RĪGAS DOME

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA
Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, reģ. Nr. LV90002316775, tālrunis 7012350, fakss - 7181171

ATSKAITE par
Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāna izpildi 2008. gada
2. ceturksnī (aprīlis, maijs, jūnijs)
Pasākuma nosaukums

Izpildes laiks

Atbildīgais par
izpildi

Atzīmes par izpildi,
piezīmes

1. REA aktivitātes starptautiskā projekta konsorcija ietvaros
1.1. Piedalīšanās otrajā
konsorcija dalībnieku
sanāksmē MURSIJĀ
(Spānija)projekta pasākumu
koordinācijai
1.2. Ar projekta izpildi
saistīto REA specifisko
problēmu jautājumu
iespējamo risinājumu
precizēšana ar
izpildaģentūras EACI
pārstāvi Damjēnu Kokāru,
kurš uzrauga konsorcija
darbību.
1.3. REA starptautiskā
projekta finanšu bilances
vešana
1.4. REA starptautiskā
projekta stundu bilances
vešana
1.5. REA izveidošanas
starptautiskā projekta ietvaros plānotā pirmā ziņojuma
ES - par REA darba uzsākšanas gaitu - sagatavošana
Nodošanas termiņš
konsorcija vadībai BORDO
– 1.07.2008.

2008.g.
16.-19.04.

M.Rubīna,
I.Gaters,
I.Ielīte

2008.g.
aprīlis-maijs

M.Rubīna,
I.Ielīte

Uz katra mēneša
1. datumu ar
periodisku
finanšu
salīdzināšanu
Uz katra mēneša
1. datumu

M.Rubīna,
I.Niedrīte
R.Jankaite (FD)

Tiek izpildīts

I.Niedrīte

Tiek izpildīts

2008.g. jūlijs

M.Rubīna,
I.Ielīte,
I.Niedrīte

Tiek izpildīts

Izpildīts
Sk. komandējuma
atskaiti REA mājas lapas
sadaļā „Aktualitāšu
arhīvs”
Izpildīts.
Saņemts elektronisks
skaidrojums
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1.6. Sniegts konsultatīvais
atbalsts jaunveidojamai
Zemgales reģionālai enerģētikas aģentūrai sarunu procesā līguma saskaņošanai ar
izpildaģentūru EACI
2.1. Rīgas domes
lēmumprojekta sagatavošana
par REA maksas
pakalpojumiem

2.2. Sagatavots pieprasījums
Pilsētas attīstības fondam par
līdzekļu piešķiršanu 10 000
Ls apjomā 20 energoauditu
organizēšanai privatizētajām
daudzdzīvokļu mājām 2008.
gadā
2.3. Līgumu sagatavošana un
noslēgšana ar vadošo
organizāciju – Baltijas Vides
Forums par diviem konkursā
2007. gadā atbalstu
guvušiem projektiem – PVS
ID 2419, PVS ID 2481

2008.g.
aprīlis-maijs

M.Rubīna,
I.Ielīte

2. REA finanšu jautājumi
2008.g.
M.Rubīna,
februāris-marts
I.Vucāne,
Finanšu
departaments

2008.g.
maijs-jūnijs

M.Rubīna,
I.Niedrīte

2008.g.
februāris-aprīlis

I.Niedrīte,
M.Rubīna

Izpildīts

Sagatavots, redakcionāli
saskaņots ar Finanšu
departamentu, izskatīts
Finanšu komitejā.
Pēc Juridiskās pārvaldes
pieprasījuma nosūtīts
preventīvai saskaņošanai
ar Reģionālo un
pašvaldības lietu
ministriju. Tiek gaidīta
atbilde.
Pieņemts pozitīvs
lēmums

