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
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. Konsorcija partneru un
2009.g.
M.Rubīna,
Izpildīts:
ES izpildaģentūras EACI
6.-7. aprīlī
I.Ielīte,
1)līdzdalība starptaupārstāvja Damjēna Kokāra
J.Golunovs,
tiskajā konferencē
tikšanās un aktivitātes
E.Semjonova,
6.04.2009,
konsorcija sanāksmes laikā
R.Baufals
2) ekskursija konsorcija
Rīgā 2009.g. 6.-7. aprīlī.
dalībniekiem RD
Mākslas centrā 6.04.2009
3) konsorcija dalībnieku
sanāksme-seminārs
7.04.2009;
4) SC „Daugavgrīva”
apmeklējuma
organizēšana 7.04.2009.
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. Piedalīšanās Zemgales
2009.g.
M.Rubīna,
Izpildīts
reģionālās enerģētikas
7. 04.2009.
I.Ielīte
aģentūras atklāšanā Jelgavā
1.5. Pārrunas ar Kauņas
reģionālo enerģētikas
aģentūru un jaunveidojamo
Tartu enerģētikas aģentūru

2009.g.
6.04.2009

M.Rubīna,
I.Ielīte,
J.Golunovs

Izpildīts starptautiskās
konferences laikā
6.04.2009.
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par turpmākās sadarbības
iespējām.

2. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.
2.1. Starptautiskās Rīgas
6.04.2009
M.Rubīna,
Izpildīts.
konferences „Eiropas
I.Ielīte,
Konferencē piedalījās
Savienības enerģētikas
I.Gaters,
ap 90 dalībnieku
politika – pašvaldību loma,
J.Golunovs,
(saraksti atrodas REA
uzdevumi un atbildība tās
R.Baufals,
lietvedībā).
ieviešanā” organizēšana ar
I.Nokalna.
Informāciju par
ES Enerģētikas komisāra
konferenci, interneta
A.Piebalga, LR Ministru
videoierakstu
prezidenta V.Dombrovska,
A.Piebalga runai un
starptautisko banku
M.Rubīnas
pārstāvju, ES enerģētikas
prezentāciju „The role
aģentūru u.c. ES struktūru un
of REA in implemenLatvijas pašvaldību pārstāvju
ting tasks set by
piedalīšanos
Covenant of Mayors”
u.c. dalībnieku
prezentācijas sk. REA
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
2.2. Piedalīšanās apaļā galda 7.04. 2009
diskusijā Zemgales
reģionālās aģentūras
atklāšanas pasākumā ar ES
Enerģētikas komisāra
A.Piebalga piedalīšanos
Jelgavā
2.3. Piedalīšanās starptau17. 04. 2009
tiskā konferencē „Dziļā
ģeotermālā enerģija un citi
jauninājumi” Tallinā

M.Rubīna,
I.Ielīte

Izpildīts.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv

J.Golunovs,
R.Baufals

Izpildīts.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv

2.4. Piedalīšanās starptautiskā seminārā pašvaldībām
INTENSE projekta ietvaros
par ES energoefektivitātes
direktīvu ieviešanu pašvaldību līmenī un energoefektīvu pilsētas plānošanas
attīstību BRNO (Čehija)

23.-24.04.2009

E.Semjonova

Izpildīts.

2.5. Piedalīšanās preses
konferencē par „Latvijas
energoauditoru asociācijas”

5.05.2009

J.Golunovs

Izpildīts.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
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dibināšanu

vietnē
http://www.rea.riga.lv

2.6 Piedalīšanās starptautiskā konferencē Rīgā, RTU
par koksnes kurināmā
ražošanas ieviešanai veltītā
projekta BIONORM izpildi.
Apmeklētas granulu un
šķeldas ražotnes Rīgā un
Pierīgā.
2.7. Piedalīšanās starptautiskā seminārā RTU
„Koksnes kurināmā
standarti, sadedzināšana”

6.05.-7.05.2009

J.Golunovs

Izpildīts.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv

8.05.2009

J.Golunovs

Izpildīts.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv

2.8. Piedalīšanās Pasaules
Enerģētikas padomes
nacionālās komitejas
paplašinātā sēdē LZA par
atomenerģijas izmantošanas
nepieciešamību un iespējām
Latvijā
2.9. Piedalīšanās AS
„Latvenergo”
Energoefektivitātes centra
organizētajā tematiskajā
seminārā „Integrēta
siltumsūkņa un saules
kolektoru sistēma ēku
apkurei”

