni-
zācija, gan siltumtīklu izbūve. 

Arī RS siltumenerģijas lietotāju skaits 
ar katru gadu palielinās. 2019./2020. fi-
nanšu gadā siltumenerģiju sāka lietot 61 
jauns objekts ar kopējo plānoto siltuma 
slodzi 29,7 megavati (MW). Interese par 
jaunbūvējamo objektu pieslēgšanu Rīgas 
CSS sistēmai pieaug, un uzņēmums veik-
smīgi piesaista klientus arī aiz Rīgas robe-
žām, izbūvējot siltumtīklus un pieslēdzot 
jaunus klientus Stopiņu novadā.
Līdztekus mainās arī siltumenerģijas tirgus uzbūve un 
konjunktūra. Daugavas labā krasta siltumapgādes zonā RS 
tāpat kā citi siltumapgādes nozares komersanti sastopas ar 
izaicinājumiem, kuru pārvarēšanai jāmeklē optimālākie un 
ilgtspējīgākie risinājumi. 

25 spraiga darba gadi – kādi tie bijuši? 
Lielās pārmaiņas: 1996.–2001. g. 

Pirmos piecus RS pastāvēšanas gadus pamatoti var no-
dēvēt par lielo pārmaiņu laiku – šajā periodā ne tikai tika 
apzinātas problēmas un smagais vēsturiskais mantojums, 
bet arī aktīvi strādāts pie tā, lai šīm problēmām tiktu rasts 
maksimāli racionāls un izmaksās efektīvs risinājums, bet 
smagais vēsturiskais mantojums no nastas kļūtu par jaunu 
izaugsmes un attīstības iespēju bāzi.

1996. gada 14. martā pirmo reizi Rī-
gas CSS vēsturē tika izveidots vienots 
siltumapgādes uzņēmums – RS –, kurš 
savu darbību sāka tā paša gada 1. maijā. 
Jaunajam uzņēmumam tika nodotas AS 
“Latvenergo” Termofikācijas pārvaldes, 
Rīgas pilsētas pašvaldības siltumapgādes 
un citu siltumsistēmu apkalpojošo uzņē-
mumu funkcijas. Tas nozīmē, ka pirmo 
reizi Rīgas CSS vēsturē tika izveidots ne 
tikai vienots CSS uzņēmums, bet tika 
unificēti arī agrāk sadrumstalotie un 
dažādiem uzņēmumiem deleģētie siltum- 
apgādes sistēmas ekspluatācijas un uz-
turēšanas pienākumi. Līdz ar to jaunvei-
dotajam RS nācās kļūt ne tikai par visas 
Rīgas CSS infrastruktūras saimnieku, bet 
arī pārņemt tās uzturēšanas, modernizā-
cijas un ilgtspējīgas attīstības plānotāja 
darbu, kas aizvadītā gadsimta 90. gadu 
vidū noteikti nebija viegls uzdevums. 

Tomēr šobrīd, atskatoties vairāk 
nekā divdesmit gadu senā pagātnē, 

var atzīt, ka RS ar šo uzdevumu ticis galā godam. Tā jau 
1997. gadā uz visām RS siltumenerģijas realizācijas robe-
žām tika uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji un norēķini par 
siltumenerģiju pilnībā notika tikai pēc šo siltumenerģijas 
skaitītāju rādījumiem. Savukārt, 1999. gadā ar finansiālu 
Zviedrijas Starptautiskās attīstības aģentūras atbalstu tika 
izstrādāts Rīgas CSS rehabilitācijas plāns un īstenots de-
monstrācijas projekts: piecu centrālo siltumpunktu likvi-
dācija un 15 individuālo siltummezglu izbūve. 

Šajā laika periodā RS kļuva arī par klientorientētu un 
klientu komunikācijai atvērtu uzņēmumu, jo 2001. gadā 
tika izveidots Klientu palīdzības dienesta bezmaksas tāl-
runis 80000090, kā arī pabeigta centrālo siltumpunktu lik-
vidācijas programma. Rīgas CSS tika likvidēti visi 185 cen-
trālie siltumpunkti un uzstādīti vairāk par trim tūkstošiem 
individuālo siltummezglu.

