RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA
Reģistrācijas Nr. LV90002316775, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67012350,
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Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāna 2011. gadam
izpilde 2011. gada 1. ceturksnī
Pasākuma nosaukums

Izpildes laiks

Atbildīgais par
izpildi

Atzīmes par izpildi,
piezīmes

1. Pasākumi, kas saistīti ar Pilsētu mēru pakta saistībām „Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020. gadam” ieviešanas
veicināšana, organizēšana un uzraudzība
1.1. Sagatavots un saskaņots
2011.g.
M.Rubīna,
Izpildīts
ar dalībnieku institūcijām
29. marts
I.Nokalna
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāna
2010.-2020. gadam
ieviešanas vadības grupas
personālsastāvs un tas
apstiprināts Rīgas domē
1.2. REA iesaistīšanās EM
2011.g.
M.Rubīna
Piedalīšanas darba grupā
darba grupā valsts
1. ceturksnis
nodrošina pasākumu
Energoefektivitātes rīcības
saskaņošanu starp
plāna izstrādei
pilsētas un valsts rīcības
plāniem
1.3. REA dalība
2011.g.
M.Rubīna
Panākta siltumenerģijas,
priekšlikumu izstrādei
1. ceturksnis
ģeotermijas un saules
izmaiņām EM sagatavotajā
enerģijas iestrāde likumā,
Atjaunojamās enerģijas
kā arī pašvaldību lomas
likumā, piedalīšanās
iezīmēšana atbilstoši
izskatīšanā EM
Rīgas pilsētas rīicības
plāna nostādnēm. Likums
iesniegts Saeimai
1.4. REA dalība
2011. g.
M.Rubīna
Priekšlikumi daļēji ņemti
priekšlikumu izstrādē
1. ceturksnis
vērā. MK noteikumi
izmaiņām EM sagatavotajos
apstiprināti
MK noteikumos daudzdzīvokļu māju renovācijai
1.5. Veikts informatīvs un
2011.g.
M.Rubīna,
Prezentācija kopā ar SIA
skaidrojošs darbs par
1. ceturksnis
I.Ielīte
„Rīgas pilsētbūvnieks”
Rotācijas fonda un
Mājokļu un vides
pašvaldības ESKO
komitejā, dalība

veidošanas nepieciešamību
pašvaldībā daudzdzīvokļu
māju renovācijas atbalstam
1.6. Dalība ManagEnergy
(Brisele) organizētajā
pasākumā Rīgā „Sustainable
Energy Action plans in
Latvia: Regional
Cooperation, Best
Practices&Financing
Options”

komitejas izveidotā darba
grupā
28.01.2011

M.Rubīna,
J.Golunovs

1.7. Dalība seminārā EM
„Programmas IEE 2011 gada
finansēšanas prioritātes”

17. 02. 2011

M.Rubīna,
I.Ielīte

1.8. Tikšanās ar Baltkrievijas
delegācijas ekspertiem apaļā
galda diskusijā „Энергоэффективность жилого и
строительного сектора”
Rīgas domē

24.02.2011

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

1.9. Semināra
„Elektroautomobiļu un
hibrīdautomobiļu ieviešana
Rīgas pilsētas piesārņojuma
mazināšanai” organizēšana
Rīgas domes telpās

3.03.2011

V.Baraņņiks,
M.Rubīna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
E.Riekstiņa,
AS
„Latvenergo”

1.10. Iedalītas telpas REA
Energoefektivitātes informācijas centra (iedzīvotāju tiešai konsultēšanai par energo-

2011.g.
1. cet.

