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
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. 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. Telefonkonference ar
20.04.2010
E.Riekstiņa,
Izpildīts.
visiem konsorcija
I.Ielīte,
dalībniekiem un EACI
M.Rubīna
pārstāvi Damjēnu Kokāru
(Damien Cocard) par
Tehniskā progresa ziņojuma
sagatavošanas jautājumiem
1.4. Projekta konsorcija
dalībnieku darba tikšanās
Latinā (Itālija) ar
piedalīšanos tematiskā
seminārā

14.-17.06.2010

O.Veidiņa,
I. Ielīte,
E.Riekstiņa

Izpildīts.
E.Riekstiņas
prezentācija
„Development of SEAP
in Riga”

1.5. Tehniskā progresa
ziņojuma sagatavošana un
iesniegšana izpildaģentūrai
EACI (Brisele) un projekta
konsorcija vadītājam
(Bordo, Francija)

15.06.2010

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

Izpildīts.
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2. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.
2.1. Piedalīšanās
9.04.2010
M.Rubīna,
Izpildīts.
Ekonomikas ministrijas
J.Golunovs
REA piedalās ar
Rīgas domes sēžu zālē
izdales materiālu
organizētajā seminārā par
(informācijas lapas)
dzīvojamo māju renovāciju,
semināra dalībniekiem.
kas noris kampaņas „Dzīvo
siltāk” ietvaros
2.2. Dalība EM organizētajā 12.04.2010
M.Rubīna,
Izpildīts.
seminārā „Programmas
E.Riekstiņa,
M.Rubīnas
„Inteliģentā enerģija
I.Ielīte
prezentācija
Eiropai” 2010. gada
„Lokālās/reģionālās
finansēšanas prioritātes”,
enerģētikas aģentūras
EM telpās
– pašvaldību balsts
energoefektivitātes un
atjaunojamo
energoresursu
pasākumu izstrādē un
ieviešanā”
2.3. Dalība mācību seminārā 30.04.2010
E.Riekstiņa
Izpildīts.
„„Mazie iepirkumi”pēc
Pēc mācībām saņemts
grozījumiem Publisko
sertifikāts.
iepirkumu likumā”
2.4. Projekta INTENSE
14.-15.04.2010
J.Golunovs,
Izpildīts.
konsorcija dalībnieku
E.Riekstiņa
Informācija ievietota
tikšanās/darba seminārs
REA interneta vietnē
Rīgā, viesnīcas „Avelon”
http://www.rea.riga.lv
telpās
brošūrā „REA
vēstnesis” Nr.10.
2.5.Piedalīšanās SCHOTT
16.04.2010
J.Golunovs,
Izpildīts.
seminārā Viļņā par saules
R.Baufals
Ir panākta vienošanās
enerģijas izmantošanas
ar firmu par
iespējām.
piedalīšanos Rīgas
enerģētikas dienās.
2.6. Piedalīšanās Sorosa
fonda rīkotajā grāmatas
„Pētījums „Latvijas
enerģētikas politika: ceļā uz
ilgtspējīgu un caurspīdīgu
enerģētikas sektoru””
atvēršanas seminārā
viesnīcā „Neiburgs”, Rīgā
2.7. Piedalīšanās Juglas
iedzīvotājiem rīkotajā
seminārā par dzīvojamo
māju renovāciju projekta
„UrbEnergy” ietvaros.

16.04.2010

I.Nokalna

Izpildīts.

28.04.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.
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7.05.2010
2.8. Piedalīšanās darba
seminārā projekta
COMBAT ietvaros
Stokholmā par Rīcības plāna
izstrādes gaitu
2.9. Piedalīšanās Vides
19.05.2010
ministrijas organizētajā
Latvijas Zaļās enerģijas 2.
forumā RTU telpās.
2.10.Piedalīšanās projekta
27.-28.05.2010
INTENSE darba seminārā
Varšavā.

2.11.Piedalīšanās Vācijas –
Baltijas tirdzniecības
kameras organizētajā
seminārā „Ēku
energoefektivitāte 2010”
Rīgā
2.12. Piedalīšanās valsts
Reģionālās attīstības
aģentūras rīkotajā seminārā
„Starpreģionālās sadarbības
platforma – vērtīga pieredze
kopīgiem projektiem” Rīgā,
viesnīcā Europa City Hotel
2.13. Piedalīšanās
Pārdaugavas izpilddirekcijā
Rīgas domes rīkotajā
seminārā ar zviedru
pašvaldības darbinieku
delegāciju
2.14. Piedalīšanās Tartu
(Igaunija) reģionālās
enerģētikas aģentūras
atklāšanas konferencē,
Tartu
2.15.Dalība projekta
COMBAT konsorcija
dalībnieku darba seminārā
Helsinkos

E.Riekstiņa

M.Rubīna

J.Golunovs

Izpildīts.
E.Riekstiņas
prezentācija par
Rīcības plāna izstrādes
gaitu
Izpildīts.

