RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA
Reģistrācijas Nr. LV90002316775, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67012350,
fakss - 67181171, e-pasts:rea@riga.lv

Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) darba plāna
2012.gadam
izpilde 2012.gada 2. ceturksnī (aprīlis, maijs, jūnijs)
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. „Rīgas pilsētas
2012.gada
M.Rubīna
Izpildīts.
2.ceturksnis
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2010.2020.gadam” ieviešanas
uzraudzība un veicināšana
1.2. Datu vākšana otrā
2012.gada
M.Rubīna,
Tiek izpildīts.
Progresa ziņojuma par
2.ceturksnis
Sadarbības
Rīcības plāna izpildi uz
partneri
2011.gadu sagatavošanai,
tostarp:
1.2.1. Notikusi Rīcības plāna
18.05.2012.
M.Rubīna,
Izpildīts.
ieviešanas Vadības grupas
I.Nokalna
sēde ar uzdevumu
dalībniekiem par datu
sagatavošanu Progresa
ziņojumam
1.2.2. Sagatavotas un
2012.gada
M.Rubīna,
Izpildīts.
izsūtītas vēstules
maijs
I.Nokalna
organizācijām par datu
sagatavošanu un iesniegšanu
Progresa ziņojumam
1.3. Tiek precizētas
2012.gada
M.Rubīna,
Tiek izpildīts.
nepieciešamās izmaiņas
maijs-jūnijs
I.Nokalna
Vadības grupas sastāvā
sakarā ar atsevišķu
darbinieku maiņu iesaistītās
institūcijās

01.06.2012
1.4. Noslēgts līgums ar
izstāžu rīkotājfirmu BT-1 par
izstādes „Vide un Enerģija
2012” rīkošanas atbalstu
Ķīpsalas izstāžu centrā un
semināru organizēšanu
izstādes laikā
1.5. Organizēta Rīgas
2012.gada
pilsētas energoapgādes
aprīlis
ekspertu konsultatīvās
padomes sēde kopā ar REA
par nepieciešamām
izmaiņām EM sagatavotajā
Ēku energoefektivitātes
likumā. Sagatavota un
nosūtīta EM kopēja vēstule
ar prasību veikt izmaiņas.
1.6. Saņemta pateicība
21.05.2012.
vēstules veidā REA no EM
par ierosinātām izmaiņām
likumprojektā.
1.7. Sagatavoti un nosūtīti
13.-15.06.2012.
priekšlikumi izmaiņām MK
noteikumu projektā
VARAM par KPFI
līdzfinansējumu
elektromobiļu iegādei

M.Rubīna,
I.Nokalna

Izpildīts.
Pasākums tiek rīkots
Rīgas enerģētikas dienu
2012 ietvaros.

M.Rubīna,
I.Nokalna

Izpildīts.
Saņemts EM
uzaicinājums piedalīties
likumprojekta
saskaņošanas sanāksmē
ministrijā.

M.Rubīna

Likumprojektā REA
ierosinātās izmaiņas
pieņemtas.

M.Rubīna

Izpildīts.
Organizēta tikšanās
VARAM kopā ar Rīgas
domes Pilsētas attīstības
departamentu (Armands
Rabovičs) un SIA „Rīgas
satiksme” (Raitis
Mazjānis) pārstāvjiem.
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2. Pasākumi, kas saistīti ar REA galveno funkciju izpildi
2.1. Investīciju piesaiste
energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo
energoresursu izmantošanai:
2.1.1. jaunu starptautisko
projektu sagatavošana, t.sk.:
2.1.1.1. Intelligent Energy –
Europe programmai projekts
”Inteliģentas enerģijas
risinājumi renovācijā esošo
māju tuvināšanai gandrīz
nulles enerģijas ēkas
statusam”(INTESORE)(PVS
ID 3090). Vadošais –BEF.
REA-sadarbības partneris.
2.1.1.2. Intelligent Energy –
Europe programmai projekts
„Sabiedrisko ēku renovācijas

2012.gada
2.ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
Sadarbības
partneri

Iesniegts.

2012.gada
2.ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte,

Iesniegts.
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čempionu līga”
(RENOWAVE) (PVS ID
3096). Vadošais partneris –
Energy Cities. REAsadarbības partneris.
2.1.1.3. Intelligent Energy –
Europe programmai projekts
„Enerģijas pakalpojumu
attīstīšana maziem gala
patērētājiem” (MINICONTRACT) (PVS ID 3097).
Vadošais- Ziemeļrietumu
Horvātijas reģionālā
enerģētikas aģentūra
(REGEA). REA-sadarbības
partneris.
2.1.1.4. Konkurētspējas un
inovāciju ietvarprogrammas
(CIP) projekts „Pilsētas
digitālie pakalpojumi viedās
ēkās darba vietu radīšanai”
(TWIST). Vadošais-Turīnas
pilsēta (Itālija). REAsadarbības partneris kopā ar
RD ITC un SIA „Rīgas nami”.
2.1.1.5. Intelligent Energy –
Europe programmai projekts
„Ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāns pilsētas
vēsturiskajā kultūras
mantojumā”
(HERITENERGY) (PVS ID
2963). Vadošais – Di Matera
province (Itālija), REAsadarbības partneris (RD
sadarbība ar Rīgas pilsētas
arhitektu biroju)
2.1.1.6. LIFE+ programmas
projekts „Eiropas klimata
pārmaiņu kampaņa” (E3C)
(PVS ID 2988). Vadošais –
Amsterdama (Nīderlande),
REA-sadarbības partneris
2.1.2. Rīgas pašvaldības
2012.gada investīciju
programmai iesniegtie
projekti, kas atrodas
izskatīšanā, t.sk.:

