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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.189 (protokols Nr.9)
1.§
Par Aizkraukles novada Enerģētikas rīcības plāna
2018. – 2025.gadam apstiprināšanu

2017.gada 25.aprīlī starp Zemgales plānošanas reģionu (turpmāk tekstā – ZPR) un SIA
“EKODOMA” tika noslēgts līgums (Nr.17/1-14.2/30) par Zemgales plānošanas reģiona 16
pašvaldību enerģētikas rīcības plānu 2018.-2025.gadam izstrādi. Šo plānu izstrāde tika īstenota
projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas”, ETS Baltijas jūras reģiona
programmas 2014-2020 ietvaros.
2017.gada 13.decembrī projekta ietvaros notika ZPR Enerģētikas darba grupas sanāksme
Aizkrauklē, kuras laikā SIA “EKODOMA” pārstāvji prezentēja Enerģētikas rīcības plānu izstrādes
gaitu un nepieciešamo informāciju no projektā iesaistītajām pašvaldībām, tai skaitā Aizkraukles
novada. Pēc sanāksmē apspriestajiem un pieņemtajiem lēmumiem, tika sagatavota un nosūtīta SIA
“EKODOMA” izejas datu anketa Enerģētikas Rīcības plāna sagatavošanai. Šajā anketā tika
apkopota ar enerģijas ražošanu un patēriņu saistītā informācija un dati visa novada ietvaros.
Laika posmā no 2017.gada maija līdz 2018.gada janvārim, Enerģētikas rīcības plāns
izstrādāts ar mērķi nodrošināt plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā,
atvieglot lēmumu pieņemšanu par turpmāku enerģijas patēriņa samazināšanu, vides pasākumiem un
finansējuma piesaisti un rādīt, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanai un
enerģijas patēriņa samazināšana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Energoefektivitātes likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, atklāti
balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis
JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis
PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Ludmila
UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt SIA „EKODOMA” iesniegto Aizkraukles novada Enerģētikas rīcības plānu
2018. – 2025.gadam (pielikums).

2.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības vecākajai sabiedrisko attiecību speciālistei Zandai
BISTEREI ievietot Aizkraukles novada pašvaldības interneta vietnē www.aizkraukle.lv
apstiprināto Aizkraukles novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plānu 2018.- 2025.gadam.

3.

Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram
Kasparam SNIEDZĪTIM.

Pielikumā: Aizkraukles novada Enerģētikas rīcības plāns 2018. – 2025.gadam uz 39 lp.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