Līgumi parakstīti

3. Semināri, konferences, forumi, izstādes, ārvalstu delegāciju uzņemšana u.c.
3.1. Piedalīšanās
23.-25.04.2008
M.Rubīna,
Izpildīts.
starptautiskajā izstādē Rīgā
J.Golunovs,
Izstādes laikā kon„Energoefektivitāte 2008” ar
R.Baufals,
sultēti ap 200 apmekREA stendu un izstādes
I.Niedrīte,
lētāju, kam izdalīta arī
apmeklētāju konsultēšana
E.Semjonova
REA „Informācijas
par energoefektivitā
lapa Nr.1”. Veikta
jautājumiem
apmeklētāju anketēšana
par iedzīvotāju
informētības pakāpi par
energoefektivitātes
jautājumiem (aizpildītas 20 anketas)
3.2. Izstādes „”Energoefekti- 24.04.2008
M.Rubīna,
Izpildīts.
vitāte 2008” galvenā semiJ.Golunovs
Seminārā piedalījās ap
nāra „Aktuāli ēku energo110 cilv.
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efektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Eiropas Savienības
enerģētikas politikas kontekstā” organizēšana
3.3. Rumānijas valsts
delegācijas uzņemšana REA
telpās (7 rumāņi, t.sk.
Ekonomikas un Finanšu
ministrijas un Valsts
enerģētikas aģentūras
pārstāvji un 2 pavadošie –
dāņi) un prezentācija (Inete
Ielīte) par REA sastāvu un
darbību.
Delegācijai noorganizēta
iespēja apmeklēt Daugavgrīvas siltumcentrāli un
nodrošināta pavadība (Juris
Golunovs)
3.4. Tikšanās ar Moldāvijas
delegāciju (Kišiņevas
pašvaldība) Latvijas pašvaldību Savienības telpās un
prezentācija (Maija Rubīna)
par REA sastāvu un darbību
3.5. Tikšanās ar vācu
delegāciju ( TBS-Baltija –
TBS-Deutshhland) un tās
pārstāvjiem jautājumā par
saules kolektoru uzstādīšanas iespējām sociālām
mājām (pilotprojekts)

29.05.2008

M.Rubīna,
I.Ielīte,
I.Niedrīte,
J.Golunovs,
R.Baufals

Izpildīts.
Informācija par
tikšanos ievietota
REA elektroniskajā
žurnālā „REA
Vēstnesis” Nr.1.

6.06.2008.

M.Rubīna

2.04.2008.,
11.04.2008.,

M.Rubīna (kopā ar
Ārlietu pārvaldiL.Lupiķe))
J.Golunovs

22.04.2008

M.Rubīna

Izpildīts.
Informācija par
tikšanos ievietota
REA elektroniskajā
žurnālā „REA
Vēstnesis” Nr.1
Piemeklētas 3 sociālās
mājas Rīgā kā iespējamās uzstādīšanas
vietas, sagatavojot
pieprasītos datus un
namu fotogrāfijas.
Vācu puse meklē
finansēšanas iespējas.
Izpildīts.
Atskaite ievietota REA
mājas lapas sadaļā –
Jaunumi.
Nodoti konferences un
foruma materiāli RD
Satiksmes departamentam (Olita Sproģe) par
biodegvielas izmantošanu transportā
Izpildīts.
Saņemti informatīvie
materiāli

3.6. Izstādes „World
25.-28.05.2008
Bioenergy 2008”
apmeklējums Zviedrijā
(Jenčepingā) un piedalīšanās
konferencē un forumā ,
ieskaitot bioenerģijas un
atkritumu sadedzināšanas
objektu apmeklējumu, pēc
Zviedrijas vēstniecības
ierosinājuma
3.7. Tikšanās REA ar
16.06.2008
Vācijas pārstāvjiem
(AMANDUS KAHL GmbH
& Co) jautājumā par
biokurināmā (salmu)
granulatoriem

J.Golunovs

J.Golunovs
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3.8.Tikšanās ar Vācijas
Vides ministrijas
parlamentāro sekretāru
M.Millera k-gu Vācijas
vēstniecībā

14.05.2008

J.Golunovs

Izpildīts.
Sagatavota un nodota
informācija ar
fotogrāfijām par
daudzdzīvokļu mājām
ar sliktu un apmierinošu
energoefektivitāti

17.04.2008

REA delegācijas
locekļi

3.9.2. Izstādes
„Energoefektivitāte 2008”
Starptautiskā seminārā
„Aktuāli ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi
Eiropas Savienības
enerģētikas politikas
kontekstā”

