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Rīgā

Sēde tiek atklāta plkst. 13.00
Sēdi vada
Sēdi protokolē

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

PROTOKOLS

M.Rubīna
I.Nokalna

Sēdē piedalās padomes locekļi:
P.Popovs, G.Klāvs, I.Ielīte, E.Dzelzītis, R.Leveika, A.Cers, U.Osis
Sēdē nepiedalās padomes locekļi: A.Krēsliņš atrodas komandējumā, P.Šipkovs –
atvaļinājumā, I.Stuklis, J.Lukss, D.Turlajs, I.Ivanova, I.Laube, A.Akermanis,
I.Bekmanis – aizņemti citos pasākumos.
Sēdē piedalās uzaicinātie:
Inguna Ozoliņa – Ekonomikas ministrijas pārstāve
Signe Vīlipa - Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras Projektu koordinatore
Paulis Barons – Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks
Anatolijs Borodiņecs – RTU, A.Krēsliņa vietā
Maija Rubīna – Rīgas PA „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) direktore
Juris Golunovs – REA Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs
Sēdes dalībnieku sarakstu skatīt 1.pielikumā.
Sakarā ar REEKP priekšsēdētāja P.Šipkova atrašanos atvaļinājumā un
priekšsēdētāja vietnieku A.Akermaņa un A.Krēsliņa atrašanos komandējumā, sēdes
vadīšanu P.Šipkovs telefoniski ierosina deleģēt M.Rubīnai.
Padomes locekļi vienbalsīgi atbalsta P.Šipkova ierosinājumu M.Rubīnai vadīt
REEKP sēdi.
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DARBA KĀRTĪBA
Nr. Darba kārtības jautājumi
Ziņotājs
1. Par priekšlikumiem Intelligent Energy Europe M.Rubīna
(IEE) III programmai nākošajam plānošanas
periodam
2. Aktuālie jautājumi
M.Rubīna
3.

