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 2010. 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. REA starptautiskā
Uz katra mēneša
M.Rubīna,
Tiek izpildīts.
projekta finanšu bilances
1. datumu ar
R.Jankaite (FD)
vešana
periodisku
finanšu
salīdzināšanu
1.2. REA starptautiskā
Uz katra mēneša
E.Riekstiņa
Tiek izpildīts.
projekta stundu bilances
1. datumu
vešana
1.3.Uzraudzības padomes
29.01.2010.
V.Stepaņenko,
Izpildīts
sēde – REA darba plāna
M.Rubīna
apstiprināšana 2010.gadam
1.4. Telefonkonference
18.02.2010.
M.Rubīna,
Izpildīts
konsorcija ietvaros ar
I.Ielīte,
Damjēnu Kokāru (Brisele)
E.Riekstiņa
par projekta Tehniskā
progresa ziņojuma
sagatavošanas nosacījumiem
2. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.
2.1. Darbinieku apmācības
14.01.2010.
E.Riekstiņa
Izpildīts.
seminārā „Aktualitātes
Saņemts apliecinājums
Eiropas Savienības fondu
par dalību apmācībās
iepirkumos”
(sk. pers. lietu)
2.2. Piedalīšanās
Skaistkalnes vidusskolas
zemes siltuma apkures
sistēmas (siltumsūkņu)
atklāšanas seminārā

14.01.2010.

M.Rubīna,
I.Ielīte

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”
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2.3. Piedalīšanās Latvijas
Zaļās enerģijas forumā,
Rīgā, RTU telpās

18.01.2020.

M.Rubīna

2.4. Piedalīšanās Latvijas
Tirdzniecības un
Rūpniecības Kameras Zaļās
enerģijas un energoefektivitātes darba grupas
seminārā ar tikšanos ar
Mitsubishi Securities
pārstāvjiem, Rīgā,
Valdemāra ielā
2.5. Piedalīšanās Mājokļu
un vides komitejas
izbraukuma sēdē Getliņos,
cieto atkritumu poligonā un
Biogāzes koģenerācijas
stacijā
2.6. Piedalīšanās LU
zinātniskajā konferencē par
teritorijas plānošanas un
attīstības jautājumiem.
2.7. Piedalīšanās EM un
LATEA rīkotajā seminārā
par energoefektivitātes
pasākumiem daudzdzīvokļu
mājās - EM telpās
2.8. Piedalīšanās ar
ziņojumiem COMBAT
organizētajā sadarbības
partneru seminārā par
Rīcības plāna izstrādāšanu,
Helsinkos
2.9. Piedalīšanās Philips
Baltic SIA organizētajā
seminārā viesnīcā Reval
Hotel Latvija
2.10. Piedalīšanās
INTENSE projekta seminārā Koprivņicā (Horvātija)

26.01.2010.

J.Golunovs

4.02.2010.

M.Rubīna

Izpildīts.
Saņemti materiāli, kas
noderīgi Rīcības plāna
izstrādei.

5.02.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.

12.02.2020.

J.Golunovs

Izpildīts.

15.-17.02.2010.

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte,
G.Klāvs (FEI);
P.Šipkovs (FEI)

Izpildīts.
5 prezentācijas par
Rīcības plāna
tematiku.

22.02.2010.

M.Rubīna

Izpildīts.

23.-26.02.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.

25.02.2010.

M.Rubīna

Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija „Enerģētikas
aģentūru loma iedzīvotāju informēšanā”.
Dalībai kampaņā REA
parakstījusi sadarbības

2.11. Piedalīšanās BEMA
rīkotajā konferencē "Mājokļu renovācija, izmantojot
Eiropas Savienības finansējumu - ieguldījums
Latvijas nākotnē" sakarā ar
kampaņas uzsākšanu par

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”
Izpildīts.
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mājokļu renovāciju „Dzīvo
siltāk” – viesnīcas „Islande”
telpās, Rīgā

memorandu ar EM un
BEMA.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.
Izpildīts.
REA piedalījās ar
izdales materiāliem –
informācijas lapām.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.
Izpildīts.

2.12. Piedalīšanās BEMA
rīkotajā seminārā par
dzīvojamo māju renovāciju
Rīgas domes telpās

4.03.2010.