Sadarbības
partneri

2012.gada
2.ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte,
Sadarbības
partneri

Iesniegts.

2012.gada
2.ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte,
Sadarbības
partneri

Iesniegts.

2012.gada
2.ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte,
Sadarbības
partneri

Koriģēts un iesniegts
atkārtoti.

2012.gada
2.ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte,
Sadarbības
partneri

Koriģēts un iesniegts
atkārtoti.

Iesniegti
2011.gada
3.ceturksnī

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

Nav ziņu par rezultātiem.
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2.1.2.1. „Mājokļu
energoauditi 2012” (PVS ID
3006). Sadarbības partneris –
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

2012.gads

2.1.2.2. „Tehniskās
paraugdokumentācijas
izstrāde 12 tipveida
daudzdzīvokļu māju
renovācijai”(PVS ID 3007).
Sadarbības partneris – RD
Būvvalde

2012.gads

Projekts iesniegts.
Izskatīts un atbalstīts RD
Mājokļu un vides
komitejā. Iesniegts
Pilsētas attīstības
komitejā un
departamentā. Pagaidām
nav virzības.
Projekts iesniegts.
Izskatīts un atbalstīts RD
Mājokļu un vides
komitejā. Iesniegts
Pilsētas attīstības
komitejā un
departamentā. Pagaidām
nav virzības.

2.1.3. Rīgas pašvaldības
projektu sagatavošana, lai
pieteiktos KPFI elektromobiļu
iegādei un tās infrastruktūras
izveidošanai 2012.gada, t.sk.:
2.1.3.1. Projekts
„Elektromobiļu ātrās uzpildes
staciju izvietošanas shēmas
izstrāde Rīgai” (PVS
ID_____). Paredzēta līdzekļu
izdalīšana no pilsētas
Infrastruktūras fonda. Vad.
SIA „Rīgas satiksme” , REA –
sadarbības partneris

2012.gada
2.ceturksnis

2012.gada
maijs-jūnijs

M.Rubīna,
R.Mazjānis

2.1.3.2. Projekts „Rīgas
pilsētas elektromobiļu
izmantošanas attīstība
pašvaldības struktūrās” (PVS
ID 3106) iesniegšanai KPFI.
Vad.-REA, SIA „Rīgas
satiksme” – sadarbības
partneris
2.1.3.3. Projekts „Rīgas
pilsētas elektromobiļu ātrās
uzpildes staciju infrastruktūras
izveigdošana” (PVS ID 3108)
iesniegšanai KPFI.
Vad.-REA, SIA „Rīgas
satiksme” – sadarbības
partneris

2012.gada
maijs-jūnijs

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
R.Mazjānis

2012.gada
maijs-jūnijs

M.Rubīna,
E.Riekstiņa
R.Mazjānis

REA projekta pieteikumu
sagatavojusi pēc SIA
„Rīgas satiksme”
rakstiska lūguma.
Pieteikums izskatīts un
atbalstīts 1.06.2012.
Satiksmes un transporta
lietu komitejā un ir
pārsūtīts uz Pilsētas
attīstības departamentu
risināšanai.
Projekts iesniegts
Rīgas domes Pilsētas
attīstības komitejā
06.06.2012.

Projekts iesniegts
Rīgas domes Pilsētas
attīstības komitejā
06.06.2012
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2.2. Energoefektivitātes
informācijas centrā
apmeklētājiem sniegtas
konsultācijas energoapgādes,
energoefektivitātes un
atjaunojamo energoresursu
jomā
2.3. REA sagatavotās preses
relīzes, raksti, intervijas,
atbildes uz iedzīvotāju e-pastu
un vēstulēm, u.c.).