Par nākošo REEKP sēdi

Uzaicinātie
Uzaicinātie
„

M.Rubīna

1.§
Par priekšlikumiem Intelligent Energy Europe (IEE) III programmai nākošajam
plānošanas periodam
M.Rubīna (S.Vīlipa, G.Klāvs, I.Ozoliņa, P.Barons, J.Golunovs, R.Leveika, U.Osis)
M.Rubīna informē, ka EIROCITIES ir vērsusies pie Rīgas domes kā
EIROCITIES dalībnieces ar lūgumu pašvaldībai iekļauties Intelligent Energy Europe
(IEE) III programmas, kas ir daļa no jaunā plānošanas perioda 2013.-2020. gadam
HORIZON 2020 finansēšanas programmas, sabiedriskajā apspriešanā. Viņa norāda, ka
ņemot vērā to, ka Rīga (kopā 10 Latvijas pilsētas) ir parakstījusi Pilsētu mēru paktu un
aktīvi iekļāvusies Eiropas jaunās enerģētikas politikas aktivitātēs, uzskatot, ka IEE III
programmai būs būtiska nozīme pašvaldību Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu
izpildes sekmēšanā, REA ir sasaukusi šo paplašināto Rīgas energoapgādes ekspertu
konsultatīvās padomes (REEKP) sēdi, lai apspriestu ieteikumus IEE III programmai,
kuri tiks nosūtīti EUROCITIES kā atbildes uz 9 uzdotajiem jautājumiem.
S.Vīlipa piedāvā gan Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra"
(REA) gan Zemgales Reģionālās enerģētikas aģentūras (ZREA) priekšlikumus sūtīt
kopīgi EUROCITIES.
G.Klāvs uzskata, ka priekšlikumi būtu jāsūta atsevišķi, ar to norādot, ka Latviju
pārstāv vairākas ieinteresētas enerģētikas aģentūras, kas izrāda gatavību piedalīties IEE
III programmas projektu izstrādē.
I.Ozoliņa atbalsta šo ierosinājumu, jo aptaujas anketa ir pieejama EUROCITIES
interneta mājas lapā un katrs var piedalīties šīs finansēšanas programmas apspriešanā un
iesniegt savus priekšlikumus.
M.Rubīna ierosina REEKP locekļiem izskatīt visus REA sagatavotos
priekšlikumus un izteikt savus priekšlikumus papildinājumiem vai labojumiem
iepriekšminētajā programmā un pēc tam ar pieņemtajiem labojumiem un
papildinājumiem minētās atbildes nosūtīt REA un REEKP vārdā EIROCITIES birojam.
P.Barons piekrīt 2.jautājuma atbildei, uzsverot, ka Latvijā galvenās un lielākās
aktivitātes notiek pašvaldībās.
S.Vīlipa 2.jautājumā atzīmē, ka ZREA savā atbildē norāda uz lielāka atbalsta
nepieciešamību Eiropas Savienības jaunajām dalībvalstīm, ņemot vērā to pašreizējo
līmeni infrastruktūras attīstībā.
I.Ozoliņa norāda uz nepieciešamību uzsvērt priekšrocību noteikšanu pašvaldību
iesniegtajiem projektiem.
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J.Golunovs atzīst, ka sabiedrības pretestības mazināšanai pret inovatīvajām
tehnoloģijām un metodēm ir nepieciešams visām veicamajām darbībām veidot
informatīvu fonu.
R.Leveika atzīmē, ka 4.jautājumā par dzīvojamo māju renovāciju nepieciešams
pieminēt ēkas stāvokļa tehnisko novērtējumu pēc renovācijas, jo dažviet tā notikusi
nekvalitatīvi.
U.Osis norāda, ka nepieciešams precizēt nosacījumus ESCO firmu darbībai.
G.Klāvs atzīst, ka Patērētāju aizsardzības likumam būtu jānosaka ESCO firmu
darbība, lai netiktu pārkāptas renovēto māju iedzīvotāju tiesības.
I.Ozoliņa informē, ka ES normatīvajos aktos ir noteikti pamatprincipi ar kādiem
ESCO firmas darbojas, taču pamatinformācijai par ESCO firmām jānāk no pašvaldībām,
lai iedzīvotāji saprot, ka tās ir energoservisa kompānijas un to darbības lauciņš ir māju
apsaimniekošana. Viņa norāda, ka šīs programmas 4.jautājumā ir jautāts par konkrētiem
sektoriem - ēkas, transports, mājsaimniecība un jāraksturo to specifikācija, kā arī
nevajadzētu ierobežoties tikai ar ēkām, bet arī paredzēt citu sektoru efektivitāti.
M.Rubīna norāda, ka REA strādā ne tikai ar EEI projektiem, bet arī ar citiem
Eiropas Savienības projektiem, kā, piemēram, 7.ietvara programmas projekti, kas
darbojas gan transporta, gan arī Informācijas tehnoloģiju jomā un viņa ierosina minēt
vēl vienu – IT sektoru energoefektivitātes paaugstināšanai.
R.Leveika ierosina 5.jautājumā aiz vārdiem „apkopošanai” pievienot arī vārdu
„ilgtermiņā”, jo svarīgi, lai cilvēki redz šo procesu ilgtermiņā.
G.Klāvs ierosina 6.jautājumā vārdu „bankām” aizstāt ar vārdu „komercbankām”,
jo bremzējošais faktors jau nav attiecināms uz valsts bankām un jautājums būtu vieglāk
risināms, ja būtu pieejami valsts bankas aizdevumi.
P.Barons aicina 7.jautājumā norādīt uz Enerģētikas aģentūru veidošanu lielās
pilsētās un Enerģētikas grupu veidošanu novados.
M.Rubīna ierosina 9.jautājumā pēdējo teikumu papildināt ar vārdiem „gudras
(smart)”.
REEKP locekļi vienbalsīgi nolemj:
1. Apstiprināt sagatavotās atbildes uz Intelligent Energy Europe III programmas
jautājumiem, ņemot vērā REEKP sēdes dalībnieku izteiktos priekšlikumus
(sk.2.pielikumu).
2. Uzdot REA nosūtīt sagatavoto kopējo REA un REEKP dokumentu
EIROCITIES birojam.
2.§
Aktuāla informācija
2.1. Par Ekonomikas Ministrijas pateicību
M.Rubīna informē, ka LR EM atzinīgi novērtējusi REEKP iepriekšējā sēdē
sagatavotos priekšlikumus Ēku energoefektivitātes likuma projekta izmaiņām.
2.2. Par Rīcības plāna izpildes Progresa ziņojumu
M.Rubīna informē, ka sadarbībā ar Rīgas pašvaldības departamentiem un
iestādēm tiek gatavots Rīcības plāna izpildes Progresa ziņojums un augustā notiks
Rīcības plāna izpildes Vadības grupas sēde, kurā ziņojuma projekts tiks izskatīts.
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2.3. Par jauniem Eiropas Savienības dokumentiem
M.Rubīna norāda, ka J.Golunovs no Briseles, no EUSEW atgriezies ar diviem
jauniem ES dokumentiem - Pārskats par struktūrfondiem nākamajam plānošanas
periodam un jaunā Energoefektivitātes direktīva. Viņa aicina tos sēdes dalībniekus, kuri
elektroniski vēlas minētos dokumentu saņemt, pieteikties pie I.Nokalnas
2.4. Par bezizmešu mobilitāte
M.Rubīna informē, ka Rīgas pašvaldība ir iegādājusies Satiksmes departamenta
tehnisko dienestu vajadzībām piecus elektromobīļus un nākamajā nedēļā šī ziņa nonāks
masu mēdiju zināšanai.
2.5. Par izstādi „Vide un enerģija 2012”
M.Rubīna atgādina par šā gada izstādi „Vide un Enerģija 2012”, kuras laikā tiek
gatavoti divi semināri:
- Piektdienā notiks seminārs par energoefektivitāti pirmajā daļā un
atjaunojamiem energoresursiem otrajā daļā.
- Sestdienā – viss par un ap elektromobiļiem.
2.6. Par jauniem ES projektiem
M.Rubīna informē, ka 7.ietvara programma izsludinājusi projektu konkursu divās
sadaļās, IT un Enerģētikas sadaļā. REA sāk gatavot projekta pieteikumus IT sadaļā ar
ievirzi par Smart Cities un Enerģētikas sadaļā divus projektus, kuros liela daļa notiks
sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Fizikālās
enerģētikas institūta zinātniekiem.
3.§
Par nākamo sēdi
M.Rubīna
REEKP locekļi vienbalsīgi nolemj:
Nākamās REEKP sēdi sasaukt septembrī, laiku un darba kārtību izziņojot nedēļu
iepriekš.
Pielikumā:
1. Sēdes dalībnieku saraksts uz 2 lpp.;
2. Koriģētie REA un ZREA priekšlikumi Intelligent Energy Europe III
programmai nākošajam plānošanas periodam uz 2 lpp.
Sēde tiek slēgta plkst.15.35.
Sēdi vada

M.Rubīna

Sēdi protokolē
Tālr. 67012444

I.Nokalna

