Pielikums Nr.1.

Rīcības plāna aktualizācija 2013.gadam*
Nr.
p.k.
1
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Iestādes mērķi
Iestādes uzdevumi
Iestādes aktivitātes
2

Termiņš
(no/līdz)
3

Energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo
energoresursu izmantošanas
vadība un koordinācija Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā

Finansējums LVL
Plānotais
2013
4

Piešķirtais

Atbildīgā
struktūrvienība

5

6

31.238,28

31.238,28

REA

Sagaidāmais
rezultāts

Atbilstība Rīgas
attīstības
programmai

7

8

Rīgas pilsētas siltumapgādes attīstības
koncepcijas 2006.-2016. gadam izpildes
organizēšana un uzraudzība, t.sk.
pašvaldības interešu aizstāvība
siltumapgādes jomā valsts institūcijās
stratēģisko un tiesību dokumentu
izstrādes gaitā
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2010.-2020.gadam
(Rīcības plāns) ieviešanas organizēšana
un uzraudzība Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā

2013.g.

Trešā progresa ziņojuma par Rīcības
plāna izpildi 2012.gadā sagatavošana un
iesniegšana Mēru pakta birojam, EM un
VARAM
Rīgas enerģētikas dienu 2013.
organizēšana

2013.g.
maijsoktobris

Ieviešanas vadība un analīze
un sagatavoti
priekšlikumi
Rīcības plāna
koriģēšanai
RD apstiprināts
Progresa
ziņojums

2013.g.
oktobris

Nodrošināti
> 7 pasākumi

2013.g.

Sekmīga
Koncepcijas
ieviešana

M10,M12
U.4.5,
U.4.6.,U.4.7.,U.8.3.,
U.8.4.,
U.10.5., U.10.12.,
U.10.13.,U.11.2.,
U.12.3., U.12.4.,
U.12.7.

Nr.
p.k.
1
1.5.

2.

2.1.

2.1.1
.
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Iestādes mērķi
Iestādes uzdevumi
Iestādes aktivitātes
2.
Investīciju piesaistes veicināšana
energoefektivitātes paaugstināšanai un
atjaunojamo energoresursu
izmantošanai

Termiņš
(no/līdz)

Plānotais
2013

Piešķirtais

Atbildīgā
struktūrvienība

3
2013.g.

Nodrošināt informācijas
pieejamību par energoapgādes,
energoefektivitātes un
atjaunojamo energoresursu
izmantošanas jautājumiem
iedzīvotājiem
Energoefektivitātes informācijas centra
(EIC)darba nodrošināšana, veicot tiešās,
un telefona konsultācijas iedzīvotājiem,
kā arī saraksti par energoefektivitātes
jautājumiem
REA mājas lapas uzturēšana un
pastāvīga aktualizēšana
Specializēta elektroniskā žurnāla „REA
vēstnesis” izdošana
Brošūru, bukletu, informācijas lapu un
citu izdales materiālu sagatavošana,
izdošana un izplatīšana iedzīvotājiem
Diskusiju kluba semināru organizēšana
par energoefekrtivitātes darbu kvalitātes
jautājumiem
Atvērto durvju dienu organizēšana

Finansējums LVL

Sagaidāmais
rezultāts
7
Sagatavot > 3
starptautiskos
projektus

28.034,72

28.034,72

REA EIC

2013.g.

Nodrošinātas
konsultācijas
iedzīvotājiem
EIC u.c.

2013.g.

> 10.000
apmeklētāju
4 žurnāli

2013.g.
2013.g.

> 5 izdevumi
u.c.

2013.g.

>6 semināri

2013.g.

> 5 mājas

Atbilstība Rīgas
attīstības
programmai

Nr.
p.k.

Iestādes mērķi
Iestādes uzdevumi
Iestādes aktivitātes

iedzīvotājiem pie renovētajiem
daudzdzīvokļu namiem
2.1.6 Datu bāzes uzturēšana un monitorings
par visām pašvaldības ēkām, kurās
veikta kompleksa renovācija , datu
analīze un ikgadējas informācijas
sagatavošana par rezultātiem
2.1.7 Datu bāzes uzturēšana un monitorings
par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
pilsētā , kurās veikta kompleksa
renovācija, datu analīze un ikgadējas
informācijas sagatavošana par
rezultātiem brošūras veidā

Termiņš
(no/līdz)

Finansējums LVL
Plānotais
2013

Piešķirtais

Atbildīgā
struktūrvienība

2013.g.

Pēc iespējām

2013.g.

Pēc iespējām

*) Starptautiskos projektus un projektu ieceres sk. Rīcības plāna aprakstošo daļu (sadaļas 3.2.,3.3,un 3.4.)
Sastādīja M.Rubīna
Tel.26403004

Sagaidāmais
rezultāts

Atbilstība Rīgas
attīstības
programmai

