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1.§
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna viedai pilsētai 2014.–2020.gadam
apstiprināšana
_______________________________________
O.Veidiņa (M.Rubīna, I.Stuklis, I.Ielīte, I.Niedrīte, U.Osis, L.Avotiņa, I.Fabriciuss)
O.Veidiņa atzīmē, ka Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu viedai
pilsētai 2014.–2020.gadam (turpmāk Rīcības plāns) ir izstrādāts zinātniski pamatots, ka
tajā ietvertas visas Rīgas pašvaldības svarīgākās nozares, bet ir arī dažas nepilnības. Viņa
norāda, ka Rīcības plānā ierakstītie skaitļi par iedzīvotāju skaitu Rīgā neatbilst Rīgas
domes oficiālajiem datiem, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas process
pagaidām attīstās ļoti lēni un Rīcības plānā nav neviena ierosinājuma ilgtspējīgas
enerģētikas attīstībai saistībā ar izglītības sistēmu pašvaldībā. Līdz ar to viņa atzīst, ka
Rīcības plāns ir izcils enerģētikas jomā, bet nav domāts vienkāršiem lasītājiem.
M.Rubīna skaidro, ka iepriekšējo gadu Enerģētikas dienās Rīgā no Manage Energy
piedalījās Žerārs Manjens, kurš atzina, ka ar interesi izlasījis iepriekšējo Rīgas pilsētas
ilgtspējīgas enerģētikas Rīcības plānu 2010.-2020. gadam un novērtēja metodi, ar kādu
tas izstrādāts, un atzinis, ka tas ir liekams par paraugu citām pilsētām to Rīcības plānu
izstrādei. Viņa atzīmē, ka jaunā Rīcības plāna apspriešanā no Rīgas domes puses, izņemot
O.Veidiņu, nav izrādījis interesi neviens deputāts. Viņa norāda, ka Rīcības plāns pirmkārt
ir instruments klimata pārmaiņu mazināšanai un otrkārt tā ir pamatojuma prognoze
pilsētai 2020.gadam, kas apliecina, ka Rīcības plāns ir izpildāms. M.Rubīna skaidro, ka
šis Rīcības plāns atšķiras no iepriekšējā ar to, ka Rīga tiek pietuvināta viedās pilsētas
statusam gan ar pilsētas bezizmešu transportu, gan ar enerģijas ražošanu un patēriņu, gan
ar pilsētas mobilitāti, integrējot tajos jaunās informācijas tehnoloģijas. Izstrādājot
iepriekšējo Rīcības plānu, pa nozarēm tika atspoguļoti arī vēsturiskie fakti, turpretī ar šo
plānu tiek skaidrota esošā situācija un tiek norādīts, ar kādiem līdzekļiem un pasākumiem
tiks sasniegts tas rezultāts, kāds uzdots sākotnējā sadaļā – CO2 emisiju samazināšanā.
M.Rubīna norāda uz dublēšanas vērtiem 16 tehniskajiem pasākumiem - piemēriem, kuri
tiek rosināti Eiropas Savienībā, lai sasniegtu iepriekš noteikto mērķi. Viņa norāda, ka
Rīcības plāna noslēgumā dots arī galveno pasākumu finansēšanas pārskats un turpmāk
tiks nodrošināta ikgadējo Progresa ziņojuma izstrāde par paveikto gan Rīgas pašvaldībā,
gan pilsētā. Visi Rīcības plānā iestrādātie dati ir saskaņoti ar tā izpildē iesaistītajām
organizācijām un Rīgas domes stratēģiskajiem, jau pieņemtajiem dokumentiem. Rīcības
plāna zinātniskā un aprēķinu daļa ir izstrādāta darbojoties kopā ar Fizikālās enerģētikas
institūtu. Rīcības plāns norāda arī uz nepieciešamību mainīt vai izstrādāt valsts un
pašvaldības tiesību dokumentus. M.Rubīna skaidro nepieciešamību Rīcības plāns
virzīšanu apstiprināšanai Rīgas domes sēdē, lai pašvaldībai būtu tiesības piedalīties
tiesību aktu un reglamentējošo dokumentu sagatavošanas apspriešanā, jo pēdējā laikā ļoti
daudz tiek izstrādāti normatīvie dokumenti gan enerģētikas, gan energoefektivitātes jomā.
Nobeigumā viņa skaidro, ka Rīcības plāns ir kvalitatīvi pabeigts kolektīvs darbs un lūdz
Uzraudzības padomi to apstiprināt un virzīt izskatīšanai Rīgas domes sēdē.
I.Stuklis atzinīgi novērtē izstrādāto Rīcības plānu, kurā ļoti konkrēti parādīta
enerģētikas, energoefektivitātes, mobilitātes un viedās pilsētas statusa attīstība Rīgā, sākot
ar energoresursu ražošanu, piegādi un to energoefektīvu izmantošanu. Viņš norāda uz

