
 
 

Par SIA „J ūrmalas siltums” projekta „Siltumt īklu jaunbūve un 
rekonstrukcija” Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 aktuālo informāciju. 

 
 SIA „Jūrmalas siltums” primārais uzdevums ir nodrošināt siltumenerģijas ražošanu, 

pārvadi, sadali un tirdzniecības pakalpojumus Jūrmalas pilsētā, tāpēc uzņēmums, lai spētu 
nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzņēmies vairāku Eiropas Savienības 
līdzfinansētu projektu ieviešanu. Viens no SIA „Jūrmalas siltums” koordinētajiem projektiem 
ir „Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 
3.5.2.1. aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai (4. kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. L-PCS-13-0063, kas 2013.gada 
11.februārī tika noslēgts starp SIA „Jūrmalas siltums” un Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru. 

Projekta galvenais mērķis ir rekonstruēt un izbūvēt Jūrmalas pilsētā siltumapgādes tīklus, 
kuri nodrošinātu kvalitatīvu siltumenerģijas pārvadi no jaunbūvējamās biomasas (šķeldas) 
kurināmās katlumājas (Nometņu iela 21A) līdz esošajai dabas gāzes katlu mājai (Lībiešu ielā 
9), izbūvējot maģistrālo siltumtrasi un nomainot arī vecos un savu laiku nokalpojušos 
siltumapgādes tīklus, kuri neatbilst hidrauliskajiem aprēķiniem. Projekta ietvaros kā primāri ir 
izvirzīti uzdevumi - uzlabot siltumenerģijas pārvades efektivitāti samazinot siltuma zudumus, 
izbūvēt jaunu siltumtrasi, savienojot esošo dabas gāzes katlu māju ar jauno šķeldas katlu māju 
Nometņu ielā 21A un samazināt dabas gāzes kurināmā patēriņu, kā arī veicināt plašāku 
biomasas lietojumu uzņēmuma kopējā bilancē. 
 Lai realizētu siltumapgādes tīklu rekonstrukciju, tika rīkoti iepirkumu konkursi, kā 
rezultātā SIA „Jūrmalas siltums” atklāta iepirkuma Nr. JS.2015/2KF.ST.K ietvaros 2015.gada 
5.jūnijā noslēdza līgumu par projektēšanas un būvdarbu veikšanu objektā „Siltumtīklu 
projektēšana, izbūve un rekonstrukcija Kauguros, Jūrmalā” ar SIA „DGS” reģ. Nr. 
40003261723 par līgumsummu 439529,34 EUR (bez PVN) un iepirkuma Nr. 
JS.2015/3KF.ST.B.K ietvaros 2015. gada 15.jūlij ā noslēdza līgumu par būvuzraudzību 
objektā „Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija Jūrmalas pilsētā, Kauguru rajonā” ar SIA 
„BaltLine Globe” reģ. Nr. 40003780856 par līgumsummu 3700,00 EUR (bez PVN). 

Jūrmalas pilsētas Kauguru rajonā notiek intensīvi būvdarbi un darbu plānoti pabeigt līdz 
2015.gada 30.oktobrim.  

Lūdzam Kauguru iedzīvotājus ar sapratni un līdzcietību izturēties pret būvdarbiem, jo 
siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas būvdarbi ir komplekss pasākums. 

Sīkāku informāciju par projektiem var iegūt, griežoties SIA „Jūrmalas siltums” birojā 
Slokas ielā 47A. 
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