RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

„RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA"

RĪCĪBAS PLĀNA IEVIEŠANAS
VADĪBAS GRUPA

Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga,LV1010,
tālrunis 67012350, fakss 67181171, e-pasts rea@riga.lv

Rīcības plāna ieviešanas vadības grupas sēde Nr.5
Rīgā
Rīgas domes Mājokļa un vides
departamenta sēžu zālē
Brīvības ielā 49/53, 9.stāvā

05.07.2013.

Sēde tiek atklāta plkst. 14.00
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)
R.Reveliņa, J.Bērziņš, I.Stuklis, I.Puntuss
Sēdē nepiedalās vadības grupas locekļi: – U.Osis, P.Šipkovs, I.Saleniece, A.Kļaviņš,
I.Ivanova, J.Drulle, R.Bula
Sēdē piedalās uzaicinātie: E.Riekstiņa (REA), J.Golunovs (REA), R.Baufals (REA),
G.Klāvs (FEI), V.Hofmarks (SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”), Māris Veģeris – LIKTA
eksperts, Visvaldis Vrubļevskis – RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta
pārstāvis, Anda Kursiša – Industriālās energoefektivitātes klastera vadītāja; Māris
Mežzīle – RD Īpašuma departamenta pārstāvis, Māris Slaidiņš – SIA „Lattelecom”
pārstāvis; Inete Ielīte – Rīcības plāna ieviešanas Uzraudzības padomes locekle, Renārs
Grinbergs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvis
Sēdes dalībnieku sarakstu skatīt 1.pielikumā.
Darba kārtība
Nr. Darba kārtības jautājumi
1.
Par saņemtajām atskaitēm jaunās Rīcības plāna
redakcijas veidošanai. Jaunu inovatīvo
pasākumu plānošana.
2.
Par papildu pārstāvniecības iekļaušanu vadības
grupas sastāvā
3.
Par nākamo sēdi