24.04.2008

Visi REA
darbinieki

3.9.3. Fizikālās enerģētikas
institūta organizētajā
starptautiskā seminārā Rīgā
„Atbalsts projektu biržas
veidošanai”

2.05.2008

M.Rubīna,
I.Niedrīte

3.9.4. Valsts Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu
aģentūras organizētajā
seminārā Rīgā „Mājokļu
dienas 2008”

10.06.2008

M.Rubīna,
J.Golunovs

Izpildīts.
I.Ielītes prezentācija
„Progress report of
REA work programme
in the framework of
the Project”
Semināra prezentācijas
tiks ievietotas REA
mājas lapā
Izpildīts.
J.Golunova
prezentācija „Rīgas
dzīvojamo ēku
pirmsaudita
energoefektivitātes
vērtējums”
Semināra prezentācijas
ievietotas REA mājas
lapā
Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija
„Rīgas enerģētikas
aģentūra – līdzšinējā
pieredze un piedāvātās
iespējas ēku
renovācijas projektu
realizācijai”
Semināra prezentācijas
ievietotas REA mājas
lapā
Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija
„Pašvaldības iespējas
dzīvojamo ēku
renovācijas projektu
realizācijas
veicināšanai Rīgā”
Semināra prezentācijas
ievietotas REA mājas
lapā.

3.9. Prezentācijas semināros un konferencēs:
3.9.1. Seminārā Mursijā
(Spānija) konsorcija
dalībnieku tikšanās laikā
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3.9.5. Baltijas Vides Foruma 11.-12.06.2008
organizētajā starptautiskajā
seminārā Jūrmalā
„Ilgtspējīga dzīvojamo ēku
būvniecība: sekmējot labas
prakses piemēru īstenošanu
Baltijas valstīs”

M.Rubīna,
J.Golunovs,
I.Niedrīte

Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija
„Efektīva
energoresursu pārvalde
vietējā līmenī –
pašvaldību loma un
iespējas”
Semināra prezentācijas
tiks ievietotas REA
mājas lapā

3.9.6. Starptautiskam
MODEL projektam veltītajā
preses konferencē –
seminārā Rīgā, ko
organizējis ENERGIECITES

19.06.2008

M.Rubīna

Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija
„Situācija
energoefektivitātes
jomā Latvijā”

21.05.2008

M.Rubīna

Piedalījās

J.Golunovs

Piedalījās.
Informācija par
rezultātiem ievietota
REA mājas lapā sadaļā
„Aktualitāšu arhīvs”

M.Rubīna

Piedalījās

E.Semjonova

Piedalījās

J.Golunovs

Piedalījās.
Informācija par
semināru – REA mājas

3.10. Piedalīšanās
semināros un konferencēs:
3.10.1. RD Ārlietu
pārvaldes organizētais
seminārs „Atbilstoši Kioto
protokolā noteiktajām
likmēm”

3.10.2. Valsts Būvniecības,
7.05.2008
enerģētikas un mājokļu
aģentūras organizētā preses
konference par energoauditu
rezultātiem daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās
3.10.3. Pasaules Enerģijas
4.06.2008
Foruma Nacionālās
komitejas organizētais
seminārs Rīgā „Bioenerģijas
resursi Latvijā”
3.10.4. Tallinas pilsētas
domes un biedrības
„Frierdrich Ebert Stiftung”
organizētais seminārs „Kā
sasniegt izmaiņas ēku
energoefektivitātē, kas
sekmē 30% enerģijas
ietaupījumu” Tallinā

29.-30.05.2008

3.10.5. Vācu firmas Zehnder 19.06.2008
pāŗstāvniecības Latvijā –
SIA „Aqua Studio”
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organizētais seminārs
„Telpu ekonomiska apkure
un dzesēšana”

lapas sadaļā „Jaunumi”