AS “RĪGAS SILTUMS” dibināšana, 1996. gads
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Attīstība turpinās:   
2002.–2006. g. 

Nākamo piecu gadu periods RS 
vēsturē iezīmīgs ar ne mazāk nozīmī-
gām iniciatīvām kā pirmais: šajā lai-
kā – konkrēti, 2002. gadā – turpinājās 
individuālo siltummezglu nomaiņas 
programma, to kopskaitam sasniedzot 
3458. Tāpat tika veikts nozīmīgs siltum- 
avotu optimizācijas pasākums: slēgtas 
četras vidēja lieluma katlumājas (KM) 
Pārdaugavā, izbūvējot siltumtīklus līdz 
siltumcentrālei (SC) “Imanta”, kā arī sāk-
ta siltumcentrāles “Imanta” pārveidošana 
darbam koģenerācijas režīmā.

Savukārt, 2003. gads uzskatāms par 
RS pirmās koģenerācijas stacijas būves 
projekta realizācijas gadu, jo tad darbu 
sāka pirmais RS siltumavots, kas darbo-
jas koģenerācijas režīmā, – katlumājā 
Viestura prospektā 20B tika uzstādīts 
dabasgāzes dzinējs ar elektrisko jaudu 
0,5 MW. Lai paaugstinātu siltumapgā-
des drošību Rīgas centrā, kā arī ņemot 
vērā AS “Latvenergo” plānus slēgt SC 
“Andrejsala”, tika izbūvēts saistvads, kas 
savieno siltumtīklus K. Valdemāra un 
Skanstes ielas rajonā ar siltumtīkliem 
pilsētas centrā.

Vēl pēc gada – 2004. gadā – pēc SC 
“Daugavgrīva” rekonstrukcijas darbo-
ties sāka tvaika turbīnas koģenerācijas 
bloks, kā arī turpinājās koģenerācijas 
stacijas izveide SC “Imanta”. Tāpat sāk-
ta siltumskaitītāju datu automatizētas 
nolasīšanas sistēmas jeb siltumenerģi-
jas uzskaites viedizācijas ieviešana. Sa-
vukārt, 2005. gadā tika likts SC “Imanta” 
koģenerācijas bloka pamatakmens, kā 
arī saņemta un uzstādīta lielākā daļa 
iekārtu elektroenerģijas ražošanai – ar 
sekojošu bloka nodošanu ekspluatācijā 2006. gadā.

Šajā laika periodā iestājās arī pozitīvs pavērsiens RS klientu 
piesaistes dinamikā. Pirmajos piecos uzņēmuma pastāvēšanas 
gados aizgājušo klientu skaits bija vai nu lielāks, vai vienāds 
ar jaunpienākušo klientu skaitu, savukārt, laika periodā no 
2002. līdz 2006. gadam šo tendenci izdevās kardināli koriģēt 
un jaunpienākušo klientu skaits būtiski apsteidza aizgājušo 
klientu skaitu. Jauno būvniecības projektu attīstītāji arvien 
vairāk novērtēja RS piedāvājuma izdevīgumu un aktīvi pie-
slēdzās tā tīklam. 2005. gadā kopējā jaunajiem klientiem pie-
slēgtā siltumslodze bija gandrīz trīs reizes lielāka nekā 2004. 
gadā, jauno klientu skaits bija pieaudzis teju divas reizes.

Vēl zaļāk un inovatīvāk: 2007.–2012. g. 
Šo periodu RS vēsturē iezīmē ne tikai zaļo un ilgtspējīgo 

siltumavotu rekonstrukcijas un būvniecības projekti, bet arī 
centieni esošos siltumavotus padarīt vēl efektīvākus un mo-

dernākus, atgūstot pēc iespējas vairāk siltumenerģijas, kas 
citādi netiktu izmantota lietderīgi un tātad – zaudēta. Uzņē-
mums savā darbībā mērķtiecīgi  ieviesa Eiropas zaļo kursu. 
2007. gadā turpinājās SC “Imanta” modernizācija – diviem 
ūdenssildāmajiem katliem (ŪSK) KVGM-100 Nr. 4 un Nr. 5 
tika pabeigta frontālo ekrānu nomaiņa un četru modernu  au-
tomatizēto Todd zema līmeņa slāpekļa oksīdu (NOx) degļu uz-
stādīšana. Vienlaicīgi tika veikti vides aizsardzības pasākumi, 
uzstādot nepārtraukta kaitīgo emisiju monitoringa sistēmas, 
kā arī realizējot trokšņu slāpēšanas pasākumus. 