8.05.2009

J.Golunovs

13.05.2009

J.Golunovs

2.10. Piedalīšanās BEMA
organizētajā pasākumā ar
sertifikātu pasniegšanu
pirmajiem energoauditoriem
Latvijā

18.05.2009

J.Golunovs

Izpildīts.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv
un žurnālā „Pasaule un
Enerģija”
Izpildīts.
. Apskatu par
pasākumu sk. REA
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
J.Golunova prezentācija „Saules enerģijas izmantošanas
iespējas pilsētas
siltumapgādē Latvijā”
Izpildīts.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv

2.11. Piedalīšanās Zviedrijas 27.05.2009
vēstniecības organizētajā
starptautiskā seminārā Rīgas
Juridiskajā augstskolā par
Zviedrijas un Latvijas
pieredzi bioenerģijas jomā.
2.12. Tikšanās/seminārs un 29.05.2009
tā organizēšana REA
telpās (KD zālē) ar Ukrainas

J.Golunovs

Izpildīts.

M.Rubīna,
E.Semjonova,
R.Baufals

Izpildīts.
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delegāciju (Krima – 10
cilv.) ar M.Rubīnas
prezentāciju par REA
struktūru un darbību
2.13. Tikšanās/seminārs un
tā organizēšana ar BEMA
pārstāves piedalīšanos 21
energoauditēto māju pārstāvjiem par nākošajiem
soļiem pieteikumu sagatavošanā iesniegšanai
struktūrfondiem māju
siltināšanai
2.14. Piedalīšanās BEMA
organizētā konferencē Rīgā
(Maritim Park Hotel) „Soli
pa solim līdz kvalitatīvai
renovācijai”

2.15. Piedalīšanās avīzes
„Čas” organizētajā apaļā
galda diskusijā par māju
siltināšanas jautājumiem.
2.16. Piedalīšanās „Baltijas
Ekonomikas forumā”
2.17.Piedalīšanās starptautiskā projekta „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas
plānošana” UrbEnergy
(PVS ID 2498) uzsākšanai
veltītajā konferencē
Potsdamā
2.18. Piedalīšanās starptautiskā projekta INTENSE
(PVS ID 2418) pieredzes
apmaiņas pasākumos par
zema enerģijas patēriņa un
„pasīvajām ēkām” Hannoverē un Frankfurtē

29.05.2009

M.Rubīna,
E.Semjonova,
J.Golunovs,
R.Baufals,
Dz.Āboliņa,
BEMA

Izpildīts.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv
Sagatavota preses relīze
un izvietota ziņu portālos.

5.06.2009

M.Rubīna

Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija „Daudzdzīvokļu
māju siltināšanas
pirmo rezultātu
vērtējums Rīgā”.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv

10.05.2009

M.Rubīna

Izpildīts.
Publikācija laikrakstā.

12.06.2009

M.Rubīna

Izpildīts.

14.-17.06.2009

M.Rubīna

15.-19.06.2009

J.Golunovs

Izpildīts.
Informācija par
konferenci publicēta
elektroniskajā žurnālā
„REA vēstnesis” Nr.6,
sk. REA interneta
vietnē.
Izpildīts.
Informācija par
pasākumu publicēta
elektroniskajā žurnālā
„REA vēstnesis” Nr.6,
sk. REA interneta
vietnē, arī sadaļā
„Jaunumi”.

3. Energoefektivitātes informācijas centra darbība
3.1. 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
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un angļu val.) .
Mājas lapu 2009.g. 2.
ceturksnī apmeklējuši
1554 interesenti (kopš
atvēršanas – 7430)
3.2. REA mājas lapas, kas
2009.g.
tiek izmantota energoauditu Pastāvīgi
organizēšanai, uzturēšana un
papildināšana
http://energoeuditi.rea.riga.lv

R.Baufals

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

2009.g.
Pastāvīgi

J.Golunovs,
R.Baufals

2009.g.
Pastāvīgi

J.Golunovs

3.5. 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.
2.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
I.Nokalna