4. Energoefektivitātes informācijas centra darbība
4.1. REA patstāvīgās
2008.g.
J.Golunovs,
http://www.rea.riga.lv
(Mājas lapa atvērta
interneta mājas lapas
Pastāvīgi
R.Baufals
2008.g. janvārī latviešu
uzturēšana un papildināšana
un angļu val.) .
Mājas lapu 2008.g. 2.
ceturksnī apmeklējuši
ap 680 interesentu
(kopš gada sākuma –
1178)
4.2. Tiek uzturēta un
2008.g.
J.Golunovs,
Tiek izpildīts
papildināta datu bāze par
Pastāvīgi
R.Baufals
Datu bāzē iekļauts
3661 daudzdzīvokļu
pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu
nams. Tiek turpināta
datu apstrāde un tipisko
māju, kas pieslēgtas
ēku fotografēšana
centralizētai siltumapgādei,
siltumpatēriņu pēdējos 5
gados.
4.3. Sagatavota
2008.g.
M.Rubīna,
Izpildīts.
„Informācijas lapa Nr.1”
aprīlis
R.Baufals
Informācijas lapa
uz A4 formāta 2 lpp. –
1)izplatīta
apmeklētājiem izstādē
„Kā iedzīvotājiem panākt
„Energoefektivitāte
mazāku maksu par siltu2008” – 200 eks.
mu”
2) tiek izplatīta
pastāvīgi iedzīvotājiem
to pulcēšanās vietās RD
KD Dzīvokļu pārvaldes
telpās (5. un 8. stāvā) –
2008.g. 2. cet. – 130
eks.
3) Ievietota REA mājas
lapā;
4) ievietota RPA
„Rīgas mājoklis” mājas
lapā,
5) tiek izplatīta
semināros, sanāksmēs
un individuālās
tikšanās reizēs ar
iedzīvotājiem, 2008.g.
2. cet. – 180 eks.
4.4. Sagatavota
2008.g.
M.Rubīna,
Izpildīts.
„”Informācijas lapa Nr.2”
maijs
R.Baufals
Informācijas lapa
uz A4 formāta 2 lpp.1) ievietota REA mājas
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lapā;
2) ievietota RPA
„Rīgas mājoklis” mājas
lapā,
3) tiek izplatīta
semināros, sanāksmēs
un individuālās
tikšanās reizēs ar
iedzīvotājiem, 2008.g.
2. cet. – 180 eks.

„Kā iedzīvotājiem sagatavoties mājas renovācijas
uzsākšanai”

4.5. Sagatavots pirmais
ilustrētais elektroniskais
žurnāls „REA vēstnesis”
uz A4 formāta 14 lpp.

2008.g. jūnijs

M.Rubīna,
R.Baufals,
J.Golunovs,
I.Niedrīte

4.6. Saraksta papildināšana
daudzdzīvokļu mājām, kuras
pēc savas iniciatīvas pieteica
šo māju pārstāvji
energoauditam REA
4.7. Darbs ar firmām
informācijas atlasei par
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem
4.8. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

2008.g.
aprīlis-jūnijs

M.Rubīna,
J.Golunovs

2008.g.
pastāvīgi

J.Golunovs

2008.g.
aprīlis-jūnijs

M.Rubīna

5.1. Apstiprinātā
starptautiskā projekta
Norvēģijas finanšu
instrumentam
nevalstiskām organizācijām
„Informācijas apmaiņa un
sadarbības veicināšana, lai
paaugstinātu energoresursu
izmantošanas efektivitāti un
sekmētu sabiedrības patēriņa
ieradumu maiņu Baltijas
valstīs” - PVS ID 2419
(Iesniedzējs – BVF,
sadarbības partneris REA)
izpildes organizēšana
atbilstoši projekta prasībām

5. Starptautiskie projekti
Projekts
I.Niedrīte,
apstiprināts.
M.Rubīna,
J.Golunovs
Izpildes termiņš
2007.g.
oktobris2008.g.
decembris

