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

Sēde tiek atklāta plkst. 14.00
Sēdi vada
Sēdi protokolē

M.Rubīna
I.Nokalna

Sēdē piedalās vadības grupas locekļi:
M.Rubīna, U.Osis, I.Saleniece, G.Jankovska-Galzone, R.Reveliņa, A.Kļaviņš,
J.Bērziņš, V.Hofmarks, I.Laube
Sēdē nepiedalās vadības grupas locekļi: – P.Šipkovs, I.Stuklis, M.Kreitiņš, J.Drulle,
R.Bula
Sēdē piedalās uzaicinātie: I.Ielīte, G.Klāvs – FEI, Elīna Eihmane – RD Pilsētas attīstības
departaments
Sēdes dalībnieku sarakstu skatīt 1.pielikumā.
Darba kārtība
Nr. Darba kārtības jautājumi
1.
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības
plāna 2010.–2020.gadam Progresa ziņojuma
par izpildi 2011.gadā izstrādes apspriešana
2.
Dažādi jautājumi
3.
Par nākamo sēdi

Ziņotājs
M.Rubīna
M.Rubīna
M.Rubīna

Uzaicinātie
Uzaicinātie
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1.§
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.–2020.gadam Progresa
ziņojuma par izpildi 2011.gadā izstrādes apspriešana
M.Rubīna ( G.Klāvs, U.Osis, R.Reveliņa, I.Laube, A.Kļaviņš )
M.Rubīna informē par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.–
2020.gadam (turpmāk Rīcības plāns) Progresa ziņojuma izpildes 2011.gadā
sagatavošanas, apspriešanas un apstiprināšanas plānu un struktūru. Viņa norāda, ka
katrai institūcijai, kuras pārstāvji iekļauti Rīcības plāna Vadības grupā līdz jūnija pēdējai
nedēļai jāiesniedz informācija par savas institūcijas 2011.gadā paveikto.
G.Klāvs skaidro, ka pēdējā informācija par CO2 izmešiem būs savākta jau
augustā un līdz ar to tā tiks apkopota jau septembra 1.nedēļā.
U.Osis informē, ka AS „Rīgas siltums” gada publiskais pārskats jau ir gatavs un
ir pieejams, viņš norāda, ka Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" to
var saņemt arī elektroniski.
R.Reveliņa paziņo, ka Rīgas domes Satiksmes departaments savu 2011.gada
publisko pārskatu jau sagatavojis, to divu nedēļu laikā tipogrāfijā iespiedīs un tad jau tas
būs saņemams.
I.Laube skaidro, ka SA „Latvijas gāze” jau apkopojusi 2011.gada pārskatā
iekļaujamos datus un jūlijā, augustā tas jau būs iesiets un būs saņemams. Viņa norāda,
ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam jau nosūtīta vēstule ar informāciju par
gāzes iekārtu pieslēgumiem.
A.Kļaviņš lūdz M.Rubīnu iesniegt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā
vēstuli ar norādījumiem, kāda informācija no departamenta nepieciešama Rīcības plāna
Progresa ziņojuma sagatavošanai.
M.Rubīna norāda, ka institūcijām, kuru pārstāvji nav klāt – AS „Latvenergo” un
Rīgas p/a „Rīgas gaisma” un Rīgas domes Īpašuma departamentam, tiks nosūtīta vēstule
ar informācijas pieprasījumu.
Vadības grupas locekļi vienbalsīgi nolemj:
Katrai institūcijai, kuras pārstāvji iekļauti Rīcības plāna Vadības grupā, līdz
jūnija pēdējai nedēļai jāiesniedz informācija par savas institūcijas 2011.gadā paveikto,
Progresa ziņojuma sagatavošanai.
2.§
Dažādi jautājumi
2.1.Par Rīcības plāna Vadības grupas sastāvu
M.Rubīna
M.Rubīna informē par nepieciešamajiem grozījumiem Vadības grupas sastāvā,
nomainot divus, savu darbavietu atstājušos, vadības grupas locekļus – M.Kreitiņu un
V.Hofmarku. Viņa ierosina no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta uzaicināt
direktora vietnieci Ingu Ivanovu un darbam Vadības grupā uzaicināt SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” Stratēģiskās plānošanas un starptautisko projektu nodaļas vadītājs Igoru
Puntusu.
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2.2. Par Rīgas pašvaldības dalību inteliģento, viedo pilsētu saimē
I.Ielīte (G.Klāvs)
I.Ielīte skaidro, ka Rīga kopā ar Ģenti (Beļģija), Glazgovu (Skotija) un
Geteborgu (Zviedrija) apņēmusies tuvināt pilsētu viedo pilsētu statusam. Tas nozīmē, ka
Rīga aktīvi, savu uzsākto projektu ietvaros, iesaistīsies pasākumos, veidojot saziņu
Informācijas tehnoloģiju vidē. Viņa lūdz informēt, kurām no klātesošajām institūcijām ir
sociālo tīklu - Twitter un Facebook konti un aicina tajos vismaz reizi mēnesī ievietot
savu aktuālo informāciju.
G.Klāvs norāda, ka iesaistīšanās šādos sociālajos tīkos ir pieļaujama, ja tiem ir
nopietna drošības sistēma.
I.Ielīte aicina visus piedalīties 07.09.2012. Rīgas domes sēžu zālē vebinārā starptautiskā seminārā „Pašvaldību pieredzes apmaiņa interneta komunikāciju
tehnoloģiju izmantošanā energoefektivitātes uzlabošanai”, kur tiks izmantotas modernas
starppilsētu saziņas tehnoloģijas.
3.§
Par nākamo sēdi
M.Rubīna
Vadības grupas locekļi vienbalsīgi nolemj:
Nākamo Vadības grupas sēdi sasaukt 2012.gada augusta sākumā Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta sēžu zālē.
Pielikumā:
Sēdes dalībnieku saraksts uz 1 lp.
Sēde tiek slēgta plkst.14.40.

Sēdi vada

M.Rubīna

Protokolē
Tālr. 67012444

I.Nokalna

