RĪGAS DOME

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA
Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, reģ. Nr. LV90002316775, tālrunis 67012350,
fakss - 67181171, e-pasts: rea@riga.lv

ATSKAITE par
Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāna izpildi 2009. gada
1. ceturksnī (janvāris, februāris, marts)
Pasākuma nosaukums

Izpildes laiks

Atbildīgais par
izpildi

Atzīmes par izpildi,
piezīmes

1. REA aktivitātes starptautiskā projekta konsorcija ietvaros
1.1. Jautājuma saskaņošana
2009.g.
M.Rubīna,
Izpildīts
ar konsorcija partneriem un
1. ceturksnis
I.Ielīte
ES izpildaģentūru EACI par
konsorcija sanāksmes Rīgā
2009.g. 6.-7. aprīlī
dienaskārtību
1.2. REA starptautiskā
Uz katra mēneša
M.Rubīna,
Tiek izpildīts
projekta finanšu bilances
1. datumu ar
R.Jankaite (FD)
vešana
periodisku
finanšu
salīdzināšanu
1.3. REA starptautiskā
Uz katra mēneša
E.Semjonova
Tiek izpildīts
projekta stundu bilances
1. datumu
vešana
1.4. Jautājuma saskaņošana 2009.g.
M.Rubīna,
Izpildīts
par dienaskārtību un ES
1. ceturksnis
I.Ielīte
komisāra piedalīšanos
Zemgales reģionālās
enerģētikas aģentūras
atklāšanā 7. 04.2009.
Jelgavā
1.5. Kontakti ar Kauņas
2009.g.
M.Rubīna,
Izpildīts
reģionālo enerģētikas
1. ceturksnis
I.Ielīte,
aģentūru un jaunveidojamo
J.Golunovs
Tartu enerģētikas aģentūru
turpmākās sadarbības
jautājumos un dalībai Rīgas
konferencē 6.04.2009.
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2.1. Rīgas domes
lēmumprojekts par REA
maksas pakalpojumiem
2.2. Divu ar māju siltināšanu saistīto projektu „Mājokļu energoauditi 2009” (PVS ID – 19612593) un „Auditēto daudzdzīvokļu māju renovācija –
2009” (PVS ID 1961-2594)
finansēšanas jautājuma
aktualizēšana, paredzot
iekļaut pašvaldības
investīciju programmā
2009.g.

2. REA finanšu jautājumi
2009.g.
M.Rubīna
13 janvārī
2009.g.
1. ceturksnis

M.Rubīna

Izpildīts.
RD lēmums Nr. 4615
Izpildīts.
Daudzkārtējas pārrunas
ar J.Birka biroju par REA
J.Birka un I.Tiknuses
adresē 12.12.2008
nosūtīto REA vēstuli
Nr. REA-08-194-dv, un
kura nav tikusi ņemta
vērā 2009.g. budžeta
pieņemšanā.
Pārrunām nav pozitīva
rezultāta – līdzekļi māju
siltināšanas projektiem,
tostarp energoauditiem,
netiek izdalīti.

3. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.
3.1. Piedalīšanās Latvijas
27.01.2009
M.Rubīna,
Izpildīts.
Pašvaldību Savienības
J.Golunovs
Tehniskās komitejas sēdē ar
informāciju par REA
darbību
3.2. Piedalīšanās apaļā galda 4.02.2009
M.Rubīna
Izpildīts.
diskusijā EK pārstāvniecībā
Apskatu par pasākumu
Latvijā kopā ar Austrijas
sk. laikrakstā „Latvijas
vēstniecību par ēku
avīze”
siltināšanas jautājumiem
3.3. Piedalīšanās 11
9.02.-13.02.2009
M.Rubīna,
Izpildīts.
Ilgtspējīgas enerģijas
I.Ielīte,
Komandējuma tehniskā
nedēļas (EUSEW 2009)
J.Golunovs
atskaite – REA
semināros un konferencēs
lietvedībā
Briselē
3.4. Piedalīšanās ar
11.02.2009
I.Ielīte
Izpildīts.
prezentāciju EUSEW 2009
Konferences norise
ietvaros konferencē
ievietota Managenergy
„ManagEnergy Annual
interneta vietnē
Conference 2009: New
Opportunities for Local
Energy Actors” par REA
darbību
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3.5. Piedalīšanās starptautiskā izbraukuma seminārā
Kronsbergas dzīvojamā raj.
Hannoverē - par labas
prakses piemēriem energoefektīvo un pasīvo māju
būvniecībā
3.6. Starptautiskā projekta
sagatavošanai par Pilsētu
mēru pakta ieviešanu veltīts
seminārs Stokholmā ar
sadarbības partneru
piedalīšanos no Stokholmas,
Helsinkiem, Tallinas un
Rīgas
3.7. Seminārs- diskusija
Vides ministrijā par
atjaunojamo energoresursu
potenciālu Latvijā un tā
izmantošanu
(pētījuma novērtējums)
3.8. Izstādes „Mājadzīvoklis 2009” ietvaros
Ķīpsalā BEMA organizēta
apaļā galda diskusija par
dzīvojamo namu siltināšanu