Būtiski Rīgas pilsētas CSS paplašināšanas un modernizāci-
jas darbi attiecināmi uz 2009. gadu, kad realizēta koģenerācijas 
stacijas būvniecība katlumājā Keramikas ielā 2A, uzstādot di-
vus dabasgāzes dzinējus ar kopējo elektrisko jaudu 2,33 MW. 
Tāpat KM Keramikas ielā 2A uzstādīti arī kondensācijas 
ekonomaizeri abiem ŪSK, kā rezultātā katlu lietderības koe-
ficients pārsniedza 100% (šeit un visā tekstā turpmāk minētie 
lietderības koeficienti ir aprēķināti, izmantojot kurināmā 

KM Keramikas ielā 2a 

SC “Imanta” industriāla tipa absorbcijas siltumsūknis ar jaudu 5 MW
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zemāko sadegšanas siltumu). Arī SC 
“Imanta” ŪSK Nr.  3 uzstādīts kon-
densācijas ekonomaizers, paaugstinot 
katla lietderības koeficientu virs 100%.

Pēc saistvada izbūves starp katlumā-
jām Gobas ielā 33A un Keramikas ielā 
2A būtiski paaugstināta siltumapgādes 
drošība Bolderājā, vienlaikus nodro-
šinot optimālu koģenerācijas iekārtu 
noslodzi. 

Savukārt, gadu vēlāk – 2010. gadā – 
Rīgas CSS ienāca principiāli jauns 
maksimālas siltumavotu potenciāla iz-
mantošanas elements: SC “Imanta” tika 
uzstādīts industriāla tipa absorbcijas 
siltumsūknis ar jaudu 5 MW, kas deva 
iespēju utilizēt 2 MW koģenerācijas 
energobloka palīgsistēmu dzesēšanas 
ūdenī atlikušo siltumu. Projekta rea-
lizācijas rezultātā tika ne tikai ieviesta 
inovatīva, Latvijas CSS līdz tam neiz-
mantota tehnoloģija, bet arī paaugstinā-
ta koģenerācijas energobloka darbības 
efektivitāte. Tāpat 2010. gadā tika mo-
dernizēta arī SC “Imanta” ūdens ķīmis-
kās attīrīšanas sistēma, kas dod iespēju 
izmantot ekonomaizera kondensātu, 
sajaucot ar pilsētas ūdeni, un tādējādi 
samazina pilsētas ūdens patēriņu.

Šajā gadā noslēdzās arī viens no 
Rīgas pilsētas siltumavotu zaļināšanas 
nozīmīgākajiem projektiem – SC “Vec-
mīlgrāvis”  biokurināmo katlu uzstā-
dīšana ar kopējo siltumjaudu 14 MW. 
Projekta realizācija sniedza iespēju 
palielināt biokurināmā izmantošanas 
daļu kopējā RS ražošanas apjomā no 
2,2% līdz 6,4%. Paralēli biokurināmo 
katlu izbūvei, piesaistot ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansējumu, tika realizēta 
ŪSK nomaiņa, uzstādot trīs jaunus da-
basgāzes ŪSK ar kopējo siltuma jaudu 
49,2 MW. 

2010. gadā KM Bauskas ielā 207A 
veikta kondensācijas ekonomaizeru 
izbūve diviem ŪSK, paaugstinot KM 
lietderības koeficientu no 94% līdz 
104–105%.

Nākamais gads RS siltumavotu at-
tīstības programmā iezīmīgs ar vairā-
kiem būtiskiem projektiem, starp ku-
riem noteikti jāmin SC “Ziepniekkalns” 
biokurināmā koģenerācijas iekārtu ar 
elektrisko jaudu 4 MW izbūve un SC 
“Vecmīlgrāvis” veiktā vadības sistēmu 
un palīgiekārtu rekonstrukcija, uzstā-
dot siltumakumulācijas tvertnes. 2011. 
gadā noslēgts arī līgums par SC “Za-
sulauks” biokurināmā katla ar siltuma 
jaudu 20 MW izbūvi.