Izpildīts.
Pieejams REA mājas
lapā.
Papīra formātā sagatavoti un izplatīti 6 eks.
Sarakstā iekļautas
pavisam 17 mājas, no
tām energoaudits ir
bijis 3 mājās
Tiek izpildīts.
Informācija tiek
izmantota REA mājas
lapai un izdevumiem
Nav pozitīva
risinājuma
Jautājuma
aktualizēšana pagaidām
atlikta
Tiek izpildīts atbilstoši
līgumam. 2008.g. 2.
cet. paveikts:
1) sagatavotas 2
informācijas lapas
(sk.p.4.3 un 4.4)
2) veikta izstādes
„Energoefektivitāte
2008” apmeklētāju
anketēšana (sk.p.3.1)
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5.2. Apstiprinātā
starptautiskā projekta ar
Vācijas vides aizsardzības
fonda finansējumu
„Stratēģiskas koncepcijas
izstrāde inovatīvas un
energoefektīvas būvprakses
ieviešanai Baltijas valstīs” PVS ID 2481
(Iesniedzējs – BVF,
sadarbības partneris REA)
izpildes organizēšana
atbilstoši projekta prasībām

Projekts
apstiprināts.

I.Niedrīte,
M.Rubīna,
J.Golunovs

Tiek izpildīts atbilstoši
līgumam. 2008.g. 2.
cet. paveikts:
1) tiek vākti materiāli
brošūras sagatavošanai
par labas prakses
piemēriem ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai
2) sagatavota
prezentācija ar projektu
saistītajam semināram
(sk. p.3.9.5)

5.3. Apstiprināts konkursā
starptautiskais projekts
INTENSE, ko līdzfinansēs
„Intelligent Energy –
Europe” (PVS ID 2418)
(Iesniedzējs –BVF,
sadarbības partneris REA ar
RD līdzfinansējumu 26.309
EUR)

2008.g.
aprīlis-jūnijs

I.Niedrīte,
M.Rubīna

Dalība projekta
saskaņošanas
procedūras noteikumu
izpildē
ar Eiropas Savienību.
Saskaņošanas
procedūra pabeigta.

5.4. 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

2008.g. 10. jūnijs

I.Niedrīte,
M.Rubīna,
I.Ielīte

Projekts iesniegts

5.5.Starptautiskais projekts
„Reģionu sapratnes par
klimata izmaiņām
veicināšana (ACCR)”
(PVS ID 2499) Baltijas
jūras reģiona programmas
2007-2013 konkursam.
Iesniedzējs – Päijät-Häme
(Somija) reģionālā padome,
REA – sadarbības partne-

2008.g. 10. jūnijs

I.Niedrīte,
M.Rubīna

Projekts iesniegts.

Izpildes termiņš
2007.g.
novembris2009.g. marts
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ris. RD līdzfinansējums –
5271 Ls
5.6. 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
5.7.Starptautiskais projekts
„Maza enerģijas patēriņa
ēku koncepcijas veicināšana” (PVS ID 2441)
Intelligent Energy – Europe
konkursam.
Iesniedzējs – SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”, REA –
sadarbības partneris
5.8. Starptautiskais projekts
„Enerģija no sadzīves
atkritumiem (Wasteenergy)” (PVS ID 2527)
Intelligent Energy – Europe
konkursam.
Iesniedzējs – Rīgas
Tehniskā Universitāte, REA
– sadarbības partneris
5.9. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2008” (PVS
ID 1061-2525). Iesniedzējs
– REA.
RD finansējums no
Attīstības fonda - 10 000 Ls.

2008.g. 25. maijs

I.Niedrīte,
M.Rubīna,
J.Golunovs

Projekts iesniegts.
Piedalīšanās
(J.Golunovs) projekta
sagatavošanas sanāksmē
Berlīnē 28.-29.05.2008.
Projektā iekļaujamās
apkaimes (Jugla) izvēle
un datu sagatavošana.
Atbalsta vēstuļu
organizēšana projektam
no FEI un LSUA

26.06.2008

I.Niedrīte,
M.Rubīna

Projekts iesniegts.

2008.g.