3.9. BEMA organizēts
seminārs par dzīvojamo
māju siltināšanu, Rīgā,
Konventa sētā
3.10. BEMA organizēts
seminārs EM telpās par
finanšu programmu
„Inteliģenta enerģija
Eiropai”

16.-20.02.2009

E.Semjonova,
BEF

Izpildīts.

23.-24.02.2009

M.Rubīna,
I.Ielīte

Izpildīts.
Semināra laikā
izstrādātas projekta
vadlīnijas

13.03.2009

M.Rubīna,

Izpildīts.

13.03.2009

J.Golunovs

20.03.2009

J.Golunovs

Izpildīts.
J.Golunovs piedalījās
ar prezentāciju
(gatavota kopā ar
M.Rubīnu) „Par
pamanītajām kļūdām
māju siltināšanā”.
Materiāls ievietots
REA interneta vietnē.
Izpildīts.

27.03.2009

E.Semjonova,
J.Golunovs

Izpildīts.

4. Energoefektivitātes informācijas centra darbība
4.1. REA patstāvīgās
2009.g.
J.Golunovs,
http://www.rea.riga.lv
interneta mājas lapas
Pastāvīgi
R.Baufals
(Mājas lapa atvērta
uzturēšana un papildināšana
2008.g. janvārī latviešu
un angļu val.) .
Mājas lapu 2009.g. 1.
ceturksnī apmeklējuši
2184 interesenti (kopš
atvēršanas – 5876)
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2009.g.
4.2. REA mājas lapas, kas
tiek izmantota energoauditu Pastāvīgi
organizēšanai, uzturēšana un
papildināšana
http://energoauditi.rea.riga.lv

R.Baufals

4.3. Tiek uzturēta un
papildināta datu bāze par
pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu
māju, kas pieslēgtas
centralizētai siltumapgādei,
siltumpatēriņu pēdējos 5
gados.
4.4.Datu bāzes veidošana par
siltinātām mājām, siltināšanas izmaksām un energopatēriņu

2009.g.
Pastāvīgi

J.Golunovs,
R.Baufals

2009.g.
Pastāvīgi

J.Golunovs

4.5. Informācijas lapu:
1)„Strauji palielinās
siltumenerģijas tarifi – ko
darīt?”Nr.3;
2) „Kā iedzīvotājiem
sagatavoties mājas
renovācijas uzsākšanai”
Nr2;
3)Kā iedzīvotājiem panākt
mazāku maksu par siltumu”
Nr.1
izplatīšana iedzīvotājiem

2009.g.
1.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

4.6. Sagatavots piektais
ilustrētais elektroniskais
žurnāls „REA vēstnesis”
A4 formātā

2009.g.
marts

M.Rubīna,
R.Baufals,
J.Golunovs

4.7. Brošūra
2009.g. 1.
ceturksnī
„Ēku energoefektivitātes
paaugstināšana:Eiropas
Savienības politika un
labas prakses piemēri
pašvaldībās” uz A4 formāta
32 lpp. Brošūra izstrādāta
starptautiskā projekta
ietvaros.