SC "Zasulauks" koksnes šķeldas padeves sistēma

SC “Vecmīlgrāvis” siltumenerģijas ražošanas kompleksa daļa

SC "Zasulauks" biokurināmā komplekss
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Visbeidzot, 2012. gada 20. aprīlī RS 
noslēdza līgumu ar Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūru par dūmgāzu 
kondensatora uzstādīšanas biokurinā-
mā katliem siltumcentrālē “Vecmīlgrā-
vis” projekta īstenošanu, piesaistot ES 
Kohēzijas fonda atbalsta finansējumu 
40% apmērā no projekta attiecināma-
jām izmaksām. Šajā pašā gadā projekts 
tika realizēts un dūmgāzu kondensators 
nodots ekspluatācijā.

Biokurināmā uzvaras gājiens: 
2013.–2018. g. 

Periodu no 2013. līdz 2018. gadam 
pamatoti var dēvēt par biokurināmā uz-
varas gājiena laiku RS CSS siltumavotu 
attīstībā. Tad realizēti lielākie un ambi-
ciozākie Rīgas CSS siltumavotu projek-
ti, kuros kā kurināmais tiek izmantota 
koksnes šķelda. Faktiski ir pamats uz-
skatīt, ka Rīgas CSS – tāda, kādu to pa-
zīstam šodien un kāda tā (ar zināmām 
variācijām un uzlabojumiem) varētu 
saglabāties arī nākamajos divdesmit 
trīsdesmit gados, – ir tapusi tieši starp 
2013. un 2018. gadu. 2013. gadā notika 
biokurināmā KM “Zasulauks” ar jaudu 
20 MW atklāšana, kurā siltumenerģijas 
ražošanai tiek izmantots tikai vietējais 
biokurināmais – jau minētā koksnes 
šķelda. KM ir pilnībā automatizēta, kas 
nozīmē, ka tā darbojas bez pastāvīga 
apkalpojošā personāla.

Šajā pašā gadā tika atklāts arī viens 
no lielākajiem CSS siltumavotiem Lat-
vijā – SC “Ziepniekkalns”. Šajā koģe-
nerācijas stacijā kā kurināmo tāpat 

izmanto šķeldu. SC siltuma jauda ir 
22 MW, bet elektriskā jauda – 4 MW. 
Abu projektu īstenošanai piesaistīts ES 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

2013. gadā KM Gobas ielā 33A dabas-
gāzes ŪSK Nr. 2 Viessmann Turbomat-RN 
HW-8000 ar jaudu 8  MW aprīkots ar 
0,4  MW jaudas kondensācijas ekono-
maizeru, kas paaugstināja katla darbības 
efektivitāti no 93% uz 98%, savukārt, SC 
“Vecmīlgrāvis” biokurināmā ŪSK uzstā-
dīts dūmgāzu kondensators ar jaudu 3,3 
MW, kas paaugstināja tā darbības efekti-
vitāti no 85% līdz 113,5%. Tika turpināti 
arī SC „Imanta” kompleksa modernizāci-
jas darbi – tostarp dabasgāzes ŪSK Nr. 3 
tika veikta dūmeņa stobra rekonstrukcija. 

2014. gads iezīmīgs arī ar pavisam jau-

KM Kuģu ielā 26A uzstādītā degšanas gaisa mitrināšanas sistēma “Optinox”

Biokurināmā automatizētas padeves iekārtas SC “Imanta”

Ūdenssildāmā gāzes katla ar jaudu 18 MW uzstādīšana SC “Ziepniekkalns”Fo
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nu iniciatīvu RS vēsturē: šajā gadā RS kopā 
ar SIA „Enerģijas risinājumi” nodibināja 
siltumenerģijas kopuzņēmumu SIA „Rīgas 
Bioenerģija”, kuras izveides galvenais mērķis 
bija biokurināmā KM celtniecības projektu 
attīstīšana.