I.Niedrīte,
M.Rubīna

Projekta materiāli
izstrādāti. Iesniegšana
atlikta uz nākošo
konkursa kārtu sakarā ar
Lietuvas partnera
nespēju iekļauties
projekta izstrādes
termiņā

2008.g.
jūnijs- decembris

I.Niedrīte,
M.Rubīna,
J.Golunovs

Projekts akceptēts

6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
6.1. Noslēgts līgums par
2008.g. jūnijs
M.Rubīna,
Izpildīts
REA darbības publicitātes
Dz. Āboliņa
un attiecību ar sabiedrību
veidošanu un preses prelīžu
izplatīšanu plašsaziņas
līdzekļiem
6.2. M.Rubīnas intervija
2008.g. maijs
M.Rubīna
Izpildīts
„Latvijas avīzes” ielikumam
„Tepat Eiropā” (žurnālists
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Māris Krūmiņš) 17.05.2008
rakstā „Laba energoefektivitāte – uz pusi mazāks
rēķins par siltumu”
6.3. J.Golunova raksts
„Rīgas dzīvojamo ēku
energoefektivitātes
pirmsaudita vērtējums”
žurnālā „Enerģētika un
Automatizācija” 2008.g.
maijā, Nr.4

2008.g. maijs

J.Golunovs

Izpildīts

6.4 J.Golunova raksts
2008.g. jūnijs
elektroniskajā žurnālā „REA
vēstnesis” Nr.1 „Apmūrētu
ēku siltināšana”

J.Golunovs

Izpildīts

6.5. A. Cera, Ā.Žīgura,
2008.g. jūnijs
M.Rubīnas raksts
elektroniskajā žurnālā „REA
Vēstnesis” Nr.1 „Centralizētā aukstumapgāde –
modernas pilsētas neatņemama infrastruktūras
sastāvdaļa”

M.Rubīna

Izpildīts

29.05.2008

Dz.Āboliņa

Materiālu pārpublicējusi
ziņu aģentūra „Leta”.
Informāciju
pārpublicējusi ziņu
aģentūra „Delfi”

6.6.2. „Atbalsta māju
energoauditu veikšanu”

29.05.2008

Dz. Āboliņa

Informāciju
pārpublicējusi ziņu
aģentūra „Delfi”

6.7. Raksti presē, kuros
stāstīts par REA darbību:
1) Līvija Zēberliņa „Dārgo
siltumu jāsāk taupīt” –
Rīgas Balss 3.04.2008
2) „Aicina uz semināru
„Aktuāli ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi
Eiropas Savienības
enerģētikas politikas
kontekstā””- ziņu portāls

2008.g.
aprīlis -jūnijs

6.6. Dz. Āboliņas informācija Rīgas pašvaldības
portālā:
6.6.1.”Sagatavots projekts,
lai pētītu, kā iespējams iegūt
enerģiju no sadzīves atkritumiem”
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„Latinženieris” 14.04.2008
3) „Rīga atbalsta Eiropas
Komisijas iniciatīvu veicināt
ilgtspējīgas enerģētikas
politiku pašvaldībās” –
Rīgas reģiona attīstības
portāls 14.04.2008
4) „Atbalsta SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks” un „Rīgas
enerģētikas aģentūras””
energoefektivitātes
projektus” – ziņu portāls
„”Latinženieris” 16.05.2008
5) Antra Ērgle „Laika deglis
sarūk” – Diena, 21.05.2008
6)Laila Īvāna „Lemj par
līdzfinansējumu Eiropas
Ekonomikas zonas un
Norvēģijas valdības fondu
konkursiem iesniegtiem
projektiem”- Rīgas
pašvaldības portāls
28.05.2008
7) Valdis Vikmanis
„”Eksperta viedoklis:
Rīcības trūkums radīs
finansiālas sekas” – Dienas
Bizness 10.06.2008
8) Līva Melbārde „Siltinātas
mājas sāks atmaksāties jau
šoruden” – Dienas Bizness
16.06.2008
6.8. Sk. informatīvus
rakstus REA interneta mājas
lapā sadaļā „Jaunumi”

7.1. Dalība VSMP aģentūras
organizētajos kvalifikācijas
celšanas kursos „Projektu
vadība” (40st.)
7.2. Dalība „Starptautiskās
sadarbības ar Eiropas
Savienības valstīm un
institūcijām koordinācijas
grupas” veidošanā un tiesību
dokumentu izstrādē pēc RD

