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Rīcības plāna ieviešanas vadības grupas sēde Nr.4
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Rīgas domes Mājokļa un vides
departamenta sēžu zālē
Brīvības ielā 49/53, 9.stāvā

13.05.2013.

Sēde tiek atklāta plkst. 13.00
Sēdi vada
Sēdi protokolē

PROTOKOLS

M.Rubīna
I.Nokalna

Sēdē piedalās vadības grupas locekļi:
M.Rubīna, G.Jankovska-Galzone, I.Laube,
N.Rikards (ar J.Drulles saskaņojumu)

P.Šipkovs,

I.Ivanova,

R.Bula,

Sēdē nepiedalās vadības grupas locekļi: – U.Osis, I.Saleniece, R.Reveliņa, A.Kļaviņš,
J.Bērziņš, J.Drulle, I.Stuklis, I.Puntuss
Sēdē piedalās uzaicinātie: E.Riekstiņa (REA), J.Golunovs (REA), R.Baufals (REA),
G.Klāvs (FEI), V.Hofmarks (SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”), A.Borodiņecs (RTU)
Sēdes dalībnieku sarakstu skatīt 1.pielikumā.
Darba kārtība
Nr. Darba kārtības jautājumi
1.
Par Vadības grupas paplašināšanas
nepieciešamību saistībā ar Rīgas pilsētas
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.–
2020.gadam (Rīcības plāns) koriģēšanas
uzsākšanu
2.
Par Rīcības plāna koriģēšanas 2014.-2020.
gadam starptautiskā projekta STEP Up
(Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti
pilsētu attīstības plānošanai) sastāvā uzsākšanu
3.
Par nākamo sēdi

Ziņotājs
M.Rubīna

M.Rubīna

M.Rubīna

Uzaicinātie
Uzaicinātie

1.§
Par Vadības grupas paplašināšanas nepieciešamību saistībā ar Rīgas pilsētas
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.–2020.gadam (Rīcības plāns) koriģēšanas
uzsākšanu
M.Rubīna (I.Laube, G.Jankovska-Galzone, J.Golunovs, I.Ivanova, R.Bula)
M.Rubīna informē, ka sakarā ar datu apkopošanu par Rīcības plāna ieviešanas
gaitu Rīgā un mērķi Rīgu tuvināt viedās pilsētas statusam, nepieciešama Rīcības plāna
koriģēšana. Šī darba veikšanai REA piesaistījusi līdzekļus no starptautiskā projekta STEP
Up, kurā viena no sadaļām ir darbs pie pilsētu Rīcības plānu pilnveidošanas. Viņa norāda,
ka veiksmīgai Rīcības plāna koriģēšanas veikšanai un vēlāk – Rīcības plāna ieviešanai
nepieciešams paplašināt Rīcības plāna Vadības grupas sastāvu, jo, lai sasniegtu mērķi –
Rīga kā viedā pilsēta, jāizmanto jaunākās inovatīvās un informācijas tehnoloģijas,
iespējas piesaistīt arī informāciju no citiem ES projektiem, tostarp tiem, kuros strādā
REA – GreenITNet, SUM projekts un STEP Up, kā arī sadarbību ar Eiropas ūdeņraža
asociāciju. M.Rubīna ierosina Vadības grupas sastāvā iekļaut pārstāvjus no RTU Siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģiju institūta, Latvijas Darba devēju konfederācijas, AS
„Lattelekom”, Latvijas informāciju un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LICTA),
Rīgas domes Īpašuma departamenta, Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centra (ITC)
un Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”.
Vadības grupas locekļi vienbalsīgi nolemj:
1) Uzdot M.Rubīnai sagatavot vēstuli RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju
institūtam, Latvijas Darba devēju konfederācijai, AS „Lattelekom”, Latvijas informāciju
un komunikācijas tehnoloģiju asociācijai (LICTA), Rīgas domes Īpašuma
departamentam, Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centram (ITC) un Rīgas
pašvaldības SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” ar lūgumu deleģēt pārstāvi darbam Rīcības plāna
Vadības grupā.
2) Uzdot M.Rubīnai sagatavot grozījumus 29.03.2011. Rīgas domes lēmumā
Nr.2853 „Par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.–2020.gadam
ieviešanas vadības grupas apstiprināšanu”.
2.§
Par Rīcības plāna koriģēšanas 2014.-2020. gadam starptautiskā projekta STEP Up
(Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai) sastāvā
uzsākšanu
M.Rubīna (G.Jankovska-Galzone, I.Laube, G.Klāvs, R.Bula)
M.Rubīna informē, ka šogad kārtējais Rīcības plāna progresa ziņojums par
2012.gadu netiks sagatavots, bet to aizstās koriģētais Rīcības plāns, kurā tiks iestrādāti
visi dati līdz 2012.gadam.
M.Rubīna ziņo par paveikto, uzsākot Rīcības plāna koriģēšanu (2.pielikums). Viņa
norāda, ka jau izstrādāta galvenā sastāvdaļa – saturs, kas tiek nodots Vadības grupas
vērtēšanai. M.Rubīna uzskaita jaunās galvenās nodaļas, kuras jāizstrādā mērķa – Rīga
viedā pilsēta, sasniegšanai, tās ir:

