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Sēde tiek atklāta plkst. 13.00
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9.stāva sēžu zālē
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PROTOKOLS

M.Rubīna
I.Nokalna

Sēdē piedalās padomes locekļi:
P.Šipkovs, A.Cers, P.Popovs, G.Klāvs, J.Lukss
Sēdē nepiedalās padomes locekļi:
A.Akermanis, V.Vītoliņš A.Krēsliņš,
I.Stuklis, U.Osis, I.Laube, I.Bekmanis,

D.Turlajs, J.Romaņenko; R.Leveika,

Sēdē piedalās uzaicinātie:
Timurs Safiuļins – Rīgas PA „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) direktora p.i.;
Rihards Baufals – REA
Ilmārs Grīntāls – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Vera Suzdaļenko – LR Ekonomikas ministrija
Ilze Grīnberga – LR Ekonomikas ministrija
Sēdes dalībnieku sarakstu skatīt 1.pielikumā.
DARBA KĀRTĪBA
Nr. Darba kārtības jautājumi
1. Pārskats par REEKP paveikto 2016.gadā līdz
24.maijam
2. Par siltumapgādes likumprojekta sagatavošanu
3. Par Rīgas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas
izstrādi 2017.-2030.gadam
4. Par nākošo REEKP sēdi

Ziņotājs
M.Rubīna,
M.Rubīna
T.Safiuļins
M.Rubīna
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1.§
Pārskats par REEKP paveikto 2016.gadā līdz 24.maijam
M.Rubīna ( P.Popovs, I.Grīntāls)
M.Rubīna ziņo par Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes
paveikto 2016. gadā līdz 24.maijam (Pārskats 2.pielikumā).
REEKP locekļi vienbalsīgi nolemj:
Pieņemt informāciju zināšanai
2.§
Par siltumapgādes likumprojekta sagatavošanu
M.Rubīna (I.Grīntāls, J.Lukss, G.Klāvs)
M.Rubīna informē, ka viens no neatliekamiem uzdevumiem Latvijā, ko paredz
arī Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam, ir atsevišķa Siltumapgādes
likumprojekta izstrāde. Lokāla likumdošana jau ir radīta elektroapgādei, tāda tiks
izstrādāta arī gāzes apgādei un līdz ar to savu nozīmi zaudēs Enerģētikas likums. Ņemot
vērā, ka vadošā ministrija enerģētikā ir LR Ekonomikas ministrija (EM), rēķināties ar
to, ka tā šobrīd varētu ķerties pie šī darba, nevar, jo EM ir ļoti noslogota ar tiesību
dokumentu izstrādi, kas saistīti ar Energoefektivitēres likuma iedarbināšanu. Cita starpā,
siltumapgāde atbilstoši likumdošanai ir pašvaldību pastāvīgā funkcija, tādēļ būtu loģiski
likuma sagatavošanā iesaistīties pašvaldībai. Rīgas pašvaldība siltumapgādē ir ar lielu
nozīmi un pieredzi. Svarīgi, ka Rīgā darbojas arī profesionāla REEKP ar nozīmīgu
personālsastāvu (16 locekļi) un ieinteresēto organizāciju pārstāvniecību tajā, tādēļ
nepieciešamā kompetence šī darba veikšanai ir tieši REEKP. Pozitīvi ir arī tas, ka tam
nav nepieciešami īpaši līdzekļi, jo REEKP darbojas uz sabiedriskiem pamatiem.
M.Rubīna rosina likumprojekta izstrādi veikt šogad līdz ziemas sākumam, kad to
varētu jau sagatavotu un zināmā mērā sabiedriski apspriestu nodot kā sagatavi EM, kas
to novestu līdz galam. Visā izstrādes gaitā būtu lietderīga arī EM pārstāvju iesaiste, gan
