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Rīgas p/a “Rīgas Enerģētikas Aģentūra” (REA) piedalījās Eiropas Komisijas atbalstītās Intelligent Energy 
Europe (IEE) programmas projekta EURONET 50/50max  metodikas ieviešanas procesā Latvijā 
Institucionālā novērotāja (Institutional Observer of the project) lomā no 2013.gada septembra mēneša. 

Iesaistoties projektā, vērtējām piedāvāto metodisko pieeju enerģijas ekonomijas jomā pašvaldības 
uzturētās ēkās, kas pamatojas uz šo ēku lietotāju izglītošanu un finansiālo motivēšanu ekonomēt ēkai 
piešķiramos resursus. Projekta dalībnieku aktivitātes parādīja, ka enerģijas ietaupījumus ir iespējams 
panākt iesaistot ēkas lietotājus energotaupības pasākumos, tādējādi apliecinot, ka reāli darbojas 
projekta EURONET 50/50max  pamatprincips dalīt ieguvumus no enerģijas ietaupījumiem, atstājot pusi 
no samaksai par patērēto enerģiju ieekonomētiem līdzekļiem pašvaldības skolas vai  citas uzturētas vai 
izmantotas ēkas pārvaldības institūcijai. 

Projekta EURONET 50/50max deklarētie metodikas princips - paaugstināt pilsētas iedzīvotāju 
informētību enerģijas racionālās izmantošanas jomā - pēc būtības atbilst  REA darbības mērķiem. 

Sekojām projekta virzībai un konsultējām Projekta EURONET 50/50max dalībniekus  administratīvajos un 
tehniskajos  jautājumos. Piedalījāmies projekta EURONET 50/50max starptautisko partneru tikšanās 
pasākumā, kas notika Rīgā 2015.gadā, kad energoefektīvi renovētās Rīgas Herdera vidusskolas  
apmeklējums sadarbībā ar Rīgas menedžeru skolu  tika iekļauts Rīgas enerģētikas dienu - 2015 
programmā.  

Projekta sākuma posmā meklējām iespējas pievienot projektam vislielāko Latvijas pašvaldību – Rīgu. 
Diemžēl Rīgas pilsētas izpilddirektora 2010.gada 25.novembrī parakstītie iekšējie noteikumi Nr.10 „Rīgas 
pilsētas pašvaldības vienotie grāmatvedības uzskaites pamatprincipi”,  nosaka tādus  Rīgas pilsētas 

pašvaldības vienotos grāmatvedības uzskaites pamatprincipus, kuri nepieļauj finanšu līdzekļu izmaksu 

skolām. Tādējādi Rīgas pašvaldībai,  neskatoties uz projekta idejas  ļoti pozitīvu vērtējumu, nebija tiesību 
pievienoties projektam, pārņemot  projekta EURONET 50/50max energotaupības motivēšanas 
pamatprincipus. 

Tādēļ projekta EURONET 50/50max  rezultātus un “veiksmes stāstu”  potenciālu  rekomendējām 
izmantot  Rīgas pilsētā galvenokārt  pašvaldības izglītības iestāžu un citu sabiedrisko ēku lietotāju 
informēšanas un izglītošanas nolūkiem, neieviešot finansiālās motivēšanas nosacījumus līdz tam laikam, 
kad būs veikti tiem atbilstoši nepieciešamie grozījumi pašvaldības normatīvajos aktos. Ir svarīgi uzstādīt 
mērķus būt gataviem  pilnas 50/50 metodes izmantošanai grāmatvedības uzskaites pamatprincipu 
izmaiņas gadījumā. 

Uzskatām projektā EURONET 50/50max  piedāvāto metodi, kas balstīta uz veiksmīgu pielietošanas 
pieredzi Eiropas valstīs 2013. -2016.gadā par vērtīgu  un redzam  metodikas izmantošanas iespējas Rīgas 
pilsētas enerģētikas politikas attīstībai tālākā perspektīvā. 

(We consider a valuable the project EURONET 50 / 50max proposed method, based on the successful 
application of the experience of European countries in 2013 -2016, and we see good opportunities to 
use the methodology for the Riga City energy policy development  in a longer perspective). 
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