M.Rubīna

M.Rubīnas prezentācija
„Rīgas pieredze Rīcības
plāna attīstībā un
ieviešanā: ESKO un
Rotācijas fonda izmantošanas iespējas
daudzdzīvokļu māju
renovācijas
veicināšanai”. Pasākums
atspoguļots ES interneta
tīklā un REA mājas lapā
M.Rubīnas prezentācija
„Starptautiskie projekti
Pilsētu mēru pakta
saistību izpildes
atbalstam Rīgā”.
I.Ielītes prezentācija
„Latvijas pieredze
veiksmīgu IEE projektu
izstrādē”.
Informācija ievietota
REA mājas lapā
M.Rubīnas prezentācija
«Способствование
потреблению
возобновляемых видов
энергии в городе Риги».
J.Golunova prezentācija
«Повышение энергоэффективности существующих жилых зданий
в Риге и осведомленности жителей»
Informācijas ievietota
REA mājas lapā
Izpildīts. Semināru vada
M.Rubīna. V.Baraņņika
uzruna.
Semināra norise
translēta internetā.
Ieraksts un prezentācijas
ir ievietotas REA mājas
lapā.
Telpas iedalītas ar
Domes priekšsēdētāja
biroja atbalstu. Telpas
atrodas Brīvības ielas
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efektivitātes jautājumiem)
vajadzībām, uzsākts šo telpu
remonts

49/53 ēkas 2. stāvā ar
tiešu ieeju no kāpnēm.

2. Pasākumi, kas saistīti ar REA galveno funkciju izpildi
2.1. Investīciju piesaiste
energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo
energoresursu izmantošanai
– trīs jaunu starptautisko
projektu sagatavošana un
iesniegšana, t.sk.:
2.1.1. INTERREG IV C
projekts „Ilgtspējīga pilsētas
mobilitāte” (SUM projekts)
(PVS ID 2947). Vadošais –
Amsterdamas pašvaldība.
REA – sadarbības partneris
(RD sadarbība ar SIA
„Rīgas satiksme)
2.1.2. INTERREG IV C
projekts „Videi draudzīgo
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tīkls (Green
IT) (PVS ID 2948). Vadošais
– REA (RD sadarbība ar IT
centru)
2.1.3. Ziemeļvalstu Ministru
Padomes Mobilitātes
programmas projekts
„Ziemeļu un Baltijas valstu
mobilitātes un sadarbības
tīklu veidošanas projekts”
(PVS ID 2956). Vadošais –
Rīgas plānošanas reģions.
REA – sadarbības partneris.
2.2. Sniegtas konsultācijas
energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo
energoresursu jomā. REA
izpildi nodrošina ar
pieejamiem līdzekļiem
(Preses relīzes, raksti,
apmeklētāju un telefona
konsultācijas, atbildes uz epasta vēstulēm , u.c.)
2.3. Informācijas uzturēšana
un aktualizēšana REA mājas
lapā

2011.g.
1. ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte

Projekta izpilde
no 2012.g.
(23 mēn. un 30
dienas)

Iesniegts.

Projekta izpilde
no 2012.g.
(23 mēn. un 30
dienas)

Iesniegts.

Projekta izpilde
no 1.06.30.11.2011.
(5 mēneši un
30 dienas)

Iesniegts.

2011. g.
1. cet.

M.Rubīna,
J. Golunovs,
Dz. Āboliņa,
R.Baufals

2011.g.
1. cet.

R.Baufals,
J.Golunovs

Izdotas 9 preses relīzes.
Izdoti raksti:
1) J.Golunovs
„Starptautisks projekts
palīdz iepazīt renovācijas
pieredzi kaimiņos” –
žurnāls „Pārvaldnieks”
Nr.23 , 2011:15.-17.lpp.
Mājas lapu
www.rea.riga.lv
apmeklējuši 3233
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2.4. Lietpratēju diskusiju
kluba semināri par ēku
renovācijas kvalitātes
uzlabošanas jautājumiem,
t.sk.:
2.4.1. „Ēku fasāžu siltināšana saskaņā ar Eiropas
tehniskā apstiprinājuma
pamatnostādnēm”

2011.g.
1.cet.