Ziņotājs
M.Rubīna
M.Rubīna
M.Rubīna

Uzaicinātie
Uzaicinātie
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1.§
Par saņemtajām atskaitēm jaunās Rīcības plāna redakcijas veidošanai. Jaunu
inovatīvo pasākumu plānošana.
M.Rubīna
M.Rubīna informē klātesošos par Rīgas pilsētas energoefektivitātes rīcības plāna
pārstrādi. Tiek precizēts nosaukums, pievienojot tam - „viedai pilsētai”, un precizējot arī
laika periodu - no 2014. līdz 2020.gadam. M.Rubīna skaidro, ka veidojot Rīgu par viedo
pilsētu, enerģētikā un transportā tiek integrētas modernās informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas. Viņa norāda, ka arī turpmāk no Rīcības plāna ieviešanas Vadības grupas
locekļiem sagaidīs atskaites par iepriekšējo gadu, lai varētu sekot līdzi Rīcības plāna
ieviešanas gaitai. M.Rubīna skaidro, ka Rīcības plāns aptver ne tikai Rīgas pašvaldības
darbību, bet tajā tiek ietverts viss, kas ilgtspējīgās enerģētikas jomā notiek visā Rīgā,
neatkarīgi no tā, vai minētais ir privātā biznesa, pašvaldības vai valsts iestādes darbība,
tādēļ, lai veidotu informatīvo atpakaļsaiti, Vadības grupā apvienoti to struktūru pārstāvji,
kas Rīgā tieši veic Rīcības plāna ieviešanu. Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas
enerģētikas aģentūra" mājas lapā: www.rea.riga.lv sadaļā Energoefektivitāte var atrast
visu informāciju gan par pašu Rīcības plānu, gan aktivitātēm, gan jaunumiem tā
ieviešanas procesā. Viņa norāda, ka ne retāk kā reizi divos gados tiek pieprasīts progresa
ziņojums par Rīcības plāna izpildi. Uz šo brīdi jau sagatavoti un Rīgas domē apstiprināti
divi Progresa ziņojumi par 2010.gadu un 2011.gadu. Šogad no Eiropas Savienības nākusi
jauna iniciatīva - par Viedo pilsētu veidošanu, un Rīga, ņemot vērā veiksmīgus jauno
tehnoloģiju ieviešanas procesus, jau visumā atbilst šim Viedās pilsētas statusam, tādēļ arī
nepieciešams pārstrādāt Rīcības plānā sadaļas, kuras aptver moderno informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu gan enerģētikas (ražošana, patēriņš), gan transporta
jomās. Rīcības plāna grozījumi tiek veikti starptautiskā projekta, kurā piedalās četras
Eiropas pilsētas, tās ir Glāzgova (Lielbritānija), Ģente (Beļģija), Gēteborga (Zviedrija) un
Rīga (Latvija), STEP Up ietvaros.
M.Rubīna informē, ka par 2012.gada Rīcības plāna izpildi savus gada pārskatus un
atskaites iesnieguši - AS „Rīgas siltums”, AS „Latvenergo”, RD Īpašuma departaments,
SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” un AS „Latvijas gāze”, viņa lūdz tuvāko divu nedēļu laikā
savus atskaites ziņojumus iesniegt RD Mājokļu un vides departamentam, SIA „Rīgas
namu pārvaldnieks” un RD Satiksmes departamentam. Viņa norāda, ka no visiem
Vadības grupas dalībniekiem tiek sagaidīti arī viņu pārstāvēto struktūru plānotā rīcība
līdz 2020.gadam un novitātes saistībā ar Rīgas virzību uz viedās pilsētas statusu. Šī
informācija arī tiks gaidīta no Vadības grupā jauniekļautajām struktūrām. M.Rubīna
norāda, ka sēdes dalībniekiem izsūtītajā, jau iepriekš sagatavotajā, jaunā Rīcības plāna
projekta satura rādītājā ir uzskaitītas izstrādājamās sadaļas. Viņa lūdz sēdes dalībniekus
uzmanīgi iepazīties ar tām un sniegt savus priekšlikumus papildinājumiem un
labojumiem satura rādītājā, ja tas ir nepieciešams. Viņa vērš uzmanību uz to, ka ļoti gaida
informāciju Torņakalna centra apbūves attīstības jautājumā no Pilsētas attīstības
departamenta.
M.Rubīna ierosina saziņu veidot ar e-pasta starpniecību, sagatavotos
priekšlikumus pārsūtīt divu nedēļu laikā. Viņa norāda, ka Rīcības plāna projektu paredz
sagatavot līdz septembra beigām, lai būtu iespējams to nodot publiskajai apspriešanai un
līdz gada beigām nodot Rīgas domei apstiprināšanai.
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Vadības grupas locekļi vienbalsīgi nolemj:
1) Pieņemt informāciju zināšanai.
2) Divu nedēļu laikā Vadības grupas locekļiem iesniegt vēl trūkstošās atskaites par
2012.gadu.
3) Līdz jūlija mēneša beigām nepieciešams iesniegt jaunos priekšlikumus Rīcības
plāna sagatavošanai līdz 2020.gadam.
2.§
Par papildu pārstāvniecības iekļaušanu vadības grupas sastāvā
M.Rubīna
M.Rubīna atgādina, ka iepriekšējā Vadības sēdē tika ierosināts papildināt Rīcības
plāna Vadības grupu ar noteiktu struktūru pārstāvjiem. No minētajām organizācijām ir
saņemti rakstiski apstiprinājumi par viņu deleģētajiem pārstāvjiem. No klātesošajiem
minams V.Hofmarks – SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” pārstāvis, Māris Veģeris – LIKTA
eksperts, Visvaldis Vrubļevskis – RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta
pārstāvis, Anda Kursiša – Industriālās energoefektivitātes klastera vadītāja; Māris
Mežzīle – RD Īpašuma departamenta pārstāvis, Māris Slaidiņš – SIA „Lattelecom”
pārstāvis. Nav klāt Jānis Jelnieks – Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra
pārstāvis, kas atrodas atvaļinājumā. M.Rubīna norāda, ka tiks sagatavoti grozījumi Rīgas
domes lēmumā par Rīcības plāna ieviešanas Vadības grupas sastāvu.
Vadības grupas locekļi vienbalsīgi nolemj:
Akceptēt grozījumu sagatavošanu Rīgas domes lēmumā par Rīcības plāna
ieviešanas Vadības grupu.
3.§
Par nākamo sēdi
M.Rubīna
Vadības grupas locekļi vienbalsīgi nolemj:
Nākamo Vadības grupas sēdi sasaukt 2013.gada septembrī Rīgas domes Mājokļu
un vides departamenta sēžu zālē. Par konkrētu datumu tiks paziņots atsevišķi.
Pielikumā Sēdes dalībnieku saraksts uz 1 lp.

Sēde tiek slēgta plkst.14.30
Sēdi vada

M.Rubīna

Protokolē

I.Nokalna

Tālr.67012444