2.6. Pilsētas informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) sistēma, kas būtu
jāizstrādā RD ITC,
7.Inovatīvās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas energoefektivitātes
paaugstināšanai ar 3 sadaļām, vienā no kurām kā paraugprojekts tiek iekļauta Torņkalna
apbūve.
M.Rubīna piedāvā Vadības grupas locekļiem līdz jūnija beigām iesniegt REA
informatīvo materiālu par savā jomā paveikto 2012.gadā un informāciju par projektiem,
kuros tās strādā un, kuru sastāvā ir energoefektivitāte, kā arī jaunumiem savā nozarē, ko
būtu jāiestrādā Rīcības plāna koriģēšanas procesā. Viņa lūdz Rīgas domes Pilsētas
attīstības departamentu formulēt pamatojumu un informāciju par iedzīvotāju skaita
attīstību līdz 2020.gadam – tā pieaugumu vai samazinājumu, un AS „Latvijas gāze”
pārstāvei izvērtēt jau iestrādāto informāciju par gāzes apgādi un sniegt savus
priekšlikumus par datiem, kas iestrādājami Rīcības plānā. Viņa norāda, ka vērsīsies ar
vēstuli Rīgas domes Informācijas tehnoloģijas centrā pēc datiem, ko iestrādāt jaunajā
sadaļā par Rīgas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas norisēm.
M.Rubīna informē, ka 28.jūnijā Rīgas domes telpās par jaunumiem informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju jomā tiek organizēts seminārs, uz kuru laipni aicināti visi
klātesošie.
Vadības grupas locekļi vienbalsīgi nolemj:
1) Pieņemt informāciju zināšanai.
2) Katram dalībniekam līdz jūnija beigām izvērtēt jau sagatavotās projekta „Rīgas
pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.2020.gadam” sadaļas un iesniegt savus priekšlikumus to koriģēšanai.
3) Vadības grupas locekļiem līdz jūnija beigām sagatavot un iesniegt REA
pārskatu par paveikto savā nozarē 2012.gadā, tā iekļaušanai Rīcības plānā.
3.§
Par nākamo sēdi
M.Rubīna
Vadības grupas locekļi vienbalsīgi nolemj:
Nākamo Vadības grupas sēdi sasaukt 2013.gada jūlija pirmajā nedēļā Rīgas domes
Mājokļu un vides departamenta sēžu zālē.
Pielikumā:
1. Sēdes dalībnieku saraksts uz 1 lp.
2. Projekts „Rīgas pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai
2014.-2020.gadam” uz 15 lpp.
Sēde tiek slēgta plkst.14.30
Sēdi vada

M.Rubīna

Protokolē

I.Nokalna

Tālr.67012444