J.Golunovs,
R.Baufals

21.01.2011

Piedalījās arī
M.Rubīna

2.4.2. „Ēku fasāžu apdare
energoefektīvas renovācijas
kontekstā”

25.02.2011

Piedalījās arī
M.Rubīna

2.4.3. „Ēku energoefektīvas
renovācijas finansiālais
izdevīgums. Projekta
Urb.Energy pieredze”
2.5. Sagatavota pārskata lapa
par 2010. gadā renovēto
daudzdzīvokļu māju
sasniegto energoefektivitāti
pēc renovācijas
2.6. Sagatavoti Rīgas domes
tiesību dokumenti
Rīgas pašvaldības dalībai
asociācijā ENERGY
CITIES, t.sk.:
2.6.1. Sagatavots RD
lēmumprojekts „Par Rīgas
pilsētas pašvaldības dalību
Eiropas pilsētu asociācijā
ilgtspējīgas enerģētikas
politikas veicināšanai
Energy-Cities”
2.6.2. Pieteikts un izdalīts
finansējums Energy-Cities
aktivitātēm 2011. gadā no
COMBAT projekta
neattiecināmām izmaksām

30.03.2011

Piedalījās arī
M.Rubīna

2011. g.
1. cet.

J.Golunovs

2011.g.
1. cet.

M.Rubīna

M.Rubīna

M.Rubīna
sadarbībā ar RD
Finanšu
departamentu

interesenti.
Mājas lapā ievietotas
27 jaunas ziņas
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā

Piedalījās 38 dalībnieki
J.Golunova prezentācija
„Ēku energoefektivitāte
ES direktīvas
(2010/31/ES) „Par ēku
energoefektivitāti”
(pārstrādāta redakcija)
kontekstā”
Piedalījās 32 dalībnieki.
J.Golunova prezentācija
„Ēku fasādes ar mitro
apdares paņēmienu –
izaicinājums ēku renovētājiem”
Piedalījās 43 dalībnieki

Lapa ir izplatīta RD
deputātiem un tiek
izplatīta ēku renovācijas
kampaņas ietvaros.

Materiāls vairākkārt
izgājis saskaņošanas
procesu RD institūcijās.
Atbalstīts Mājokļu un
vides komitejā
Sagatavots izskatīšanai
Rīgas domē
Izpildīts.
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3. REA starptautisko projektu izpilde
3.1. Starptautiskā IEE projekta „Enerģētikas aģen-

tūru veidošana BORDO
aglomerācijā (Francija),
LATINAS pilsētā (Itālija), MURSIJAS pilsētā
(Spānija), PORTO pilsēta (Portugāle) un Rīgas
pilsētā (Latvija)”(PVS ID
1734) pabeigšana, t.sk.:
3.1.1. Piedalīšanās
savstarpējā saskaņošanā
konsorcija ietvaros un ar
EACI par prasībām projekta
gala ziņojumam
3.1.2. Dalība IEE Infodienu
pasākumos Briselē
3.1.3. Gala ziņojuma
sagatavošana (tehniskā un
finanšu) un iesniegšana
koordinatoram BORDO un
EACI (Brisele)
3.1.4. Bukleta sagatavošana
un izdošana par REA
darbību

2007.g.
janvāris 2011.g. 7.
februāris

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte ,
u.c. REA
darbinieki

Atbilstoši projekta
programmai projekta
nobeiguma etaps

2011.g.
janvāris

E.Riekstiņa,
I.Ielīte,
M.Rubīna

Izpildīts.
Saņemtas vadlīnijas
atskaites sagatavošanai.

2011.g. 17.19.februāris

E.Riekstiņa,
I.Nokalna

Izpildīts

2011.g.
februāris-marts

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
R.Jankaite,
(Fin.dep.),
R.Baufals,
I.Nokalna
2011.g.
M.Rubīna,
februāris -marts J.Golunovs,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte
R.Baufals,
I.Nokalna
2008.g.okE.Riekstiņa,
tobris -2011.g. J.Golunovs u.c.
septembris
REA darbinieki

3.2. Starptautiskā IEE projekta INTENSE „No Igaunijas līdz Horvātijai: saprātīgi energoefektivitātes pasākumi pašvaldības dzīvojamās ēkās” (PVS ID 2418)
(Konsorcija vad. –BEF, REA
- sadarbības partneris)
izpilde1. ceturksnī, t.sk.:
3.2.1. Līdzdalība iepirkuma 2011.g.
organizēšanā DVD filmas
1. ceturksnis
sagatavošanai par energoefektivitātes tematiku

E.Riekstiņa,
M.Rubīna,
R.Baufals,
I.Nokalna,
Sadarbības
partneri

Ziņojums nosūtīts
21.04.2011

Buklets izdots latviešu un
angļu valodā 2000+2000
eks.