M.Rubīna,
J.Golunovs

2.13. Piedalīšanās mācību
seminārā „IT risinājumi un
drukas risinājumu
optimizēšana”, Rīgā
2.14. Piedalīšanās izstādes
„Māja-1” seminārā „Māju
pārvaldīšana un
energoefektivitātes
risinājumi”, Rīgā, Ķīpsalā
2.15. Piedalīšanās Anglijas
vēstniecības rīkotajā
konferencē par
energoefektivitātes un
atjaunojamās enerģijas
jautājumiem Rīgā,
Ekonomikas augstskolā
2.16. Piedalīšanās EUSEW
2010. pasākumos –
semināros, konferencēs
uc.Briselē
2.17. Piedalīšanās Darba
devēju konfederācijas
sanāksmē sakarā ar LDDK
Enerģētikas un vides
platformas dibināšanu,
Rīgā, viesnīcas „Islande”
telpās

4.03.2010.

R.Baufals

11-12.03.2010.

J.Golunovs,
R.Baufals

19.03.2010.

M.Rubīna

22.-26.03.2010

O.Veidiņa,
J.Golunovs,
I.Ielīte

Izpildīts.

31.03.2010.

O.Veidiņa,
M.Rubīna

Izpildīts.

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.
Izpildīts.

3. Energoefektivitātes informācijas centra darbība
3.1. REA patstāvīgās
2010.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 2010.g. 1.
ceturksnī apmeklējuši
2044 interesenti (kopš
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atvēršanas – 12 994).
3.2. Tiek uzturēta un
papildināta datu bāze par
pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu
māju, kas pieslēgtas
centralizētai siltumapgādei,
siltumpatēriņu pēdējos 5
gados. Pēc māju pārstāvju
pieprasījuma sadarbībā ar
RS tiek sagatavoti dati par
patēriņu, kas nepieciešami
pieteikuma iesniegšanai
māju renovācijai.
3.3.Datu bāzes veidošana par
siltinātām dzīvojamām
mājām, siltināšanas
izmaksām un energopatēriņu. Tiek veikts
energopatēriņa monitorings.

2010.g.
Pastāvīgi

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļauts
3661 daudzdzīvokļu
nams. Tiek turpināta
datu papildināšana,
apstrāde un tipisko ēku
fotografēšana.

2010.g.
Pastāvīgi

J.Golunovs

3.4. Datu bāzes veidošana
par visām siltinātām
izglītības iestādēm Rīgā un
to energopatēriņa
monotoringa veikšana.
3.5. Datu bāzes veidošana
par pašvaldības īpašumā
esošajām publiskajām ēkām
un to energopatēriņiem

2010.g.
Pastāvīgi.

J.Golunovs

Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļautas
visas siltinātās
daudzdzīvokļu mājas
Rīgā. Tiek veikta datu
analīze.
Sagatavoti dati Rīcības
plānam.
Tiek izpildīts.
Sagatavoti dati Rīcības
plānam.

2010.g.
Pastāvīgi.

J.Golunovs

3.6. 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

2010.g.
1.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
I.Nokalna

Tiek izpildīts.
Tiek veikta datu
analīze.
Sagatavoti dati Rīcības
plānam
Tiek izpildīts.
Izplatīti iedzīvotājiem
M. ceturksnī >
1000 eks.
Informācijas lapas tiek
izplatītas izstādēs,
semināros un vietās,
kur pulcējas iedzīvotāji,
t.sk. RD Apmeklētāju
pieņemšanas tīklā,
māju apsaimniekošanas
uzņēmumos u.c.
Informācijas lapas
ievietotas REA
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
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3.7. Sagatavotas 2 jaunas
2010. gada
1. ceturksnis
Informācijas lapas:
4)”Kā sagatavot pieteikumu
mājas renovācijai 2010.
gadā?”
5)”Siltumsūkņi ar
dziļurbuma termozondēm
Rīgas izglītības iestādē
„Kastanītis”-2010. gadā”
(latviešu un krievu valodā)

M.Rubīna,
R.Baufals,
J.Golunovs

3.8. Sagatavots devītais
ilustrētais elektroniskais
žurnāls „REA vēstnesis”
A4 formātā

2010.g.
marts

O.Veidiņa,
J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna.