25.05.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.
J.Golunova
prezentācija”The role
and activities of Riga
Municipality in
reaching Energy
efficiency targets at
local level”
Izpildīts.

27.05.2010

E.Riekstiņa

Izpildīts.

28.05.2010

M.Rubīna

31.05.2010

J.Golunovs,
R.Baufals

Izpildīts.
M.Rubīnas
prezentācija
„Sustainable Energy
action plan for Riga
City 2010-2020”
Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.

10.06.2010

J.Golunovs

Izpildīts.
J.Golunova
prezentācija
„Baseline Emission
Inventory and
evaluation of emission
savings for Riga”
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2.16. TEC-1 ūdens sildkatla
atklāšanas izbraukuma
seminārs Rīgā

11.06.2010

M.Rubīna,
J.Golunovs

2.17. Piedalīšanās Latvijas
Arhitektu savienības
organizētajā diskusiju klubā
„Enerģiju taupoša
būvbniecība Latvijā”

18.06.2010

J.Golunovs

2.18. Dalība Kurzemes
30.06.2010
reģionālās attīstības
organizētajā seminārā
„Atjaunojamo energoresursu
potenciāls reģiona
ekonomikas attīstībai”
Saldū
2.19. Dalība AS „Rīgas
29.04.2010
siltums” personāla
apmācības kursos ar
prezentāciju

J.Golunovs

2.20. Piedalīšanās LatvijasČehijas biznesa forumā un
tikšanās ar INTERO
uzņēmuma pārstāvi

20.05.2010

M.Rubīna

J.Golunovs

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.
Izpildīts.
J.Golunova prezentācija „Ēku energoefektivitātes direktīva
(pārstrādāta versija).
Būtiskas izmaiņas.”
Izpildīts.
J.Golunova
prezentācija
„Petrotermālās
enerģijas resursi un
izmantošanas iespējas
Latvijā”
Izpildīts.
M.Rubīnas
prezentācija
„Daudzdzīvokļu māju
iekšējās siltumapgādes
sistēmas darbība
Eiropas jaunās
enerģētikas politikas
kontekstā”
Izpildīts.
Panākta vienošanās par
uzņēmuma dalību
Rīgas enerģētikas
dienās.

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
3911 interesenti (kopš
atvēršanas – 16 905).
3.2. Tiek uzturēta un
papildināta datu bāze par
pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu
māju, kas pieslēgtas
centralizētai siltumapgādei,
siltumpatēriņu pēdējos 5

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.
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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 2010.g.
siltinātām dzīvojamām
Pastāvīgi
mājām, siltināšanas
izmaksām un energopatēriņu. Tiek veikts
energopatēriņa monitorings.
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
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;
4) Kā sagatavot pieteikumu
mājas renovācijai 2010.
gadā?” Nr.4;
5) )”Siltumsūkņi ar
dziļurbuma termozondēm
Rīgas izglītības iestādē
„Kastanītis”-2010. gadā”
Nr.5 (latviešu un krievu
valodā):
izplatīšana iedzīvotājiem
3.7. Sagatavots desmitais
ilustrētais elektroniskais
žurnāls „REA vēstnesis”
A4 formātā

J.Golunovs

Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļautas
visas siltinātās
daudzdzīvokļu mājas
Rīgā. Tiek veikta datu
analīze.

2010.g.
Pastāvīgi.

J.Golunovs

2010.g.
Pastāvīgi.

J.Golunovs

Tiek izpildīts.
Tiek turpināta datu
papildināšana un ēku
fotografēšana, arī
renovācijas procesā.
Tiek izpildīts.

2010.g.
1.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
I.Nokalna

Tiek izpildīts.
Izplatīti iedzīvotājiem
2.ceturksnī > 300 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

2010.g.
jūnijs

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

Izpildīts.
Pieejams REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
Papīra formātā sagatavoti un izplatīti 5eks.
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3.8. Par līdzdalību ES
Ilgtspējīgas enerģijas
kampaņā 2010 (atrodama
kampaņas starptautiskajā
interneta vietnē) ar tēmu
„Dūmgāzu siltuma
utilizācija Rīgas pilsētas
siltumapgādes avotos”
REA saņēmusi sertifikātu
par kampaņas Oficiālā
Partnera nosaukuma
piešķiršanu
3.9 Darbs ar firmām
informācijas atlasei par
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (CNIM,
BIMAB, SolarBalt,
Embedded Systems SIA,
SIA Siltumsūknis, SIA
„Intersols”, INTERO u.c.)

