
   
 
 

Objektu apmeklējumi un paraugdemonstrējumi 

Viedo pilsētu risinājumi praksē 
 

2017. gada 8. septembris  
 

8.30  Izbraukšana no Rīgas Latviešu biedrības nama, Merķeļa iela 13. Autobuss Jūs gaidīs 
sākot no 8:15 tieši pretī centrālajām ieejas durvīm!  
 
9.00  Ierašanās “Rīgas Siltumā” (Siltuma iela 6, Rīga) 

  
Ziepniekkalna koģenerācijas stacijas 
apmeklējums 
 
AS "Rīgas Siltums" ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs 
Rīgā. AS ”Rīgas Siltums” pārvada un sadala 76% no visas 
Rīgas siltumenerģijas. 77% no siltumenerģijas tiek izmantoti 
dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. 
Pilsētas kopējais siltumtīklu garums ir aptuveni 800 km, no 
kuriem 72% pieder AS “Rīgas Siltums”.  

 
Vairāk informācijas: 
http://www.rs.lv/en 

 

 
 
10.30  Izbraukšana no “Rīgas Siltuma” 
 
11.30  Ierašanās Jelgavas pilsētas domē (Sarmas iela 4, Jelgava)  

 
 

 
 
12:30 Izbraukšana no Jelgavas pilsētas domes  
 

 
Jelgavas pilsētas domes un Jelgavas 
pašvaldības operatīvās informācijas 
centra apmeklējums 
 
Jelgavas pilsētā atrodas viens no vismodernākajiem 
pašvaldības operatīvās informācijas centriem Latvijā. 
Jelgavas pilsēta ir ieviesusi arī daudzus citus viedās 
pilsētas risinājumus, kas rada komfortablu dzīvojamo vidi 
tās iedzīvotājiem.  

 
Vairāk informācijas:  
http://www.pilsetsaimnieciba.lv/ 
 

 

http://www.rs.lv/en
http://www.pilsetsaimnieciba.lv/


   
 
12.45 – 13.30 Ierašanās Fortum Jelgava - Pusdienas (Rūpniecības iela 73A, Jelgava) 

 
13.30  Jelgavas biomasas koģenerācijas 
stacijas apmeklējums  

 
Jelgavas biomasas koģenerācijas stacija ir lielākā un 
modernākā no Latvijas koģenerācijas stacijām, kurās tiek 
izmantoti atjaunojamie energoresursi. Jelgavas 
koģenerācijas stacija spēj piegādāt līdz pat 85% no pilsētas 
centralizētās apkures, aizstājot līdzšinējo dabasgāzes 
apkures sistēmu.  
Jelgavas stacijas elektriskā jauda ir 23 MW, bet 
siltumenerģijas jauda – 45 MW. Gadā tā var saražot 
aptuveni 110 GWh elektroenerģijas un 230 GWh 
siltumenerģijas. Šāds ražošanas veids ir gan energoefektīvs, 
gan ekonomisks un, pateicoties atjaunojamiem resursiem, 
nerada CO2 izmešus. 

 
Vairāk informācijas: 

www.fortum.lv 

 

 
 

 

 
15.00 Izbraukšana uz VIZULO  
 
15.45 Ierašanās VIZULO (Lauču Lejas, Iecava) 
 

 

 

LED gaismekļu ražotnes 
apmeklējums 

 
VIZULO ir uz tehnoloģijām balstīts gaismas 
ķermeņu ražotājs, kas vērsts uz attīstīt viedo 
pilsētu koncepcijas attīstīšanu. Tas 
specializējas LED gaismekļu ražošanā ielu, 
komerciālajam, industriālajam un arhitektūras 
LED apgaismojumam. 
VIZULO grupas apgaismes produkti tiek 
eksportēti uz 27 valstīm visā pasaulē.   
 

Vairāk informācijas:  
http://www.vizulo.com/en/news 
 

 

16.45 Izbraukšana uz Rīgu  
 
18.00 Vakariņas – Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā, Marijas ielā 13/3, Berga Bazaar 
  
 

Neskaidrību gadījumā zvanīt +371 29778593 vai rakstīt info@smartcity.lv  

http://www.vizulo.com/en/news
mailto:info@smartcity.lv