2015. gadā SC “Ziepniekkalns” dabas-
gāzes ŪSK KVGM-50 Nr.  2 aprīkots ar 
1,17 MW jaudas kondensācijas ekono-
maizeru, kas paaugstināja katla darbības 
efektivitāti no 95% uz 101%, savukārt, 
2016. gadā KM Kuģu ielā 26A uzstādīta 
degšanas gaisa mitrināšanas sistēma, kas 
ļāva paaugstināt ŪSK ar kondensācijas 
ekonomaizeriem darbības efektivitāti vi-
dēji par 6% un samazināt dūmgāzu NOx 
saturu vairāk nekā par 60%. Līdz ar to pie-
auga arī ŪSK lietderības koeficients – no 
100% līdz pat 107,1%.

2017. gadā SC “Vecmīlgrāvis” uzstādīta 
pašpatēriņa koģenerācijas iekārta ar elek-
trisko jaudu 0,312 MW, kā arī izbūvēta KM 
Briežu ielā 7A ar jaudu 850 kilovati (kW). 
Šajā pašā gadā SIA “Rīgas Bioenerģija” 
nodeva ekspluatācijā pirmo biokurināmā 
KM Rīgas pilsētas Daugavas labā kras-
ta siltumapgādes zonā – Meirānu ielā 10 
– ar kopējo siltuma jaudu 40 MW. Jaunā 
KM aprīkota ar dūmgāzu kondensatoriem 
ar kopējo jaudu 8 MW, un tās lietderības 
koeficients pie nominālas slodzes ir vidēji 
110,2%. Tāpat 2017. gadā RS kļuva arī par 
SIA “Rīgas Bioenerģija” 100% kapitāla daļu 
turētāju.

Jauni izaicinājumi, jaunas 
iespējas: 2018.–2021. g. 

Šajā laika periodā RS turpināja atbil-
dēt uz Rīgas CSS pilnveides un paplaši-
nāšanas izaicinājumiem, kā arī raudzīties 
nākotnē, realizējot un plānojot jaunus, 
ilgtspējīgus enerģijas ražošanas un iz-
mantošanas projektus. 

2020. gadā, izmantojot ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansējumu, SC “Daugavgrīva” 
uzstādīti un 2021. gada 30. janvārī nodoti 
ekspluatācijā divi biokurināmā ŪSK ar ko-
pējo jaudu 8 MW. Katla ar dūmgāzu kon-
densatoru lietderības koeficients pēc zemā-
kās siltumspējas apkures periodā pie ārgaisa 
temperatūras 0 °C sasniedz 107,9%. Savu-
kārt, SC “Imanta” izbūvēta biokurināmā 
KM ar jaudu 40 MW, kur katlu ar dūmgāzu 
kondensatoru lietderības koeficients pēc 
zemākās siltumspējas apkures periodā pie 
ārgaisa temperatūras 0 °C sasniedz 115,7%.

2020. gadā KM Viestura prospektā 
20B ŪSK dabasgāzes katls Nr. 3 Ygnis LR 
1100 tika aprīkots ar kondensācijas ekono-

Siltumtīklu maģistrāles M-11 posma Dzelzavas ielā (no Lielvārdes ielas līdz Ilūkstes ielai)
ar kopējo garumu 0,52 km pārbūves darbi 

Saules paneļi uz "Rīgas Siltuma" ēkas jumta Cēsu ielā 3A

SC “Imanta” avārijas piebarošanas sistēmas rekonstrukcija 
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maizeru, paaugstinot tā ekspluatācijas lietderības koeficientu 
no 94% līdz 98%, bet SC “Ziepniekkalns” veikta radiācijas 
detektēšanas sistēmas piegāde un uzstādīšana. Tā paredzēta 
šķeldas un degšanas procesā radušos pelnu radioaktīvā pie-
sārņojuma līmeņa kontrolei.

Savukārt, 2019. gadā SC “Imanta” tika veikta ŪSK Nr. 3 
KVGM 100 kondensācijas ekonomaizera darbības efekti-
vitātes paaugstināšana, izmantojot absorbcijas tipa siltum-
sūkni, kā arī tvaika katla Vapor aprīkošana ar kondensācijas 
ekonomaizeru. Toties SC “Zasulauks” uzstādīta pašpatēriņa 
koģenerācijas iekārta ar elektrisko jaudu 0,5 MW, bet SC 
“Ziepniekkalns” – dabasgāzes ŪSK ar 18 MW jaudu.