2010.g.
jūnijs

REA.

Izpildīts.

2010.g.
pastāvīgi

J.Golunovs,
M.Rubīna

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

3.10. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

2010.g.
2. ceturksnis

M.Rubīna

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

2010.g. 2..
ceturksnis

R.Baufals,
J.Golunovs,
M.Rubīna

Jautājums
aktualizēts, ieslēdzot
uzdevumu risinājumam
2010.-2011.g. Rīgas
pilsētas ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības
plānā 2010.-2020.
gadam.
Izpildīts.
Ievietotas 29 jaunas
ziņas.

3.12. Notikuši
Energoefektivitātes informācijas centra organizētie
lietpratēju diskusiju kluba
semināri par tēmu:
1) „Logu energoefektivitātes
paaugstināšanas tehniskie
risinājumi”
2) „ Dzīvojamo ēku
renovācijas finansēšanas
iespējas”.

2010.gada
21. maijā

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

2010.gada
21. jūnijā

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

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā
”Energoefektivitāte”
Informācija izplatīta
masu medijos.
Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā
„Energoefektivitāte”.
Informācija izplatīta
masu medijos.
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3.13. Sniegtas konsultācijas 2010.g.
2. ceturksnis
iedzīvotājiem un citu
interešu grupu pārstāvjiem
par ēku renovācijas
u.c.jautājumiem (telefoniski,
klātienē, e- pasta sarakstē
u.c.)
3.14. Līdzdalība
2010.g. maijs
rokasgrāmatas skolēniem
/mācību līdzekļa –
„Ilglaicīga transporta
attīstība un mobilitāte”
izplatīšanā

J.Golunovs,
M.Rubīna

Izpildīts.
Sniegtas pēc
pieprasījuma > 80
konsultācijas

J.Golunovs

Izpildīts.
Rokasgrāmata ievietota
REA interneta vietnē
sadaļā „Skolēniem” un
dota informācija sadaļā
„Jaunumi”

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

2009.g. augusts –
2012.g. 30. aprīlis

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
J.Golunovs,
R.Baufals,
BEF,
Īpašuma
departaments,
b.d. „Kastanītis”

Tiek izpildīts.
2. ceturksnī paveiktais:
1)Tiek veikta projekta
sastāvā prasītā
miniprojekta izstrāde Par dūmgāzu siltuma
utilizācijas ietekmi uz
siltumapgādes tīklu
darbību.
2) Līdzdalība
Komunikāciju
programmas veidošanā.
3) Dalība darba
seminārā Rīgā, viesnīcā
„Avelon” (sk. p.2.4
4).Dalība darba
seminārā Varšavā (sk.
p. 2.10)
Tiek izpildīts.
2. ceturksnī izpildīts:
1) Projekta darbu
plānošana.
2) Turpināti parametru
mērījumi pirms
renovācijas bērnu dārzā
„Kastanītis”.
3) Tiek veidoti kontakti
ar Norvēģiju projektā
paredzētajai sadarbībai.
4) Uzsākta bērnudārza
ēkas renovācija.
5) Veikta ogļu
katlumājas demontāža.
6) Veikts sagatavošanas
darbs dziļurbumu
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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.

2009.g. jūnijs2011.g.

M.Rubīna,
J.Golunovs,
B.Frēliha u.c.

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

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

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

veikšanai termozondu
uzstādīšanai
siltumsūkņiem.
7) Darbu procesa
dokumentēšana
(fotografēšana,
filmēšana) darbu
procesā.
Tiek izpildīts.
2. ceturksnī paveikts:
1)Sadaļas WP-4
pasākumi:
- J. Golunova
izstrādātais darbs
sadaļā „ Ē#ku un
siltumapgādes sistēmas
energoefektivitātes
analīze” –
„Daudzdzīvokļu ēkas
Juglā. Energoapgāde.”
2) Sadaļas WP-5
pasākumi:
- finanšu koncepcijas
izstrādes koordinācija
un sasakaņošana;
- finanšu koncepcijas
iestrāde RD Ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības
plānā;
- kopā ar Ekonomikas
ministriju veidots
seminārs/diskusija
„Dzīvojamo ēku
renovācijas finansēšanas
iespējas” (sk. p.3.13 ,
2.apakšpunktu)
Tiek izpildīts.
2. ceturksnī paveikts:
1) Rīcības plāna
izstrādes pabeigšana.
2) Rīcības plāna
izskatīšana Fizikālās
enerģētikas institūta
zinātniskās padomes
sēdē (sk. p.5.1)
3) Rīcības plāna
sabiedriskā apspriešana
(sk. p.5.1)
4) Rīcības plāna
iesniegšana Domē un
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prasībām.