3.9. Sagatavota brošūra
„Dūmgāzu siltuma
utilizācija Rīgas pilsētas
siltumapgādes avotos”
(latviešu, krievu un angļu
valodā). Brošūra iesniegta
Briselē līdzdalībai
Ilgtspējīgas enerģijas
kampaņā 2010 (atrodama
kampaņas starptautiskajā
Interneta vietnē)

2010.g.
Februāris

Ā.Žīgurs,
A.Cers,
J.Golunovs u.c.
Apdare – R.Baufals.

3.10 Darbs ar firmām
informācijas atlasei par
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (SIA
„Latsolar.lv”; SIA „Koka
māju fabrika”, SIA „Baltic
Master”, PDM Consulting –
Itālija, Philips Baltic SIA
u.c.)

2010.g.
pastāvīgi

J.Golunovs,
M.Rubīna

Tiek izpildīts.
Informācija tiek
izmantota REA
interneta vietnei un
izdevumiem.

3.11. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

2010.g.
1. ceturksnis

M.Rubīna

Jautājums iesaldēts,
Ir saņemts auditora
uzdevums
jautājumu aktualizēt.

3.12. Jaunumu sadaļas
uzturēšana REA interneta
vietnē www.rea.riga.lv.

2010.g. 1.
ceturksnis

R.Baufals,
J.Golunovs,
M.Rubīna

Izpildīts.
Ievietotas 27 jaunas
ziņas.

Izpildīts.
Izplatītas > 700
informācijas lapas.

Izplatītas > 100
informācijas lapas.
Informācijas lapas
ievietotas REA
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
Izpildīts.
Pieejams REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
Papīra formātā
sagatavoti un izplatīti
ap 10 eks.
Izpildīts.
Pieejams REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
Papīra formātā
sagatavoti un izplatīti
ap 50 eks.
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3.13. Notikuši
Energoefektivitātes informācijas centra organizētie
lietpratēju diskusiju kluba
semināri par tēmu:
1) „Norobežojošo
konstrukciju siltināšanas
tehnisko risinājumu ietekme
uz ēku ekspluatāciju”.
2) „Ēku iekšējo apkures
sistēmu renovēšana.
Enerģijas patēriņa
regulēšanas un uzskaites
tehniskie risinājumi
dzīvokļos”.
3) „Plakano jumtu
siltināšanas tehniskie
risinājumi”.

2010.gada
22. janvārī

J.Golunovs,
R.Baufals,
E.Riekstiņa,
M.Rubīna

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā
”Energoefektivitāte”

2010.gada
19.februārī

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

2010.gada
19. martā

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā
„Energoefektivitāte”.
Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā
„Energoefektivitāte”.
Izpildīts.
Sniegtas pēc
pieprasījuma > 60
konsultācijas

3.14. Sniegtas konsultācijas 2010.g.
iedzīvotājiem un citu
1. ceturksnis
interešu grupu pārstāvjiem
par ēku renovācijas
u.c.jautājumiem (telefoniski,
klātienē, e- pasta sarakstē
u.c.)

J.Golunovs,
M.Rubīna

4. Starptautiskie un pašvaldības projekti
4.1. Starptautiskā projekta 2008.g.oktobris E.Riekstiņa,
INTENSE, ko līdzfinansē
2011.g.
J.Golunovs,
„Intelligent Energy –
R.Baufals,
Europe” (PVS ID 2418)
M.Rubīna,
(Iesniedzējs –BEF, REA BEF
sadarbības partneris)
izpilde atbilstoši projekta
prasībām

4.2. Starptautiskais projekts
„Siltumsūkņu ieviešana
Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta
izveide”(PVS ID 2162) –

2009.g. augusts –
2012.g. 30. aprīlis

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
J.Golunovs,
R.Baufals,
BEF,

Tiek izpildīts.
1. ceturksnī paveiktais:
10 Projekta darbu
plānošana.
1)Uzsākta projekta
sastāvā prasītā
miniprojekta izstrāde Par dūmgāzu siltuma
utilizācijas ietekmi uz
siltumapgādes tīklu
darbību.
2) Dalība seminārā
Koprivņicā (Horvātija)
(sk. p.2.10)
Tiek izpildīts.
1. ceturksnī izpildīts:
1) Projekta darbu
plānošana.
2) Pabeigts iepirkums
par siltumsūkņu iegādi
6

Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.
Iesniedzējs –REA,
sadarbības partneri: Baltijas
Vides Forums, RD Īpašuma
departaments.
Izpilde atbilstoši projekta
prasībām

4.3. Starptautiskais projekts
„Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana
(Urb.Energy)”(PVS ID
2498 ) – INTERREG IVB.
Konsorcija vadītājs –
Vācijas mājokļu un pilsētas
būvniecības asociācija.
Iesniedzējs no Latvijas
puses – SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”, REA –
sadarbības partneris.
Izpilde atbilstoši projekta
prasībām.