M.Rubīna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
BEF

(Mājas lapa atvērta
2008.g. augustā).
Mājas lapu 1. ceturksnī
apmeklējuši 320
interesenti (kopš
atvēršanas – 1043)
Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļauts
3661 daudzdzīvokļu
nams. Tiek turpināta
datu apstrāde un tipisko
ēku fotografēšana
Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļautas
siltinātās mājas Rīgā,
Daugavpilī, Jelgavā,
Liepājā un citviet.
Tiek izpildīts.
Izplatīti iedzīvotājiem
1. ceturksnī ap 600 eks.
Informācijas lapas tiek
izplatītas vietās, kur
pulcējas iedzīvotāji,
t.sk. vienas pieturas
aģentūru tīklā, KD
Dzīvokļu pārvaldes
telpās u.c.
Informācijas lapas Nr.2
un 3 izdotas
tipogrāfiski, latviešu un
angļu valodā.
Informācijas lapas
ievietotas REA
interneta vietnē.
Izpildīts.
Pieejams REA interneta vietnē.Papīra
formātā sagatavoti un
izplatīti ap 10 eks.
Izpildīts.
Izdots tipogrāfiski
latviešu valodā, tiek
izplatīts.
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4.8. Brošūra „Mājokļu
energoauditi 2008”
(Energy audits of
Dwellings-2008) uz A4
formāta 40 lpp.. Brošūra
sagatavota iniciatīvas
kārtībā, saistībā ar REA
piedalīšanos Ilgtspējīgas
enerģijas kampaņas 20052008 Briselē ietvaros
4.9 . Darbs ar firmām
informācijas atlasei par
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (SIA
Sono, firma BVB, SIA
KRENTO, SIEMENS
Latvia u.c.)
4.10. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

2009.g.
1.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

Izpildīts.
Pieejams elektroniski
REA interneta vietnē.
Sagatavots latviešu un
angļu valodā.
Papīra formatā izdots
un izplatīts ap 50 eks.

2009.g.
pastāvīgi

J.Golunovs

Tiek izpildīts.
Informācija tiek
izmantota REA
interneta vietnei un
izdevumiem, kā arī
informācijai

2009.g.
1. ceturksnis

M.Rubīna

Jautājums atrisināts
par telpu iedalīšanu, bet
RD nav izdalījusi
nepieciešamo naudu
remontam (10-15 tūkst
Ls.
SIA „Rīgas nami” ir
piedāvājusi telpas namā
Brīvības ielā 49/53, 1.
stāvā (telpu grupa 007,
telpa Nr.1 - 38,2 m²,
telpa Nr.2 – 18,3 m²).
REA devusi mutisku
piekrišanu un
nodrošinājusi ar RD
KD palīdzību sastādīto
remontdarbu tāmi.
Risinājums iesaldēts.

5. Starptautiskie un pašvaldības projekti
5.1. Starptautiskā projekta ar Izpildes termiņš
E.Semjonova,
Vācijas vides aizsardzības
2007.g.
M.Rubīna,
fonda finansējumu
novembrisJ.Golunovs,
„Stratēģiskas koncepcijas
2009.g. marts
izstrāde inovatīvas un
energoefektīvas būvprakses
ieviešanai Baltijas valstīs” PVS ID 2481
(Iesniedzējs – BEF,
sadarbības partneris REA)
izpildes organizēšana
atbilstoši projekta prasībām

Projekts pabeigts.
Atbilstoši līgumam
2009.g. 1. cet. paveikts:
1) Izdota tipogrāfiski
brošūras ar labas
prakses piemēriem ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai
(sk.poz. 4.7).
2) Līdzdalība
izbraukuma seminārā
Hannoverē (Vācija) –
sk poz.3.5.
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5.2. Starptautiskā projekta 2008.g.oktobrisINTENSE, ko līdzfinansē
2011.g.
„Intelligent Energy –
Europe” (PVS ID 2418)
(Iesniedzējs –BEF,
sadarbības partneris REA)
izpilde atbilstoši projekta
prasībām

E.Semjonova,
J.Golunovs,
BEF

5.3. Starptautiskais projekts
„Siltumsūkņu ieviešana
Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta
izveide”(PVS ID 2162)
Eiropas Ekonomikas zonas
un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta otrajam konkursam.
Iesniedzējs –REA,
sadarbības partneri: Baltijas
Vides Forums, RD Īpašuma
departaments. RD
līdzfinansējums- 36 897 Ls
5.4. Starptautiskais projekts
„Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana
(Urb.Energy)”(PVS ID
2498 ) INTERREG IVB
konkursam. Konsorcija
vadītājs – Vācijas mājokļu
un pilsētas būvniecības
asociācija. Iesniedzējs no
Latvijas puses – SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”, REA –
sadarbības partneris
5.5.Starptautiskais projekts
„Maza enerģijas patēriņa
ēku koncepcijas veicināšana” (PVS ID 2441)
Intelligent Energy – Europe
konkursam.
Iesniedzējs – SIA „Rīgas

2009.g. 1.
ceturksnis

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Semjonova

2009.g. 1.
ceturksnis

E.Semjonova,
J.Golunovs.