3.6. Sagatavots sestais
ilustrētais elektroniskais
žurnāls „REA vēstnesis”
A4 formātā

2009.g.
jūnijs

M.Rubīna,
R.Baufals,
J.Golunovs

(Mājas lapa atvērta
2008.g. augustā).
Mājas lapu 2. ceturksnī
apmeklējuši 181
interesenti (kopš
atvēršanas – 1220)
Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļauts
3661 daudzdzīvokļu
nams. Tiek turpināta
datu papildināšana,
apstrāde un tipisko ēku
fotografēšana.
Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļautas
siltinātās mājas Rīgā,
Daugavpilī, Jelgavā,
Liepājā un citviet.
Sagatavota datu analīze
par 12 siltinātām
mājām Rīgā.
Uzsākta brošūras
izstrāde.
Tiek izpildīts.
Izplatīti iedzīvotājiem
2. ceturksnī ap 700 eks.
Informācijas lapas tiek
izplatītas semināros un
vietās, kur pulcējas
iedzīvotāji, t.sk. vienas
pieturas aģentūru tīklā,
KD Dzīvokļu pārvaldes
telpās u.c.
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
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3.7.. Brošūras
„Ēku energoefektivitātes
paaugstināšana: Eiropas
Savienības politika un
labas prakses piemēri
pašvaldībās” uz A4 formāta
32 lpp. izplatīšana. Brošūra
izstrādāta starptautiskā
projekta ietvaros.
3.8. Brošūras „Mājokļu
energoauditi 2008”
(Energy audits of
Dwellings-2008) uz A4
formāta 40 lpp. izplatīšana.
Brošūra sagatavota
iniciatīvas kārtībā, saistībā
ar REA piedalīšanos
Ilgtspējīgas enerģijas
kampaņas 2005-2008
Briselē ietvaros
3.9 . Darbs ar firmām
informācijas atlasei par
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (SIA
Ritols, SIA SHUCO Latvija,
SIA Eesti Energy Latvija,
Wacker Polymer Sistems,
Carl-Bro u.c.)
3.10. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

ap 10 eks.
Tiek izpildīts.
2. ceturksnī izplatīti
semināros, konferencēs
un sanāksmēs 260 eks.
Brošūra ievietota
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv

2009.g. 2.
ceturksnī

M.Rubīna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
BEF

2009.g.
2.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

Izpildīts.
Pieejams elektroniski
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
Sagatavots latviešu un
angļu valodā.
Papīra formatā izdots
un izplatīts ap 40 eks.
(kopā).

2009.g.
pastāvīgi

J.Golunovs

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

2009.g.
2. 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.

4. Starptautiskie un pašvaldības projekti
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4.1. 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

4.2. 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.
4.3. 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.

2009.g. 2.
ceturksnis

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Semjonova

2009.g. jūnijs2011.g.

E.Semjonova,
J.Golunovs,
M.Rubīna

Tiek izpildīts.
2. ceturksnī paveikts:
1)E.Semjonovas
līdzdalība starptautiskā
seminārā Krtinā
(BRNO – Čehijā), 22.25.04.2009 (sk.p.2.4).
Informācijas izplatīšana.
2) J.Golunova
piedalīšanās konsorcija
dalībnieku pieredzes
apmaiņas pasākumā
Hannoverē un
Frankfurtē 15.19.06.2009 (sk.p.2.18).
Informācijas izplatīšana.
Projekts ir
apstiprināts. Veikta
saskaņošanas procedūra
Granta līguma sagatavošanai.

Projekts apstiprināts.
1)Noslēgts Granta
līgums un sadarbības
līgumi.
2) Sagatavots materiāls
prezentācijai projekta
atklāšanas konferencē.
3)M.Rubīnas piedalīšanās projekta
atklāšanas konferencē
Potsdamā 14.-17.06.
2009 (sk.p.2.17).
4) Precizēts projektā
WP-4 un WP-5 veicamo
darbu apjoms un
kalendārais plāns.
4) Izveidoti kontakti ar
WP-5 vadītājiem.
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4.4. Starptautiskā projekta
„Centrālā Baltijas reģiona
valstu galvaspilsētu
ieguldījums Pilsētu mēru
pakta īstenošanā”
(COMBAT)(PVS ID 2621)
pieteikuma sagatavošana un
iesniegšana Centrālā
Baltijas reģiona INTERREG
IVA 2007-2013 konkursam.
Vadošā organizācija –
Stokholmas pašvaldība,
sadarbības partneri – Rīga
(REA), Helsinki, Tallina.
4.5. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2009” (PVS
ID 1961-2593). Iesniedzējs
– REA.
4.6. RD projekts „Auditēto
daudzdzīvokļu māju
renovācija – 2009” (PVS
ID 1961-2594). Iesniedzējs
– REA.
4.7. Starptautiskā projekta
„Rotācijas fonda izveidošana ilgtspējīgas enerģētikas projektu realizācijai”
(REVSUSTEP) (PVS ID
2685) pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
Intelligent Energy – Europe
2009.g. konkursam. Vadošā
organizācija – Zagrebas
(Horvātija) pašvaldības
enerģētikas aģentūra, REA –
sadarbības partneris.