Atbilstoši projekta
programmas darba
paketēm

Organizēts iepirkums un
izvēlēts izpildītājs
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3.2.2. Piedalīšanās
konsorcija darba sanāksmēs:
- Horvātijā
- Rīgā

31.01-3.02.
2011.

E.Riekstiņa

29.-30.03.2011

E.Riekstiņa,
J.Golunovs
J.Golunovs,
Sadarbības
partneri
M.Rubīna,
J.Golunovs

3.2.3. Komunikāciju
stratēģijas izstrāde

2011.g.
1. ceturksnis

3.3. Starptautiskā Baltijas
jūras reģiona programmas
projekta URB-Energy
„Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana”
(PVS ID 2498) (konsorcija
vad. – IWO, Vācija, iesn.
Latvijā –SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”, sadarbības
partneris REA) 1. ceturksnī
izpilde, t.sk.:
3.3.1. Līdzdalība ēku
energoapgādes infrastruktūras pilnveidošanas
koncepcijas izstrādē un
līdzdalība darba paketes
vadībā, piedalīšanās
konsorcija sanāksmē
Potsdamā.
3.3.2.Līdzdalība finanšu
instrumentu māju renovācijai
koncepcijas izstrādē un
darba paketes vadība.
Prezentāciju sagatavošana
par finanšu instrumentiem un
rotācijas fondu un materiālu
prezentēšana sanāksmēs un
semināros. Materiālu
sagatavošana un nodošana
RD darba grupas par
Rotācijas fonda riskiem
dalībniekiem.
3.4. Starptautiskā Norvēģijas finanšu instrumenta
projekta„Siltumsūkņu
ieviešana Rīgas pilsētas
siltumapgādes sistēmā:
demonstrācijas objekta
izveide” (PVS ID 2162)
(REA- vad. sadarbībā ar RD

01.05.2009.31.12.2011

Atbilstoši projekta darba
grafikam
E.Riekstiņas prezentācija „Communication
strategy”
Tiek izpildīts
Atbilstoši programmas
darba paketēm VP-4
(Finanšu instrumenta
darbība – investīciju
piesaistes pilnveidošana)
un VP-5 (Energoefektīva
renovācija – ēku un to
energoapgādes infrastruktūras pilnveidošana)

2011.g.
7.-9. martam

J.Golunovs

Izpildīts

2011.g.
1.ceturksnis

M.Rubīna

Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija:
„Rotācijas fonds –
optimāls finanšu avots
daudzdzīvokļu māju
renovācijas atbalstam”.
M.Rubīnas u.c.
prezentācija „Projekta
UrbEnergy rezultāti”
Mājokļu un vides
komitejā

2009.g.2011.g. aprīlis

REA,
Sadarbības
partneri

Atbilstoši projekta
programmas darba
paketēm
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Īpašuma dep. Un BEF) 1.
ceturkšņa izpilde, t.sk.:
3.4.1. Mērījumu veikšana
telpu parametriem PII
„Kastanītis” un enerģijas
patēriņam. Datu apstrāde
3.4.2. Semināra organizēšana
EIROPAS MĀJĀ par
siltumsūkņu izmantošanu kā
mācību līdzekli par energoefektivitāti
bērnudārzos:„Eiropas
savienības politika
pirmskolas izglītības
iestādē”
3.4.3. Brošūras sagatavošana
un izdošana par siltumsūkņu
uzstādīšanu
3.4.4. Sagatavotās DVD
filmas par siltumsūkņu
ierīkošanu PII „Kastanītis” –
„Zemes siltums ļauj teikt
ardievas dūmenim”
caurskatīšana un pieņemšana
3.4.5. Semināra organizēšana
par siltumsūkņu ekspluatācijas pieredzi Latvijā
(Limbaži, Salacgrīva,
Skaistkalne, Rīga
u.c.):”Siltumsūkņu
ieviešanas pieredze Latvijas
pašvaldībās – realizētie
projekti, rezultāti, nākotnes
perspektīvas”

2011. g.
1.ceturksnis

J.Jefimova
J.Golunovs

Izpildīts

2011.g.
4.martā

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

2011.g.
1. cet.