Projekts apstiprināts.
.Tiek veikta saskaņošanas procedūra
Granta līguma sagatavošanai.

2009.g. 1.
ceturksnis

E.Semjonova

Projekts noraidīts.

Tiek izpildīts.
1. ceturksnī paveikts:
1) sagatavotas atbildes
uz anketu jautājumiem
par likumdošanas
prasībām attiecībā uz
ēku siltināšanu Latvijā,
par Rīgas pašvaldības
raksturojošiem
skaitļiem;
2) iesniegti materiāli
par REA INTENSE
projekta mājas lapai:
3) līdzdalība konsorcija
dalībnieku sanāksmē
Cēsīs 17.-18. 03.2008
Projektam ir pozitīvs
vērtējums. Sākta
saskaņošanas procedūra
Granta līguma sagatavošanai.
.
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pilsētbūvnieks”, REA –
sadarbības partneris
5.6. Starptautiskā projekta
„Centrālā Baltijas reģiona
valstu galvaspilsētu
ieguldījums Pilsētu mēru
pakta īstenošanā” (PVS ID
2621) pieteikuma
sagatavošana iesniegšanai
konkursam. Vadošā
organizācija – Stokholmas
pašvaldība, sadarbības
partneri – Rīga, Helsinki,
Tallina.
5.7. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2009” (PVS
ID 1961-2593). Iesniedzējs
– REA.
5.8. RD projekts „Auditēto
daudzdzīvokļu māju
renovācija – 2009” (PVS
ID 1961-2594). Iesniedzējs
– REA.

2009.g. -2011.g.

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Semjonova

Tiek izpildīts.
1. ceturksnī paveikts:
1) notikusi projekta
konsorcija dalībnieku
tikšanās Stokholmā (sk.
poz. 3.6) un darbs pie
projekta sagatavošanas .

2009.g.

M.Rubīna,
I.Vucāne

Projektam līdzekļi nav
iedalīti

2009.g.

M.Rubīna,
I.Vucāne

Projektam līdzekļi nav
iedalīti

6. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru pakta parakstīšanu
6.1. Sagatavota programma 2009.g. janvāris
M.Rubīna,
Izpildīts.
Rīgas pilsētas mēra vizītei
I.Ielīte,
Sagatavota un realizēta
Briselē 10.02.2009
LR Ārlietu
programma 10.02.2009.
ministrija,
ar :
J.Birka birojs,
1) LR vēstnieka
A.Piebalga birojs,
apmeklējumu Briselē,
E.Kuzjukēviča
2) ES Enerģētikas
komisāra A.Piebalga
apmeklējumu,
3) tikšanos ar
starptautiskiem masu
mediju pārstāvjiem;
4) dalību svinīgajā mēru
pakta parakstīšanas
procedūrā ar uzrunu.
6.2. Briseles filmēšanas
2009.g. februāris J.Birks;
Izpildīts.
grupas izveidotā PR diska
I.Ielīte;
Organizēta un ierakstīta
par Heidelbergu un Rīgu
M.Rubīna
Briselē J.Birka uzruna
(energoefektivitāte un
TV raidījumam.
atjaunojamo energoresursu
PR disku sk. REA
izmantošana) saistībā ar
interneta vietnē.
Mēru pakta parakstīšanu
demonstrēšana TV
EURONEWS 3 dienu
garumā.
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6.3. Piedalīšanās Mēru pakta 2009.g. 10.
parakstīšanas svinīgajā
februārī
ceremonijā Briselē kopā ar
372 Eiropas pilsētām
Eiroparlamenta telpās

J.Birks,
K.Liepa,
M.Rubīna,
I.Ielīte,
J.Golunovs,
E.Kuzjukēviča

Izpildīts:
1) J.Birks parakstīja
mēru paktu kā viens no
pirmajiem;
2) Notika savstarpēja
iepazīšanās ar Baltijas
jūras valstu pilsētu un
REA konsorcija pilsētu
mēriem kā arī kopēja
fotografēšanās, arī ar
EK vadītājiem.
Atskaiti sk. REA
interneta vietnē.

7. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
7.1. REA darbības
2009.g. 1.
Dz. Āboliņa
Izpildīts
publicitātes un attiecību ar
ceturksnis
Informācija
sabiedrību veidošana un
pārpublicēta laikrakstos
preses relīžu izplatīšana
un dažādos ziņu
plašsaziņas līdzekļiem.
portālos
7.2. Intervijas masu
2009.g. februārī
M.Rubīna
Izpildīts.
medijiem saistībā ar Mēru
Intervijas izplatītas
pakta parakstīšanu Briselē
ziņu kanālos, portālos
u.c.
7.3. Intervijas LR - ziņu
2009.g. 1.
M.Rubīna
Izpildīts.
raidījumiem un raidījumam ceturksnis
Raidījums „Galva. Pils.
„Doma laukums”, televīzijai
Sēta” ievietots REA
- t.sk raidījumam „Galva.
interneta vietnē.
Pils. Sēta.” par māju
siltināšanas jautājumiem
7.4. Preses relīzes
2009.g. marts
Dz.Āboliņa,
Izpildīts.
sagatavošana un izplatīšana
M.Rubīna
Preses relīze ievietota
ziņu portālos par M.Rubīnas
ziņu portālos LETA,
Komunālo un dzīvokļu
APOLLO, TVNET
jautājumu komitejas
un daudzos citos.
deputātiem sagatavoto
Ievietots REA interneta
materiālu par pamatojumu
vietnē.
nepieciešamībai sākt
megaprojektu Latvijā
dzīvojamo māju siltināšanai
7.5. Sagatavoti raksti:
2009.g. februāris
Izpildīts.
7.5.1. M.Rubīnas raksts
Publicēts žurnāla
žurnālam „Pārvaldnieks” –
februāra numurā
„Rīga uzņēmusi startu uz
20.-21.lpp.
privatizētā dzīvojamā fonda
Raksts ievietots REA
renovāciju”
interneta vietnē.
8.1. Dalība RD Ārlietu
pārvaldes „Starptautiskās

8. Citi pasākumi
2009.g.
M.Rubīna
1. ceturksnis

Izpildīts
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sadarbības ar Eiropas
Savienības valstīm un
institūcijām koordinācijas
grupas” darbībā
8.2.. Piedalīšanās tiesību un
reglamentējošo dokumentu
sagatavošanā un vērtēšanā
energoapgādes un
energoefektivitātes jomā:
1) Sagatavotas būtiskas
iebildes un priekšlikumi par
likumprojektu „Par
enerģijas gala patēriņu”
2)Priekšlikumi teksta
korekcijai MK noteikumu
projektā:
2.1) Priekšlikumi izmaiņām
MK not.projektā „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.4.1.aktivitāti „Daudzdzīvokļu mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
3) Saskaņoti labojumi pēc
iebildēm MK noteikumu
projektā ”Noteikumi par
energoefektivitātes prasībām
licencēta energoapgādes
komersanta valdījumā
esošām centralizētās
siltumapgādes sistēmām un
to atbilstības pārbaudes
kārtību”
8.3.. Veikta amatu un algu
saraksta precizēšana un
saskaņojums ar RD Finanšu
departamentu
REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

2009.g.
marts

M.Rubīna

Priekšlikumi nosūtīti
MK, EM un VM.
Ir vienošanās ar EM
par tikšanos pārrunām.
2009.g.
1. ceturksnis

M.Rubīna

2009.g.
marts

M.Rubīna

Piedalīšanās
saskaņošanas sanāksmē
EM, elektroniska
saskaņošana, kas
nosūtīta EM

2009.g. 1.
ceturksnis

M.Rubīna,
I.Vucāne,
E.Semjonova

Izpildīts
Saskaņojuma vēstule
no 6.04.2009 Nr. DF09-179-dv/04-8

Priekšlikumi pārsūtīti
pa e-pastu EM, VM un
LPS.
Apstiprinot MK
noteikumus, nav ņemti
vērā, kas izraisīja
vairākkārtējus
labojumus jau
pieņemtajos
noteikumos.

Maija Rubīna
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