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Rīgas domes Mājokļa un vides
departamenta telpās,
9.stāva sēžu zālē
Brīvības ielā 49/53

PROTOKOLS

M.Rubīna
I.Nokalna

Sēdē piedalās padomes locekļi:
M.Rubīna, A.Krēsliņš, U.Osis, V.Vītoliņš, G.Klāvs, P.Popovs, P.Šipkovs,
J.Lukss, A.Cers, I.Laube
Sēdē nepiedalās padomes locekļi: A.Akermanis, I.Bekmanis, I.Stuklis, J.Romaņenko,
D.Turlajs, I.Niedrīte
Sēdē piedalās uzaicinātie:
Timurs Safiuļins – REA;
Rihards Baufals – REA;
Evija Melbārde – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”;
Andrejs Apaņuks – LR EM;
Lana Maslova – LR VARAM;
Tekla Žabova – PIAA;
Uģis Sarma – AS “Latvenergo”;
Kristaps Ločmelis – AS “Latvenergo”;
Jānis Bērziņš – SIA ”Liepājas enerģija”;
Armands Veliks – VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;
Svetlana Petrova – VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;
Ina Bērziņa-Veita – LSUA
Sēdes dalībnieku sarakstu skatīt 1.pielikumā.
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DARBA KĀRTĪBA

Nr. Darba kārtības jautājumi
1. Informācija par T.Safiuļina dalību ar ziņojumu
Eiroparlamenta sēdē
2. Sagatavotā Siltumapgādes likumprojekta
teksta apspriešana (I – V nodaļa)
3. Par nākošo REEKP sēdi

Ziņotājs
T.Safiuļins
M.Rubīna
M.Rubīna

M.Rubīna informē par T.Safiuļina kavēšanos un lūdz piekrišanu samainīt vietām
pirmo un otro punktu. Sanāksmes dalībnieki neiebilst.
2.§
Sagatavotā Siltumapgādes likumprojekta
teksta apspriešana (I – V nodaļa)
M.Rubīna (V.Vītoliņš, I.Laube, U.Osis, A.Krēsliņš, P.Popovs, L.Maslova, A.Apaņuks
u.c.)
M.Rubīna informē par sagatavoto Siltumapgādes likuma projektu. Viņa norāda,
ka tam, pēc iepriekšējā sēdē A.Apaņuka ierosinājuma,
pievienota tabula ar
ierosinātajiem priekšlikumiem un labojumiem, kurus lūdz tagad sēdē apspriest.
A.Krēsliņš norāda, ka nepieciešams konkrētās vietās precizēt terminus.
V.Vītoliņš nāk ar oficiālu paziņojumu Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu
asociācijas vārdā un iebilst pret likumprojekta veidošanas turpināšanu Rīgas pilsētas
energoapgādes ekspertu konsultatīvajā padomē, (REEKP), uzskatot, ka tas ir turpināms
Ekonomikas ministrijas veidotā darba grupā ar siltumapgādes komersantu līdzdalību.
A.Apaņuks piebilst, ka iesniegtie labojumi tika saņemti vēlu un nebija iespējams
operatīvi izpētīt tos un izanalizēt, tādēļ viņš piedāvā katram vēl ļaut izskatīt dokumentu
un rakstiski iesniegt papildus priekšlikumus, kurus apkopotā veidā pārsūtīt kopā ar
sagatavoto likumprojekta pamatni Ekonomikas ministrijai (EM) darba turpināšanai.
M.Rubīna uzskata, ka ir lietderīga likumprojekta tā pašreizējā veidā ar papildus
sanemamiem ieteikumiem labojumiem nodošana Ekonomikas ministrijai darba
turpināšanai, taču, ,ņemot vērā, ka valsts ir noteikusi siltumapgādes attīstību par
pašvaldību atbildības jomu, tas nav tikai siltumapgādes komersantu vidē apspriežams
jautājums, un likumprojekta izstrādes tālākajā darbā noteikti jāpiedalās Latvijas
Pašvaldību Savienības un īpaši Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem, tādēļ
sagatavotie materiāli jānosūta arī viņiem.
A.Apaņuks ierosina reizē ar likuma projekta priekšlikumiem labojumiem un
precizējumiem iesniegt arī ieteicamo pieaicināmo speciālistu sarakstu minētā
dokumenta projekta tālākā darba turpināšanai.
Pēc diskusijām un viedokļu apmaiņas REEKP locekļi nolemj:
1. Papildus priekšlikumu iesniegšanas termiņu REEKP locekļiem noteikt līdz
2016.gada 15.decembrim.
2. Apkopoto priekšlikumu iesniegšanas termiņu EM noteikt uz 2017.gada
1.ceturksni.
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1.§
Informācija par T.Safiuļina dalību ar ziņojumu Eiroparlamenta sēdē
T.Safiuļins (I.Laube, A.Cers, M.Rubīna)
REEKP sēdē Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Timurs Safiuļins informēja par savu
dalību pēc uzaicinājuma 2016.gada otrajā pusē Eiropas Parlamentā organizētajā konferencē par
Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu efektivitāti siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju
samazināšanai Austrumeiropas valstu grupā.
Konferences ietvaros tika apspriesti Eiropas struktūrfondi un investīciju fondu sniegumi
klimata pārmaiņu mazināšanai un ierobežošanai Austrumeiropā, kā arī jaunā Emisiju
tirdzniecību sistēma un pilsētu loma tajā. Īpaša uzmanība tika pievērsta ETS 10.c pielikumam
un Modernizācijas fondam kā iedarbīgiem instrumentiem klimatu pārmaiņu mazināšanai.
Konferences
ietvaros
T.Safiuļins
prezentēja
Rīgas
pilsētas
iniciatīvas
energoefektivitātes paaugstināšanas jomā, kā arī informēja par Rīgas viedokli attiecībā uz
nepieciešamību nodrošināt tiešus finanšu instrumentus pilsētu pašvaldībām veiksmīgai ES 2020-20 mērķu sasniegšanai.
Ņemot vērā konferencē sniegtas prezentācijas, diskusiju secinājumus un ekspertu
vīzijas, T.Safiuļins uzskata, ka pašreiz ir īstais laiks, lai attīstītu vietējo likumdošanu
siltumapgādes jomā, kā arī turpmāk jāpilnveido tās attīstības plāni, nepaļaujoties ilgtermiņā uz
“brīviem” ES struktūrfondu līdzekļiem. Tas iekļauj gan pašvaldību lomas paaugstināšanu
mijiedarbības kontekstā ar zinātniskajām, valsts pārvaldes un energoapgādes organizācijām,
gan pašmāju energoefektivitātes fondu un citu cirkulāras ekonomikas elementu izveidi, kā arī
pārēju uz 4.paaudzes siltumapgādi ilgtspējīgai un efektīvai pilsētvides attīstībai.

REEKP locekļi nolemj:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3.§
Par nākamo sēdi
M.Rubīna
REEKP locekļi vienbalsīgi nolemj:
Nākamo REEKP sēdi sasaukt 2017.gada
izziņojot nedēļu iepriekš.

sākumā, laiku un darba kārtību

Pielikumā:
1. Sēdes dalībnieku saraksts uz 3 lpp. (tikai lietvedībā) .
2. Siltumapgādes likumprojekta sagatave apspriešanai uz 25.11.2016. uz 33 lpp.
Sēde tiek slēgta plkst.13.20

Sēdi vada

M.Rubīna

Sēdi protokolē

I.Nokalna

