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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šie metodiskie ieteikumi ir dokuments, kas apraksta RP SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk– 

Sabiedrība) Energopārvaldības sistēmas (turpmāk - EnPS) prasības un ieteicamās 

darbības energoresursu racionālai izmantošanai. Tās iespēju robežās jāievēro lietotājiem: 

darbiniekiem un sadarbības partnerim (turpmāk– citi lietotāji), kuri veic darbības 

Sabiedrības teritorijā. 

2. Ieteikumu mērķis ir informēt lietotājus, lai veicinātu efektīvu energoresursu 

izmantošanu Sabiedrības administratīvās telpās un ražošanas objektos, kā arī vadot 

transporta līdzekļus. 

3. Sabiedrības darbinieki un citi lietotāji jārosina un jāmotivē ieviest uzlabojumus, tādējādi 

veicinot uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī ievērot šos ieteikumus, kas 

orientēti uz paradumu maiņu, nodrošinot apmācību, veicinot izpratni, sniedzot 

norādījumus, izvietojot uzlīmes, veicinot ekobraukšanu. Savukārt, pasākumi un darbības 

efektīvai energoresursu izmantošanai un zudumu samazināšanai nedrīkst pasliktināt 

sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 

4. EnPS darbības sfēra un robežas:  

• sfēra – sabiedriskais transports, autotransports un stāvvietu pakalpojumi;  

• robežas – aptver STL, autotransportu un infrastruktūras objektus, kas ir Sabiedrības 

valdījumā. 

5. Ietvertie energoresursu elementi ir: elektroenerģija, degviela, dabas gāze un 

siltumenerģija. 

II. INFORMATĪVĀ DAĻA 

8. Ieteikumi efektīvai energoresursu izmantošanai un zudumu samazināšanai 

Ieteikumu mērķis ir informēt lietotājus, lai veicinātu efektīvu energoresursu 

izmantošanu un zudumu samazināšanu Sabiedrības administratīvās telpās un 

ražošanas objektos, kā arī vadot transporta līdzekļus. Katrs no mums var palīdzēt 

enerģijas taupīšanā ar vienkāršām izmaiņām mūsu darba ieradumos. Visi Sabiedrības 

darbinieki un citi lietotāji ievēro prasības racionālā energoresursu izlietošanā, ziņo par 

neatbilstībām un sniedz priekšlikumus. 

8.1. Infrastruktūras objekti  

8.1.1. Rekomendācijas darbiniekiem un citiem lietotājiem, uzturoties biroju un palīgtelpās:  

• Racionāli izmantot elektriskās drēbju žāvētavas. 

• Nenovietot ledusskapi un saldēšanas iekārtas blakus siltuma avotam. 

• Ņemot vērā to, ka apgaismojums sastāda vidēji 30% no elektroenerģijas patēriņa 

birojos,  liela daļa elektroenerģijas var tikt ietaupīta ne tikai ierīkojot 

energoefektīvus apgaismojuma  ķermeņus, bet arī informējot par to 

darbiniekus:  

a) pēdējais, kas iziet no telpas izslēdz gaismu!  

b) izmantot lokālo apgaismojumu tur, kur tas ir iespējams. 

8.1.2.  Rekomendācijas remontu, iekārtu un instrumentu darbības nodrošināšanā: 

• Pēc darba beigām izslēgt elektroiekārtas. Neatstāt ieslēgtās elektroiekārtas bez 

uzraudzības. 

• Izvēlēties elektroiekārtu darba režīmu atbilstoši tehnoloģijas procesa īpatnībām. 

• Izmantojot elektroiekārtas, ievērot to lietošanas instrukcijas. 

8.1.3. Rekomendācijas darbiniekiem un citiem lietotājiem siltumenerģijas patēriņa 

samazināšanai: 



Vispārējās prasības slēgtu darba telpu vēdināšanai, telpu mikroklimatam un 

apgaismojumam nosaka MK noteikumi Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba 

vietās”. 

• Izmantojot apkures radiatoru regulatorus, uzstādīt atbilstošu telpu apkures režīmu. 

Ievērot taupīgu apkures režīmu brīvdienās un atvaļinājumu laikā.  

• Rudens un ziemas laikā, beidzot darbu, aizvērt logus. 

• Nosakot temperatūras režīmu telpā, ņemt vērā temperatūras mērītāju rādījumus. 

Telpās, kuras netiek izmantotas, vai arī prombūtnes laikā temperatūru var samazināt 

līdz +16... +17 °C grādiem 

• Ventilācija. Nodrošināt svaigu gaisu telpās regulāri. Atvērt logus pilnībā (ja 

iespējams) uz dažām minūtēm un aizvērt tos ciet, nevis atstāt tos vēdināšanas 

režīmā. Regulāra telpu vēdināšana ne tikai nodrošina ar svaigu gaisu, bet arī 

nepieciešamo mitruma daudzumu. Izmantojiet vairākas metodes telpu ventilēšanai: 

aizveriet termostatiskos ventiļus un atveriet plaši logus uz vismaz 5 minūtēm; radiet 

telpās caurvēju atverot logus pretējās telpās. 

• Neaizsegt radiatorus ar aizkariem vai paneļiem: gaisam ir jācirkulē, lai var 

veiksmīgi notikt siltumapmaiņa. 

• Ieslēdzot gaisa kondicionēšanas iekārtas, aizvērt logus. Neizmantot gaisa 

kondicionēšanas iekārtas apkures sezonā. 

• Izvairīties no nelietderīgas noliktavu (u.c., piemēram, glabātuvju, pagrabu) 

apsildīšanas. 

Metodiskie ieteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.jūnijā. 
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