Aizpērn tapa arī jauns nelielas jaudas siltumavots – Bie-
šu ielā 6 tika izbūvēta KM ar jaudu līdz 300 kW –, savukārt, 
katlumājā Bauskas ielā 207A dabasgā-
zes ŪSK Nr.  3 tika aprīkots ar kon-
densācijas ekonomaizeru, kā rezultātā 
tā lietderības koeficients pieauga no 
94% līdz 98%.

Vienlaikus, piesaistot ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansējumu, tika pārbūvēts 
siltumtīklu maģistrāles M-11 posms 
Dzelzavas ielā no Lielvārdes ielas līdz 
Ilūkstes ielai ar kopējo garumu 0,52 
km. Pirmo reizi Baltijā tika veikta sil-
tumtīklu posma pārbūve bezkanāla 
tehnoloģijā, izmantojot rūpnieciski 
izolētas caurules ar diametru DN 1200 
mm. Šis siltumtīklu posms ir viens no 
noslogotākajiem TEC-1 un TEC-2 sil-
tumapgādes zonā un nodrošina siltum- 
enerģijas piegādi 1256 ēkām Purvciema 
mikrorajonā, posmā starp Brīvības ielu 
un Valmieras ielu, kā arī Centrāltirgus 
rajonā un Vecrīgā. Maksimālās TEC-2 
noslodzes režīmā šis siltumtīklu posms 
nodrošina ar siltumenerģiju arī lieto-
tājus Brīvības ielā, Gaujas ielā, Rusova 
ielā, Skanstes ielā, Eksporta ielā, bet 

TEC-1 apturēšanas gadījumā ar siltu-
menerģiju tiek nodrošināti lietotāji līdz 
pat Sarkandaugavai. 

Laika periodā no 2020. līdz 2021. ga-
dam RS īstenoja  pašpatēriņa koģenerāci-
jas iekārtas ar elektrisko jaudu 0,02 MW 
uzstādīšanu KM Viestura prospektā 20B, 
kā arī saules paneļu (PV) uzstādīšanu 
Cēsu ielā 3A. 2020. gadā PV uzstādīšanas 
projekts izstrādāts arī objektiem Pildas 
ielā 43, Kandavas ielā 16, Kurzemes pros-
pektā 17 un Atlantijas ielā 51.

Savukārt, šī gada 15. februārī Rīgas 
domes Pilsētas attīstības komiteja at-
balstīja SIA “Rīgas Bioenerģija” ieceri 
būvēt šķeldas KM Rencēnu ielā 30, kas 
paredzēta Daugavas labā krasta siltum- 
apgādes nodrošināšanai. Pēc katlumā-
jas izbūves tiks palielināts atjaunīgo 
energoresursu izmantošanas īpatsvars 
Rīgas CSS un samazināta atkarība no 

dabasgāzes resursiem. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 
šķeldas KM ar siltuma jaudu līdz 48 MW, uzstādot divus 
biokurināmā katlus, katru ar 20 MW jaudu, un divus dūm-
gāzu kondensatorus, katru ar 4 MW jaudu. Realizējot ie-
ceri, plānots saražot līdz 363 000 megavatstundu (MWh) 
siltumenerģijas gadā, patērējot līdz 129 064 tonnām šķeldas. 
KM darbība paredzēta nepārtrauktā režīmā, nodrošinot 
siltumapgādi Daugavas labajā krastā.

Kādi esam šodien?

Šobrīd RS siltumenerģiju ražo 45 siltumavotos, kas sastāda 
32% no kopējā Rīgas CSS siltumtīklos nodotā siltumenerģijas 
apjoma, bet pārējais nepieciešamais siltumenerģijas apjoms 
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šanai, aizņemoties finanšu līdzekļus, tiek izmantota gan 
fiksētā, gan mainīgā procentu likme. Pēc dabasgāzes tirgus 
atvēršanas Latvijā 2017. gada 4. aprīlī RS tāpat kā citi lie-
lie dabasgāzes patērētāji mūsu valstī ir pakļauts dabasgāzes 
cenas izmaiņu riskam, kuru sekmīgi izdodas kontrolēt un 
vadīt – gan slēdzot īstermiņa dabasgāzes piegādes līgumus, 
gan pašiem iegādājoties un uzglabājot dabasgāzes rezerves 
Inčukalna krātuvē.