2009.g. aprīlis

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Semjonova

Tiek izskatīts.

2009.g.

M.Rubīna,
I.Vucāne

Projektam līdzekļi nav
iedalīti

2009.g.

M.Rubīna,
I.Vucāne

Projektam līdzekļi nav
iedalīti

2009.g. 25. jūnijs

M.Rubīna,
E.Semjonova,
I.Ielīte

Tiek izskatīts.

5. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru pakta parakstīšanu
5.1. Jautājuma aktualizēšana 2009.g. aprīlis
M.Rubīna,
Izpildīts.
sadarbībā ar Latvijas Lielo
LLPA
Mēru paktu kā nākošās
pilsētu asociāciju par citu
parakstījušas:
Latvijas pilsētu iesaistīšanos
Jelgava,
Mēru pakta parakstīšanā.
Valmiera,
Jēkabpils.
5.2.Kontaktu izveidošana ar 2009.g. 2.
M.Rubīna,
Izpildīts.
jaundibināto Mēru pakta
ceturksnis
I.Ielīte,
Tiek saņemta regulāra
biroju Briselē
J.Golunovs
aktuālā informācija.
5.3. Sadarbības līguma no2009.g.
M.Rubīna,
Tiek izpildīts.
slēgšana ar izstāžu rīkotā2.ceturksnis
J.Golunovs,
1) Sagatavotas kopā ar
firmu BT-1 par piedalīšanos
BT-1
BT-1 informācijas
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izstādes „Vide un Enerģija”
(15.-18.10.2009 – Ķīpsalā)
pasākumu organizēšanā
(semināri, informācijas
kampaņa) un Rīgas Enerģētikas dienu organizēšanu
(Mēru pakta saistības)
izstādes laikā. Līguma
saistību izpilde.

5.4. Informācijas un
materiālu vākšana „Rīgas
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2009.-2020.g.”
(Mēru pakta saistības)
izstrādei. Rīcības plāna
izstrāde.

2009.gads

M.Rubīna,
J.Golunovs,

lapas, kas izplatītas Rīgā
un Briselē caur Rīgas
pārstāvniecību u.c.
Informācijas lapas
ievietotas dažādās
interneta vietnēs, tostarp
REA.
2) Panākta vienošanās
ar Zviedrijas vēstniecību
par līdzdalību Enerģētikas dienās – 2 vieslektoru uzaicināšanu no
Zviedrijas uz semināriem un viņu apmaksu.
3) Panākta vienošanās
ar SWEDbank pārstāvjiem par līdzdalību
Enerģētikas dienās un
izdevumu apmaksu, kas
saistīti ar 2 semināru
organizēšanu.
Tiek izpildīts.

6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
2009.g. 2.
Dz. Āboliņa
6.1. REA darbības
Izpildīts.
ceturksnis
Informācija
publicitātes un attiecību ar
pārpublicēta laikrakstos
sabiedrību veidošana un
preses relīžu izplatīšana
un dažādos ziņu
plašsaziņas līdzekļiem,
portālos
tostarp:
1) Būs starptautiska
konference par ES
enerģētikas politiku;
2)Birks: mainot paradumus,
energoresursu patēriņš
samazināsies;
3)Rīgā notiks starptautiska
konference par enerģētikas
politiku (tiešraidi skatīt šeit);
4)Atzinīgi novērtē REA
gada pārskatu;
5) Atbalsta ieceri izstrādāt
modeli rotācijas fondam
enerģētikas projektu
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realizācijai;
6)Energoauditēto māju
iedzīvotāji gatavos pieteikumus ES struktūrfondiem;
7) REA rudenī rīkos Rīgas
Enerģētikas dienas;
8)Notiks diskusija „Energoefektivitātes finansēšanas
modeļi - problēmas, iespējas,
risinājumi”.
6.2. Intervijas ziņu
2009.g. 2.
raidījumiem LV-7
ceturksnis
(30.04.2009) un TV-5
(21.05.2009) un NRA (Antra
Gabre – 22.05.2009) - par
māju siltināšanas jautājumiem
6.3. Sagatavota brošūra
2009.g. aprīlis
angļu valodā „Energy audits
of Dwellings – 2008”

6.4. Raksts „Pirmo Rīgas
daudzdzīvokļu māju
siltināšanas rezultātu
vērtējums” žurnālam „REA
vēstnesis” Nr.6
8.1. Dalība RD Ārlietu
pārvaldes „Starptautiskās
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) Ir iesniegtas būtiskas
iebildes un priekšlikumi par
likumprojektu „Par
enerģijas gala patēriņu”
2)Priekšlikumi grozījumiem
MK 10.02.2009. noteikumos Nr.138
„Noteikumi par darbības

2009.g. jūnijs

M.Rubīna

Izpildīts.
TV raidījumi un
publikācija laikrakstā.