apspriežot konceptuāli likumprojekta saturu, gan arī apspriežot pa etapiem jau izstrādāto
materiālu. Pašam rakstīšanas procesam M.Rubīna iesaka piesaistīt 3 REEKP pārstāvjus
– Maiju Rubīnu, Valdi Vītoliņu un Ilmāru Stukli. Jau izstrādāto materiālu pa etapiem
apspriestu REEKP paplašinātās sēdēs, kur var piedalīties arī interesenti, apspriežamo
materiālu pirms sēdes saņemot kopā ar uzaicinājumu uz sēdi.
Apspriežot M.Rubīnas ierosinājumu,REEKP locekļi nolemj:
1) Piekrist uzņemties REEKP Siltumapgādes likumprojekta sagatavošanu līdz
2016.gada ziemas sākumam.
2) Likumprojekta rakstīšanai izvirzīt M.Rubīnu, V.Vītoliņu un I.Stukli.
3) Lūgt Ekonomikas ministriju organizēt tikšanos ar REEKP pārstāvjiem
M.Rubīnu, V.Vītoliņu un I.Stukli, lai vienotos par konceptuālām nostādnēm
likumprojekta izstrādei.
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3.§
Par Rīgas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcijas izstrādi 2017.-2030.gadam
T.Safiuļins (M.Rubīna, I.Grīntāls, G.Klāvs)
T.Safiuļins informē par to, ka spēkā esošā siltumenerģijas attīstības stratēģiskā
dokumenta – Rīgas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcija 2006.-2016.gadam –
darbība beidzas šogad, ir nepieciešama jaunas Siltumapgādes attīstības koncepcijas
izstrāde. Ņemot vērā, ka iepriekšējo koncepciju izstrādāja REEKP, T.Safiuļins rosina
REEKP uzņemties arī šoreiz šo darbu. Atklāts jautājums ir par to, kādam laika periodam
to veidot, jo enerģētikā tehniskais progress norit strauji un risinājumiem pēc apmēram 5
gadiem jau ir nepieciešama korekcija.
M.Rubīna, ņemot vērā savas darbības sašaurināšanos, un koncepcijas izstrādē
nepieciešamo lielo aprēķinu daudzumu, kur būs jārēķinās arī ar jaunā likumprojekta
nostādnēm un inovācijām nozarē, kas maina izstrādes apjomu, koncepcijas izstrādei
iesaka piesaistīt zinātnisku iestādi – Fizikālās Enerģētikas Institūtu (FEI). Jo FEI ir
vienīgais starptautiski atzītā visaptverošākā enerģētikas un vides sistēmas analīzes
modeļa MARKAL lietotājs Latvijā, kura izmantošanai šoreiz būs būtiska nozīme.
Savukārt 5 gadi koncepcijai ir par īsu, tādēļ lietderīgi šoreiz palielināt periodu līdz 2030.
gadam, nepieciešamības gadījumā pēc 5-7 gadiem veicot attiecīgas korekcijas. REEKP
nenorobežosies no līdzdalības koncepcijas veidošanā, taču tikai apspriežot koncepcijas
materiālus un piedaloties ar ieteikumiem.
T.Safiuļins norāda, ka koncepcijas izstrādes finansēšana atrisināsies un ir
iespējams pasūtījums koncepcijas izstrādei. T.Safiuļins rosina REEKP sekot līdzi
koncepcijas sagatavošanai.
Apspriežot saņemto informāciju REEKP locekļi vienbalsīgi nolemj:
Informāciju pieņemt zināšanai.
4.§
Par nākamo sēdi
M.Rubīna
REEKP locekļi vienbalsīgi nolemj:
Nākamo REEKP sēdi sasaukt pēc nepieciešamības, laiku un darba kārtību
izziņojot nedēļu iepriekš.
Pielikumā:
1.Sēdes dalībnieku saraksts uz 2 lpp.
2.Pārskats par REEKP paveikto 2016.gadā līdz 24.maijam uz 2 lpp.
Sēde tiek slēgta plkst.14.50
Sēdi vada
Sēdi protokolē

(paraksts)

(paraksts)

M.Rubīna
I.Nokalna