4.5. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2010” (PVS
ID 1961-2786). Iesniedzējs
– REA.

izskatīšana 3 komitejās
(sk. p.5.1)
5) Piedalīšanās darba
seminārā Stokholmā
(sk. p.2.8)
6) Piedalīšanās darba
seminārā Helsinkos
(sk.p.2.15)
7) Rīgas enerģētikas
dienu pasākumu 2010
plānošana.
Sagatavots un iesniegts
projekts, kas izskatīts
MV komitejā un Finanšu departamentā. Jautājums skatīts Pilsētas
attīstības komitejā.
Atlikts uz laiku līdz RD
saistošo noteikumu
pieņemšanai. 2.
ceturksnī nav aktivitāšu.

2009.2010. gads.

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

4.6. Starptautiskā projekta
2010.gads
„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
4.7. Starptautiskā projekta
Iesniegts
„Rotācijas fonda
23.06.2010
izveidošana ilgtspējīgas
enerģētikas projektu
realizācijai” (PVS ID 2685)
vietā, kas tika noraidīts, tas
ir uzlabots pēc ES IEE
norādījumiem un iesniegts
ar jaunu nosaukumu
„Improving understanding
of green finansing as a
means to boost the implementation of RES&EE”

E.Riekstiņa,
M.Rubīna,
J.Golunovs.

Pieteikums iesniegtajā
versijā noraidīts.
Ir atvērts jauns konkurss, kuram iesniegšanai tiek gatavots
pārstrādāts pieteikums.
Izmaiņas skar sadarbības partneru sadaļas.
REA sadaļa jaunajā
pieteikumā kā kvalitatīvi sagatavota tiks
iekļauta neizmainīta.

E.Riekstiņa,
M.Rubīna

Izpildīts.
Iepriekšējā projektā
paredzētais finansējuma
apjoms saglabāts.
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(Izpratnes veicināšana par
zaļo finansēšanu kā līdzekli,
lai sekmētu AER un EE
ieviešanu). Vadošā
organizācija – Zagrebas
(Horvātija) pašvaldības
enerģētikas aģentūra, REA –
sadarbības partneris.
5. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru pakta parakstīšanu
5.1. „Rīgas pilsētas
2009.M.Rubīna,
Tiek izpildīts.
2010.g.31.augusts J.Golunovs,
2. ceturksnī paveiktais:
ilgtspējīgas enerģētikas
R.Baufals,
1.) Darbs ar partneriem
rīcības plāna 2010.E.Riekstiņa,
pie Rīcības plāna
2020.gadam” izstrāde
(Mēru pakta saistības)
I.Nokalna,
izstrādes.Rīcības plāna
I.Ielīte,
pabeigšana un
Sadarbības partneri. ievietošana mājas lapā
publiskai piekļuvei.
2) Rīcības plāna
publiskā apspriešana:
- Konsultatīvās padomes
paplašinātās sēdēs –
9.04 un 30.04.2010;
- Fizikālās enerģētikas
institūta Zinātniskajā
Padomē 11.05.2010;
- ar A.Strazda
starptautisko speciālistu
grupu 12.05.2010;
- publiskā apspriešana
Rīgas domes telpās
17.05.2010.
3) Saņemtas oficiālās
atsauksmes par Rīcības
plānu:
- no Latvijas
Tirdzniecības un
rūpniecības kameras;
- no ģeoloģijas zinātņu
doktora A.Freimaņa.
4) Rīcības plāns
iesniegts izskatīšanai
Domes struktūrās
19.05.2010.
5) Rīcības plāna
izskatīšana Domes
komitejās:
- Mājokļu un vides
komitejā 27.05.2010;
- Pilsētas īpašuma
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komitejā 14.06.2010;
- Pilsētas attīstības
komitejā 30.06.2010.
5.2. Rīgas enerģētikas
dienu organizēšana (Mēru
pakta saistības).

2010.g.oktobrisnovembris

M.Rubīna,
Sadarbības partneri

Tiek izpildīts.
2.ceturksnī paveiktais
- Enerģētikas dienu
pasākumu plānošana

5.3. Informācijas saņemšana
par iepriekšējā gadā
sagatavotās videofilmas
Rīgā un Heidelbergā
demonstrēšanu Briselē
otrajā oficiālajā Mēru pakta
parakstīšanas kārtā

2010.g. aprīlī

REA

Izpildīts.
Videofilma tika
demonstrēta un
informācija izplatīta ES
tīklā.