Efektīvs un nepārtraukts darbs    
arī Covid-19 krīzes laikā  

Aizvadītajā gadā RS ikdienas darbā ievērojamas pār-
maiņas ienesa Covid -19 pandēmija. 2020. gada martā, kad 
Latvijā tika ieviests ārkārtas stāvoklis, RS operatīvi tika no-
drošinātas attālināta darba iespējas biroja darbiniekiem un 
radīti droši darba apstākļi tiem, kuriem jāstrādā uz vietas 
ražošanā, siltumtīklos un jāpārrauga visa siltumapgādes 

tiek iegādāts no citiem ražotājiem. 2020. 
gadā RS siltumenerģiju iepirka no se-
šiem neatkarīgiem ražotājiem. Pamato-
joties uz līgumiem ar šiem ražotājiem, 
RS veica iknedēļas iepirkumus, ievēro-
jot ekonomiskā izdevīguma principu.

RS ieņēmumi par realizēto siltum- 
enerģiju 2020. gadā sasniedza 141 
miljonu EUR, kas ir 93% no kopējiem 
uzņēmuma ieņēmumiem. Atbilsto-
ši laikapstākļiem iepriekšējā apkures 
sezonā patērētājiem tika nodoti 2,8 
miljoni MWh siltumenerģijas, kas ir 
par 7,8% jeb 237 tūkstošiem MWh 
mazāk nekā gadu iepriekš. Vidējais 
siltumenerģijas tarifs 2019./2020. 
gada apkures sezonā bija 50,56 EUR/
MWh, kas ir par 12,9% augstāks nekā 
iepriekšējā atskaites periodā, kad tas 
bija 44,78 EUR/MWh.

RS aktīvu vērtība 2020. gadā atbil-
da 238 miljoniem EUR, no tiem ilg-
termiņa ieguldījumi bija 210 miljoni 
EUR (88%), bet apgrozāmie līdzekļi 
28 miljoni EUR (12%). Uzņēmuma 
2020. gada apgrozījums bija 152 mil-
joni EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšē-
jo gadu, ir pieaugums par trim miljo-
niem EUR jeb 2,1%. 

2019./2020. finanšu gads tika no-
slēgts ar 15,6 miljonu EUR peļņu, 
kas ir par 14 miljoniem EUR lielāka 
nekā gadu iepriekš. Peļņas pieaugums 
skaidrojams ar to, ka apstiprinātais sil-
tumenerģijas tarifs paredzēja iepriek-
šējā perioda zaudējumu  atgūšanu, kas 
radās, pieaugot dabasgāzes un iepirktās 
siltumenerģijas cenām. Aizvadītā fi-
nanšu gada beigās RS bija nodarbināti 
687 darbinieki, no tiem 666 – pamat-
ražošanā un 21 – ēku iekšējo inženier-
komunikāciju sistēmu apkalpošanā.

RS ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kam savu darbinieku un 
klientu vajadzību apmierināšana ir ārkārtīgi būtiska. Siltumap-
gādes uzņēmums iegulda ietekmes uz vidi samazināšanas ak-
tivitātēs, iesaistās sociāli atbildīgās iniciatīvās un veicina labas 
pārvaldības principu stiprināšanu savā darbībā.

 Līdzīgi kā citu lielu uzņēmumu, RS komercdarbība ir pa-
kļauta finanšu riskiem: kredītriskam, likviditātes riskam un 
procentu likmju svārstībām. Kredītriskam pakļautos finanšu 
aktīvus galvenokārt veido klientu parādi. 

RS izdevies mazināt potenciālo finanšu risku negatīvo ie-
tekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli, realizējot kontroles 
un analīzes pasākumu kopumu. Tiek ievērota piesardzīga lik-
viditātes riska vadība, nodrošināta atbilstoša un pietiekama 
kredītresursu pieejamība, kā arī izmantotas banku piešķirtās 
kredītlīnijas saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos un 
kompensējot naudas plūsmas svārstības. RS regulāri veic fi-
nansējuma piesaisti investīciju projektiem. 