J.Golunovs

Izpildīts.
Brošūra izplatīta
konferencē, tikšanās
laikā ar ārvalstu
delegācijām (sk.p.3.8).
Ievietota REA interneta
vietnē.
Izpildīts.
Žurnālu sk. REA
interneta vietnē.

M.Rubīna

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

2009.g.
2.ceturksnis

2009.g.
2. ceturksnis

Izpildīts

M.Rubīna

M.Rubīna,
LLPA,
LPS

Priekšlikumi nosūtīti
MK, EM un VM.
Jautājuma virzība uz
laiku atlikta
REA priekšlikumi
pārsūtīti pa e-pastu
EM, LLPA un LPS.
Ņemta dalība
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programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti
„Daudzdzīvokļu mājas
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi”
3) Priekšlikumi labojumiem
MK noteikumu projektā
„Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansētā
projektu atklātā konkursa
„Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību
ēkās” nolikums”
4) Priekšlikumi labojumiem
RD saistošo noteikumu
projektā „Par Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
esošajā daudzdzīvokļu mājā
patērētās siltumenerģijas
sadales un maksas aprēķināšanas kārtību”
5) Protests pret jautājuma
izskatīšanu un priekšlikumi
labojumiem RD saistošajos
noteikumos „Rīgas domes
īpašumā vai pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā esošo
daudzdzīvokļu māju iekšējās aukstā ūdens apgādes,
kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas, ūdens patēriņa
skaitītāju uzstādīšanas un
lietošanas kārtība”

8.3. Piedalīšanās Zemgales
reģionālās enerģētikas
aģentūras (ZREA) Konsultatīvās padomes sēdē
Jelgavā
8.4. Piedalīšanās kā
konsultantei Liepājas domes

vairākkārtējās sanāksmēs LLPA un EM.
Kopīgi panākta
grozījumu 1. kārta un
sagatavoti grozījumi 2.
kārtai.
.
REA priekšlikumi
nosūtīti LLPA un VM.
Līdzdalība sanāksmē ar
VM LLPA telpās.
MK noteikumi
pieņemti.

2009.g.
2.ceturksnis

M.Rubīna,
LLPA

2009.g. aprīlis

M.Rubīna

REA priekšlikumi
iesniegti Komunālo un
dzīvokļu jautājumu
komitejai. Pēc saistošo
noteikumu norādīto
projekta labojumu
veikšanas tie pieņemti.

2009.g.
2.ceturksnis

M.Rubīna

11.06.2009

M.Rubīna

Jautājums noņemts no
izskatīšanas pēc REA
ierosinājuma komitejā
aprīļa sākumā. Pēc
nepilnīgiem labojumiem izskatīšanai
iesniegts atkārtoti.
M.Rubīna sagatavojusi
jaunus priekšlikumus
labojumiem, ko zem
sava vārda komitejas
sēdē iesniedzis komitejas priekšsēdētājs.
Saisošo noteikumu
projekts pēc akceptētajiem labojumiem
atrodas saskaņošanā ar
apsaimniekošanas
uzņēmumiem.
Izpildīts.
M.Rubīna ir ZREA
Konsultatīvās padomes
locekle.

2009.g. maijsjūnijs

M.Rubīna

Sagatavots tehniskais
vērtējums, ko akceptēja
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un RAPLM sarunās ministrijas Juridiskajā dienestā
par tehnisko vērtējumu
Liepājas domes 20.02.2009
saistošajiem noteikumiem
Nr.5 „Par siltumapgādes
attīstības kārtību Liepājas
pilsētā”.
8.5. Īpašuma departamenta
sagatavoto iepirkuma
dokumentu (izsludinātais
konkurss atzīts par notikušu
bez rezultāta) par 24 pilsētas
skolu energoaudita veikšanu
koriģēšana atbilstoši spēkā
esošo reglamentējošo un
tiesību dokumentu prasībām
REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 67012350, 26403004

savā sēdē REA
Konsultatīvā padome.
Jautājums atrodas
saskaņošanas stadijā
starp EM, REA un
Liepājas domi
29.-30.06. 2009

M.Rubīna,
J.Golunovs,
O.Burovs (ĪP.D)

Izpildīts.

Maija Rubīna
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