2008.g.
aprīlis-jūnijs

REA

7. Citi pasākumi
2008.g.
I.Niedrīte
14.03.-18.04.

2008.g. jūnijs

M.Rubīna

Izpildīts
Saņemts sertifikāts
Nr.636 par kursu
beigšanu
Sagatavoti un vizēti
dokumenti
apstiprināšanai RD
Prezidijā

11

Ārlietu pārvaldes iniciatīvas
7.3. Sagatavota tikšanās RD
ar Energie-Cites izpilddirektoru Žerāru Manī (Gerard
Magnin). Tikšanās notikusi
REA telpās ar REA
darbiniekiem, Rīgas domē ar
RD priekšsēdētāja vietnieku
Almeru Ludviku, ar REA
Uzraudzības padomes
priekšsēdētāju Ivaru Gateru.

2008.g.
18.06.2008

M.Rubīna
I.Ielīte

Izpildīts
Tikšanās laikā skarti
jautājumi par REA
darbību un Rīgas
domes iestāšanos
Energie-Cites

7.4. Piedalīšanās tiesību un
reglamentējošo dokumentu
sagatavošanā un vērtēšanā
energoapgādes un
energoefektivitātes jomā:

2008.g.
aprīlis-jūnijs

M.Rubīna

Grozījumi kopīgi
apspriesti un formulēti
ar Liepājas domes un
LPS pārstāvjiem.
Organizēta daudzskaitlisku vienādu
priekšlikumu iesniegšana Saeimas Tautsaimniecības komisijā
no dažādām institūcijām. Iesniegtie
grozījumi pieņemti kā
Tautsaimniecības
komisijas priekšlikums
un iestrādāti likuma
grozījumos, kas sagatavoti visos lasījumos
Saeimas plenārsēdei.

2008.g.15.maijā

M.Rubīna

Izpildīts

M.Rubīna

Piedalījās.
Sanāksmē izvirzītas
būtiskas iebildes pret
nodomu izslēgt no
iespējamo pretendentu
saraksta Rīgu

1) Iesniegti Saeimas
Tautsaimniecības komisijai
priekšlikumi par 51.un 52.
panta grozījumiem Enerģētikas likumā. Līdzdalība
izskatīšanā Saeimas
Tautsaimniecības komisijas
sēdēs 23.04. un 27.05.2008

2) Sagatavoti būtiski
komentāri un ieteikumi EM
par izstrādāto „Ēku
energoefektivitātes aprēķina
metodikas” projektu, ko
apstiprinās MK

7.5. Līdzdalība pēc RD
15.05.2008
vadības uzdevuma
Ekonomikas ministrijā ministrijas un Latvijas Pašvaldību Savienības divpusējās
sarunās par valsts sagatavojamā projektu konkursa
„Atjaunojamo energoresursu
izmantojošo koģenerāciju
attīstība”
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7.6. Pēc RD vadības
uzdevuma līdzdalība darba
grupā par Skultes pārvada
būvi

2008.g.
aprīlis

M.Rubīna,

7.7. Izveidota speciālistu
darba grupa REA konsultatīvajā padomē Rīgas
elektroapgādes attīstības
koncepcijas 2008-2018.g.
izstrādei
7.8. Uzsākts darbs sadarbībā
ar RD KD Normatīvo nodaļu pie saistošo noteikumu
sagatavošanas par pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem māju siltināšanā

5.06.2008

M.Rubīna,
Rīgas pilsētas
energoapgādes
ekspertu
konsultatīvā padome

2008.g. jūnijs

M.Rubīna,
KD Normatīvu
nodaļa

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

Piedalījās darba grupas
sēdē 29.04.2008 un ir
izveidoti kontakti ar
dzīvojamo māju mājas
siltināšanas jautājumu
sagatavošanas sakarā
Izpildīts.
Uzsākts darbs pie
koncepcijas izstrādes

Darbs turpinās

Maija Rubīna

27.06.2008
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