
 
 

Par SIA „J ūrmalas siltums” projekta „Centraliz ētas Kauguru rajona 
katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” nr.  

PCS/3.5.2.1.1/14/06/009 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 „Centralizētas Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve”. 
Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 3.5.2.1. aktivitātes "Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. 
L-PCS-15-0121, kas 2015.gada 11.martā tika noslēgts starp SIA „Jūrmalas siltums” un 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. 

Projekta galvenais mērķis ir izbūvēt Jūrmalas pilsētas Kauguru rajonā jaunu biomasas 
kurināmā katlu māju ar uzstādīto jaudu 12MW. Izbūvējot jauno biomasas kurināmo katlu 
māju tiks nodrošināta kurināmā diversifikācija SIA „Jūrmalas siltums” katlu mājās samazinot 
fosilā kurināmā patēriņu, samazinot CO2 emisijas, līdz ar to samazināsies siltumenerģijas 
tarifs, tādējādi ierobežojot tā paaugstināšanos nākotnē, kas saistīts ar fosilā kurināmā cenas 
pieaugumu un citiem faktoriem. 
 Lai realizētu jaunās biomasas kurināmo katlu mājas būvniecību, bija nepieciešams 
rīkot atklātus iepirkumu konkursus, kā rezultātā SIA „Jūrmalas siltums” atklāta iepirkuma Nr. 
JS.2015/3KF.KM.K ietvaros 2015.gada 10.jūlijs noslēdza līgumu par projektēšanas un 
būvdarbu veikšanu objektā „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) 
kurināmo jaunbūve” ar SIA „Monum” reģ. Nr. 44103036801 par līgumsummu 5 179 999,74 
EUR (bez PVN) un iepirkuma Nr. JS.2015/3KF.KM.B.K ietvaros 2015. gada 10.augusts 
noslēdza līgumu par būvuzraudzību objektā „Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar 
biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” ar SIA „Firma L4” reģ. Nr. 40003236001 par 
līgumsummu 129 500,00 EUR (bez PVN). 

Pašlaik Nometņu ielā 21A notiek intensīvi būvdarbi un tiem jābūt pabeigtiem līdz 
2015.gada 31. decembrim.  

Vēlamies lūgt Kauguru iedzīvotājus ar sapratni un līdzcietību izturēties pret būvdarbiem, 
jo jaunas biomasas kurināmā katlu mājas būvdarbi ir komplekss pasākums. 

Sīkāku informāciju par projektiem var iegūt, griežoties SIA „Jūrmalas siltums” birojā 
Slokas ielā 47A vai pa telefonu 67760800 
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