Īpašuma
departaments,
b.d. „Kastanītis”

2009.g. jūnijs2011.g.

M.Rubīna,
J.Golunovs,
B.Frēliha u.c.

un būvdarbiem.
3) Veikti parametru
mērījumi pirms
renovācijas bērnu dārzā
„Kastanītis”.
4) Tiek veidoti kontakti
ar Norvēģiju projektā
paredzētajai sadarbībai.
5) Veikts iepirkums par
DVD veidošanu un
noslēgts līgums ar darbu
veicēju.
6) Sagatavota un
izplatīta informācijas
lapa (sk. p.3.7)
Tiek izpildīts.
1. ceturksnī paveikts:
1)Sadaļas WP-4
pasākumi:
- J.Golunova darbs pie
Juglas apkaimes
atbilstoši projekta
uzdevumam.
2) Sadaļas WP-5
pasākumi:
- līdzdalība iepirkumā
izpildītājam finanšu
koncepcijas izstrādei;
- finanšu koncepcijas
izstrādes plāna
saskaņošana;
- finanšu koncepcijas
sasaiste ar RD
izstrādājamo
Ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plānu;
- sākotnējās informācijas par finanšu
instrumentiem (kopā ar
mājokļu renovāciju)
sagatavošana
Mājokļu un vides
komitejas deputātiem.
- Tikšanās ar KredEx
(Igaunija) pārstāvi
(9.03.2010.) Mirju
Adleri pieredzes
apmaiņai par Rotācijas
fonda veidošanu.
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4.4. Starptautiskais projekts
„Centrālā Baltijas reģiona
valstu galvaspilsētu
ieguldījums Pilsētu mēru
pakta īstenošanā”
(COMBAT)(PVS ID 2621)
– Centrālā Baltijas reģiona
INTERREG IVA 20072013 programma. Vadošā
organizācija – Stokholmas
pašvaldība, sadarbības
partneri – Rīga (REA),
Helsinki, Tallina.
Izpilde atbilstoši projekta
prasībām.
4.5. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2010” (PVS
ID 1961-2786). Iesniedzējs
– REA.

4.6. Starptautiskā projekta
„Informācija par
energoefektivitāti un
iesaistīto pušu sadarbības
tīkls (EEFI.Net) (PVS ID
2787) pieteikuma
sagatavošana EK vides
finanšu programmai LIFE+
2009.g. konkursam. Vadošā
organizācija RTU,
sadarbības partneri –
REA, BEF, Auraplan
(Vācija), SIA SB un
Partneri, Vides Filmu
Studija

2009.g.
novembris –
2011.g. 1.
septembris

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
J.Golunovs,
R.Baufals,
I.Nokalna,
FEI,
AS „Rīgas siltums”

Tiek izpildīts.
1. ceturksnī paveikts:
1) Projekta darbu
plānošana,
2) Rīcības plāna
izstrāde.
3) Līguma noslēgšana ar
Fizikālās enerģētikas
institūtu par dalību
Rīcības plāna izstrādē.
4) Dalība ar
prezentācijām
dalībnieku seminārā
Helsinkos (sk.p.2.8)

2009.2010. gads.

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

2009. –
2010.gads

E.Riekstiņa,
M.Rubīna.

Sagatavots un iesniegts
projekts, kas izskatīts
MV komitejā un Finanšu departamentā. Jautājums skatīts Pilsētas
attīstības komitejā.
Atlikts uz laiku līdz RD
saistošo noteikumu
pieņemšanai.
Pieteikums izskatīts un
atbalstīts MV komitejā.
Jaunas informācijas nav.

5. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru pakta parakstīšanu
5.1. Rīgas enerģētikas
2010.g.oktobrisM.Rubīna,
Tiek izpildīts.
dienu organizēšana (Mēru novembris
Sadarbības partneri 1.ceturksnī paveiktais:
pakta saistības).
1) Līdzdalība informācijas bukleta sagatavošanā un izplatīšanā
par izstādi „Vide un
enerģija 2010”.
2) Vienošanās ar
Austrijas vēstniecību
8

5.2. „Rīgas pilsētas
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2010.2020.gadam” izstrāde
(Mēru pakta saistības)

5.3.Sniegtas konsultācijas
Valmieras pašvaldībai par
Rīcības plāna izstrādi.

par Enerģētikas dienu
atklāšanas pasākumu ar
izstādi Rīgas domē.
2009.M.Rubīna,
Tiek izpildīts.
2010.g.31.augusts J.Golunovs,
1. ceturksnī paveiktais:
R.Baufals,
1) Saskaņota
E.Riekstiņa,
iesniegšanas termiņa
I.Nokalna,
pārnešana Mēru pakta
Sadarbības partneri. birojā uz 31. augustu.
2) Darbs ar partneriem
pie Rīcības plāna
izstrādes.
3) Atsevišķu Rīcības
plāna sadaļu – par
dzīvojamo māju renovāciju un finansēšanas
mehānismiem- prezentācija Mājokļu un vides
komitejā.
17.03.2010.g. u.c. M.Rubīna
Izpildīts.

6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
2009.g. 4.
6.1. REA darbības
Dz. Āboliņa
Izpildīts.
ceturksnis
publicitātes un attiecību ar
Informācija
sabiedrību veidošana un
pārpublicēta laikrakstos
preses relīžu izplatīšana
un dažādos ziņu
plašsaziņas līdzekļiem,
portālos
tostarp:
1)”Rātsnamā stāstīs par
plakano jumtu siltināšanu”
(19.03.2010.).
2) „Uzdod Rīgas enerģētikas
aģentūrai aktualizēt ēku
siltināšanu” (21.01.2010).
3) „Rīgas enerģētikas
aģentūra šogad plāno
piedalīties vairākos
starptautiskos projektos un
rīkot enerģētikas
dienas”(21.01.2010).
4) „Pagarinās termiņu Rīgas
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna izstrādei”
6.2. Intervijas:
Izpildīts.
1) radioraidījumam „Doma
M.Rubīna
laukums” – krievu val. – par 28.01.2010
siltumapgādi
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6.3. Raksti:
1) žurnālā „REA vēstnesis”
Nr.9 – J.Golunova raksts
„Daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku iekšējo apkures sistēmu
renovēšana”
6.6. Raksti un informācija
masu medijos saistībā ar
REA darbību

2010.g.
1.ceturksnis

J.Golunovs

Izpildīts.

2010.g.
1. ceturksnī

Masu mediji

Informācija presē, TV,
Radio un informatīvos
portālos

7. Citi pasākumi
7.1. Piedalīšanās tiesību un
reglamentējošo dokumentu
sagatavošanā un vērtēšanā
energoapgādes un
energoefektivitātes jomā:
2010.g.
1) Rasts risinājums pēc
MVD lūguma ar EM par RD 1. ceturksnis
12.05.2009 saistošo
noteikumu Nr.171 „Par
Rīgas pašvaldības īpašumā
vai pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā esošajās
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas
aprēķināšanas kārtību”
pārveidošanu.
2) Ņemta dalība EM
apspriedē un iesniegti
priekšlikumi labojumiem
„Atjaunojamās enerģijas
likumā”
3) Sagatavoti kopā ar
REEKP un nosūtīti EM un
ES priekšlikumi papildinājumiem dokumentā „Par jauno
Eiropas Savienības stratēģiju
„ES 2020””
7.2. Sagatavots un saskaņots 2010.g.
grafiks REA auditā (RD
1. ceturksnis
Audita un revīzijas pārvalde) ieteikto pasākumu
ieviešanai

7.3. Priekšlikumu izstrāde
enerģētikas sadaļas
veidošanai RD stratēģisko

2010.g.
1. ceturksnis

Izpildīts.

M.Rubīna

.

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Nokalna

Izpildīts.
Audits tika veikts par 2
jautājumiem
1)Energoefektivitātes
vadība Rīgas pilsētas
pašvaldībā”;
2) Publisko iepirkumu
sistēma”.
Izpildīts.

M.Rubīna,
E.Riekstiņa
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dokumentu koriģēšanai
1) Rīgas ilgtermiņa
stratēģija līdz 2025. gadam;
2)Rīgas attīstības
programma 2006.-2012.g.
REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna
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