Rīcības plānā uzsvērto konkrētību – gan par siltumapgādes uzņēmumiem, gan
energoresursiem un to realizāciju un izmantošanu.
U.Osis izceļ Rīcības plānā aprakstīto tehnisko precizitāti par centralizēto
siltumapgādi, par tās plāniem un izpildi, kā arī labo izsekojamību datiem un to ikgadējām
izmaiņām.
I.Ielīte informē, ka Pilsētu mēru pakta mājas lapā vēl joprojām nav saskaņots
pirmais Rīcības plāns, jo viņi neatzīst tajā iestrādāto industriālā sabrukuma rezultātā
veidojošos CO2 samazinājumu, norādot, ka to nevar ņemt vērā kopējās kalkulācijās. Vēl
viņa norāda, ka daudzās Eiropas pilsētās skolas samazina enerģijas patēriņu un uzlabo
energoefektivitāti ar skolu izglītojošajiem pasākumiem energoefektivitātes jomā. I.Ielīte
norāda, ka šis Rīcības plāns nedod Rīgai instrumentu ieviest energotaupības pasākumus.
M.Rubīna uzsver, ka likumdošanā tiek iestrādātas normas par energotaupību, kura
būtu jāgarantē enerģijas piegādātājam, bet nekas nav teikts par gala patērētāja
pienākumiem energotaupības sakarā. Viņa atzīst, ka nenotikusī māju renovācija ir sekas
nesakārtotai likumdošanai.
I.Niedrīte skaidro, ka likumdošana attiecībā par energoefektivitāti ir procesā, ka tās
galvenais bremzējošais iemesls ir trūkums valstī, kā arī kavēto energoefektivitātes
pasākumu iemesls ir pašvaldības nepietiekamais finansējuma atbalsts konkrētiem
renovācijas darbiem.
I.Fabriciuss norāda, ka Rīcības plāns ir darbības plāns kā no punkta A var tikt līdz
punktam B, kā no CO2 samazinājuma var nonākt līdz energoefektīvai rīcībai. Viņš atzīst,
ka ēku siltināšana ir politiska problēma, jo Latvijā citās lielākajās pašvaldībās 600 mājas
nosiltinātas ar ES finanšu līdzekļiem, bet tikai Rīgā šis process ir iekavējies un Rīcības
plānā norādītas tās problēmas, kas kavē renovācijas darbu Rīgā. I.Fabriciuss uzsver, ka
Rīcības plānā sniegti priekšlikumi, kā grozīt normatīvos aktus, lai energoefektivitātes
joma virzītos uz priekšu. Viņš atzinīgi novērtē Rīgas domes Īpašuma departamenta
darbības siltinot Rīgas pašvaldības izglītības iestādes. Viņš ierosina atbalstīt Rīcības plānu
un virzīt to izskatīšanai Rīgas domes sēdē.
O.Veidiņa secina, ka noklausoties speciālistu atzinīgo Rīcības plāna vērtējumu un
atbalsta tā virzīšanu izskatīšanai Rīgas domes sēdē, ar nosacījumu labot datus 10 lpp.
saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta datiem par iedzīvotāju skaitu
Rīgā un papildināt Rīcības plānu ar informāciju par izglītības iestāžu informatīvi
izglītojošajiem pasākumiem energoefektivitātes jomā. Viņa pateicas klātesošajiem par
aktīvajām debatēm un argumentiem Rīcības plāna atbalstam Rīgas domes sēdē.
Padome vienbalsīgi nolemj:
Apstiprināt Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu viedai pilsētai
2014.–2020.gadam.

2.§
Par nākošo sēdi
_______________________________________
O.Veidiņa

O.Veidiņa ierosina nākamo Rīcības plāna ieviešanas Uzraudzības padomes sēdi
sasaukt pēc nepieciešamības.
Padome vienbalsīgi nolemj:
Nākamo Rīcības plāna ieviešanas Uzraudzības padomes sēdi sasaukt, iepriekš
precizējot laiku.
Sēde tiek slēgta plkst.15.10.
Pielikumā:
Sēdes dalībnieku saraksts – uz 1 lp.;
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O.Veidiņa
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