6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
6.1. REA darbības
2010.g. 2.
Dz. Āboliņa
Izpildīts.
publicitātes un attiecību ar
ceturksnis
Informācija
sabiedrību veidošana un
pārpublicēta laikrakstos
preses relīžu izplatīšana
un dažādos ziņu
plašsaziņas līdzekļiem,
portālos
tostarp:
1) Notiks Rīgas ilgtspējīgas
enerģētikas Rīcības plāna
apspriešana (14.05.2020);
u.c.
6.2. Dalība specializētos
Izpildīts.
raidījumos:
M.Rubīna
1)radioraidījumā„Krust26.05.2010
kopā ar J.Radzēviču
punkti” – par siltumapgādi
un Ā.Žīguru
un māju renovāciju
6.3. Raksti un publikācijas:
1) „Rīgas pilsētas
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāns 2010.-2020.
gadam” M.Rubīnas
redakcijā – 123 lpp.
2) „Rīgas pašvaldības
aģentūras „Rīgas
enerģētikas aģentūra” gada
publiskais pārskats” – 34
lpp
3) Publikācija žurnālā
„Hoвocти тenлocнaбжeния”
Nr.5 (Krievija) –
„Утилизaция тenлa
дымoвыx гaзoв нa

2010.g.
maijs

M.Rubīna,
J.Golunovs

Izpildīts.

2010.g.
jūnijs

M.Rubīna

Izpildīts.

2010.g.
maijs

Ā.Žīgurs,
A.Cers,
J.Golunovs,
D.Turlajs,
S.Pļiskačevs

Izpildīts.
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тenлoиcтoчниkax г.
Pиги”
6.4. Raksti un informācija
masu medijos saistībā ar
REA darbību

2010.g.
2. 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:
1) Piedalīšanās apspriedēs
EM un iesniegti priekšlikumi
labojumiem „Atjaunojamās
enerģijas likumā”
(26.04.2010).
2) Piedalīšanās LPS sarunās
ar EM par energoapgādes,
siltumenerģijas tarifu un
atjaunojamās enerģijas
likuma jautājumiem
(16.06.2010), kā arī LPS
Tehniskās komitejas sēdē
par minētajiem jautājumiem
(29.06.2010);
3) Piedalīšanās ar priekšlikumu labojumiem VidM MK
sagatavotajā noteikumu
projektā „Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes
attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām”
nolikums”. Priekšlikums
pieņemts un REA veikusi
starpinstitūciju saskaņojumu
noteikumu projektam.
7.2. IT drošības
administratora grupas audits
REA

7.3. Rīgas domes Revīzijas
Komisijas revīzija REA
- izlases veida funkcionālais

Izpildīts.

2010.g.
2. ceturksnis

M.Rubīna

.

2010.g.
jūnijā

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

Izpildīts.
Saņemts norādījums
izņemt no datoriem
visu informāciju, kas
saistīta ar personu
datiem.

2010.g.
M.Rubīna,
17.05.-20.08.2010 E.Riekstiņa,
I.Nokalna

Tiek izpildīts.
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audits un finanšu līdzekļu
izmantošanas likumība un
lietderība*
*) Piebilde: REA pēdējā pusgada laikā bez jau minētajiem auditiem un revīzijām 2. ceturksnī (sk
p.7.2 un 7.3) ir bijuši vēl šādi auditi un revīzijas:
1) LR Valsts ieņēmumu dienesta pārbaude (sk. slēdzienu 15.12.2009. Nr. 2.8.2./28969 REA
lietvedībā) par VID iesniegtā valsts amatpersonu saraksta atbilstību – saraksts sastādīts pareizi un
ir pilnīgs.
2) SIA „Revīzija un vadības konsultācijas” zvērināta revidente – REA 2009. gada finanšu pārskata
revīzija (sk. slēdzienu REA 2009. gada publiskajā pārskatā – REA interneta vietnē). Revīzija nav
atklājusi neatbilstības.
3) Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde no 19.02.-31.03.2010.g. veica iekšējās kontroles
sistēmas novērtēšanas auditu par tēmu „Energoefektivitātes vadība Rīgas pilsētas pašvaldībā” un
„Publisko iepirkumu sistēma”. Audita vērtējums visumā pozitīvs (sk. audita Ziņojumu no
31.03.2010.g. Nr. 4-zi REA lietvedībā). Sastādīts audita ieteikumu ieviešanas grafiks, kas tiek
izpildīts.
REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna
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