Risku mazināšanai un finansiālās stabilitātes nodrošinā-

SC “Imanta” palīgiekārtu komplekss 
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vadība un drošība. Tika izstrādāts pasākumu kopums, lai 
nodrošinātu siltumenerģijas piegādes nepārtrauktību un 
tajā pašā laikā izvairītos  no infekcijas izplatīšanās uzņēmu-
mā. Pakalpojumi tika sniegti, ievērojot visas valstī noteiktās 
prasības infekcijas ierobežošanai – attālināti un maksimāli 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.  

RS darbinieki tika apmācīti, kā ievērot stingrus pie-
sardzības pasākumus, piemēram, nodrošinot roku de-
zinfekciju, mutes un deguna aizsega lietošanu un sociālo 
distancēšanos. Ražošanā iesaistīto darbinieku aizstāšanai 
tika apmācīti papildu darbinieki. Lai gan līdz šim Covid -19 
pandēmijas sekas nav tieši un smagi ietekmējušas RS  ko-
mercdarbību, uzņēmuma vadība un atbildīgie dienesti pa-
stāvīgi seko līdzi situācijas attīstībai gan pašu mājās, gan 
Eiropā kopumā.

Lai sniegtu atbalstu valsts iedzīvotājiem un mazinātu fi-
nanšu slogu Covid-19 pandēmijas laikā, RS jau kopš 2020.
gada 1. marta apturējis līgumsoda aprēķināšanu kavētiem 
maksājumiem par piegādāto siltumenerģiju, tā atbalstot 
savus klientus – rīdziniekus.  

Domājot par nākotni 

Siltumapgādes drošības un efektivitātes paaugstinā-
šanai paredzēts turpināt RS siltumavotu modernizāciju. 
2021.–2022. gadā iecerēta siltumsūkņa uzstādīšana SC 
“Zasulauks” biokurināmā KM efektivitātes paaugstināša-

nai. Plānots, ka šis iekārtu komplekss ļaus lietderīgi izman-
tot dūmgāzu atlikušo zemā potenciāla siltumu, to novadot 
siltumtīklā un samazinot izplūstošo dūmgāzu temperatū-
ru par 15–20  °C. Siltumsūknis ar pieslēgumu pie esošā 
dūmgāzu kondensatora iegūs līdz 3,2 MW siltumenerģijas, 
nepatērējot papildu kurināmo. 

Tiks turpināta arī SC “Daugavgrīva” modernizācijas 
otrā kārta – jauna dabasgāzes–dīzeļdegvielas ŪSK ar jaudu 
8 MW uzstādīšana un esošā ŪSK ar jaudu 8 MW moderni-
zācija. Tāpat paredzēts veikt arī pilnu SC automatizāciju. 
Tas nozīmē, ka SC “Daugavgrīva” tiks pilnībā pielāgota 
darbam bez pastāvīga apkalpojošā personāla un ar vadību 
no SC “Imanta” vadības pults. Plānota arī Mērījumu un 
ieregulēšanas dienesta pilnveide, realizējot automātiskās 
tiešsaistes ūdens ķīmisko parametru kontroles iekārtu uz-
stādīšanas projektu.

Atbildot uz nākotnes enerģētikas izaicinājumiem jau 
šodien, RS plāno arī inovatīvu enerģijas veidu un ra-
žošanas procesu ieviešanu. Viens no tiem ir ūdeņraža 
ražošana, kuras tehnisko iespējamību un ekonomisko 
lietderību pašreiz vērtē uzņēmuma speciālisti. Ūdeņraža 
ražošanas procesā varētu tikt izmantotas RS pieejamās 
tehnoloģijas un procesi: atsāļotā ūdens sagatavošana, 
tvaika ražošana, dabasgāzes sadedzināšana un siltuma 
apmaiņas procesu nodrošināšana. Kā viens no potenciā-
lajiem objektiem, kurā varētu tikt ražots ūdeņradis, tiek 
izskatīta SC “Imanta”. E&P

Skats uz SC “Daugavgrīva” biokurināmā kompleksu no putna lidojuma 
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