J.Golunovs,
Sadarbības
partneri
J.Golunovs,
R.Baufals,
Sadarbības
patneri

Izpildīts .
Semināra vad. I.Ielīte.
J.Golunova prezentācija
„Energoefektivitātes
paaugstināšana un
siltumsūkņu uzstādīšana
bērnudārzā „Kastanītis”
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.
Tiek izpildīts

2011.g.
februāris-marts

2011.g.
21. marts

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
J.Golunovs,
I.Nokalna,
Sadarbības
partneri

3.4.6. Kontakti ar Norvēģijas
puses pārstāvjiem un pieredzes apmaiņas braucieni:
- Rīgas delegācijas
24.-27.01.2011. I.Ielīte,
brauciens uz Oslo
J.Golunovs,
O.Veidiņa,
E.Riekstiņa,
M.Mežzīle
un L.Dubkevics
no Īpašuma
dep.,
Sadarbības
partneri

Izpildīts

Izpildīts.
Organizēts dalībnieku
izbraukums uz PII
„Kastanītis”.
Semināra vad. I.Ielīte.
J.Golunova prezentācija
„Energoefektivitātes
paaugstināšana un
siltumsūkņu uzstādīšana
bērnudārzā „Kastanītis”
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā
Iepazīšanās ar
siltumsūkņu uzstādīšanas
objektiem Oslo.
J.Golunova prezentācija
par brauciena
rezultātiem:”Oslo
pilsētas energoapgādes
attīstības tendences
klimata izmaiņu
ierobežošanas kontekstā
…”
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā
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3.5. Starptautiskās
INTERREG IVA
programmas projekta
COMBAT „Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu
mēru pakta īstenošanā”
(PVS ID 2621) (vadošā –
Stokholma, partneri –
Helsinki, Rīga, Tallina)
1. ceturkšņa izpilde, t.sk.:
3.5.1. Starptautiskas
konferences un semināra par
Rīcības plānu izstrādi un
ieviešanu sadarbībā ar
COMBAT partneriem un
EUSEW 2011 rīkotājiem
Briselē sagatavošana
3.5.2. Piedalīšanās
konsorcija darba sanāksmē
un sadarbības partneru
organizētajās enerģētikas
dienās
- Helsinkos
- Tallinā

3.5.3. Tehniskās un finanšu
starpatskaites sagatavošana
un iesniegšana konsorcija
vadītājam

Kvalifikācijas celšanas kursi
par IT
Dalība mācību seminārā
„Ēku energoefektivitāte un
enerģijas patēriņš”
Diploms par 1.profesionālā
augstākā izglītības līmeņa
apgūšanu
Dalība semināru ciklā
„Eiropas Savienības
līdzfinansētu projektu
realizācijas cikls Rīgas
pilsētas pašvaldībā”

01.10.2009.30.09.2011

REA,
Fizikālās
enerģētikas
institūts,
AS „Rīgas
siltums”
Sadarbības
partneri

Atbilstoši projekta
programmas darba
paketēm

2011.g. 1.
ceturksnis

I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
J.Golunovs,
Sadarbības
partneri

Izpildīts

I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
O.Veidiņa
16.-18.02.2011 I.Ielīte,
J.Golunovs,
R.Baufals,
O.Veidiņa
2011.g.
E.Riekstiņa,
janvāris (par
I.Ielīte,
septembriJ.Golunovs,
decembri
M.Rubīna
2010.g.);
Sadarbības
partneri
CITI PASĀKUMI

Izpildīts

28.02.2011

J.Golunovs

Saņemts sertifikāts

24.03.2011

J.Golunovs

Saņemts sertifikāts

2011. g. 1.
februārī

R.Baufals

Saņemts diploms un
pateicības raksts

2011.g.
februārī-martā

E.Riekstiņa,
I.Nokalna

Saņemts sertifikāts

2011.g.
22.-25.marts

Izpildīts

Izpildīts
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Dalība AS”Rīgas siltums”
darbiniekiem organizētajos
apmācības kursos

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

9.03.2011

M.Rubīna

Prezentācija par Rīgas
pilsētas ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plānu
2010.-2020. gadam

Maija Rubīna
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