2.4. Izdots informatīvais
žurnāls „REA vēstnesis”
Nr.17
2.5. Informācijas uzturēšana
un aktualizēšana REA mājas
lapā, tostarp aktīva
komunicēšana ar

2012.gada
2.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals

2012.gada
2.ceturksnis

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

Preses relīzes –6
e-pasts un iedz. vēstules- 5
Intervijas:
Žurnālista J.Luksa intervijas ar
M.Rubīnu:
1)”Jāsakārto rēķini par
siltumu”, žurnāls
„Pārvaldnieks” Nr. 30, 8.lpp.
2) „Brīdina, ka padomju laikā
būvētās mājas var masveidā
sabrukt” , žurnāls
„Pārvaldnieks” Nr. 31, 3.lpp.
Raksti:
1) J.Golunovs
„Energoefektivitāte un
energoapgādes drošums”,
žurnāls „Latvijas būvniecība”
3(32)12: 10-12.lpp.
2) J.Golunovs ekspertu grupā
izdevumam ar Sorosa fonda
finansējumu „Neatkarīgu
ekspertu kompetence
energoefektivitātes politikas
plānošanai” ietvaros ekspertu
sniegto viedokļu apkopojums.
3)E.Riekstiņa „Cienījamie
lasītāji!”, REA vēstnesis
Nr.17, 1.lpp.
4) J.Golunovs „Karsto rēķinu
laiks”, REA vēstnesis Nr.17,
4.-6..lpp.
5) J.Golunovs „Enerģija
Latvijas mājokļos 21.
gadsimtā”, REA vēstnesis
Nr.17, 10.-14..lpp.
6) J.Golunovs „Receptes
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
apkures sistēmu elementārai
funkcionālai sakārtošanai”,
žurnāls „Pārvaldnieks” Nr. 30,
48.lpp.

Par 2012.gada
1.ceturksni

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

2012.gada
2.ceturksnis

R.Baufals,
J.Golunovs

Izpildīts.
Žurnāls drukātā variantā
izplatīts RD vadībai un
Mājokļu un vides
komitejas deputātiem..
Mājas lapu
www.rea.riga.lv

Izpildīts.
1)Sniegtas konsultācijas māju
renovācijas jautājumos – 112
apmeklētāji
32) Sniegtas
telefonkonsultācijas – 302

2.ceturksnī apmeklējuši 3192
interesenti.
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iedzīvotājiem, t.sk. interaktīvo
aptauju veidā

2.6. Informācijas uzturēšana
un aktualizēšana otrajā REA
mājas lapā

2012.gada
2.ceturksis

R.Baufals

2012.gada
2.ceturksis

R.Baufals

2012.gada
2.ceturksnī

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

http://energoauditi. rea.riga.lv

2.7. Informācijas uzturēšana
un aktualizēšana REA kontos
Tweeter, Facebook un You
Tube sociālajos tīklos.
2.8. Lietpratēju diskusiju
kluba semināri par ēku
renovācijas kvalitātes
uzlabošanas jautājumiem,
t.sk.:
2.8.1. „Ēku apkures sistēmu
renovācijas tehniskie
risinājumi un apkalpošana.”

Mājas lapā ievietotas
33 jaunas ziņas.
Veikta interaktīvā aptauja:
1)”Ar ko Jūsuprāt jāuzsāk
mājokļa energoefektivitātes
paaugstināšana?”, 2)”Vai
uzlabosiet savas mājas
siltumnoturību šovasar?”
Mājas lapu 2.ceturksnī
apmeklējuši 105 interesenti.
Mājas lapā ievietota 1 jauna
ziņa.
Turpinās interaktīvā aptauja:
„Vai Jums ir aktuāli šāda
veida projekti”.
Tiek ievietota nozīmīgākā
informācija. Ir liela sociālo
tīklu apmeklētāju interese.
Sekotāji: Tw.-115
F-15

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

20.04.2012

Izpildīts.
J.Golunova prezentācija
„Enerģijas patēriņa
samazinājuma
potenciāls, savedot
tehniskā kārtībā ēku
iekšējās apkures
sistēmas”

2.8.2. „Par logu
siltumnoturības
paaugstināšanu ēku
energoefektīvas renovācijas
kontekstā”

29.06.2012

Izpildīts.
J.Golunova prezentācija
„Par zema enerģijas
patēriņa ēku pieredzes
apmaiņas apmeklējumu
Briselē”

2.9. REA Energoefektivitātes
informācijas centrs kopā ar
LATEA rīkoja „Atvērto
durvju dienu” renovētās
daudzdzīvokļu mājās:
2.9.1. pie nama Gaujas ielā 29

2012.gada
2.ceturksnī

2.9.2. Pie namiem Kurzemes
prospektā 14 un Bebru ielā 4

J.Golunovs,
R.Baufals,
Sadarbības
partneri

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

17.04.2012

Izpildīts. Piedalījās arī
DzĪB „Gaujas nams 29”.

18.06.2012

Izpildīts. Piedalījās arī
namu pārvaldniece
Valentīna Jermaka.
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2.10. REA organizēja šādus
seminārus:

2012.gada
2.ceturksnis

2.10.1. tikšanās laikā Rīgas
domes telpās ar Tallinas
pilsētas delegāciju, ko vadīja
mēra vietnieks, un
kas interesējās par Rīgas
pašvaldības pieredzi Rīgas
enerģētikas aģentūras
izveidošanā
2.10.2. tikšanās laikā Mājokļa
un vides departamenta telpās
ar Ūmejas (Zviedrija)
pašvaldības delegāciju, kas
interesējās par pasākumiem,
ko ievieš daudzdzīvokļu māju
renovācijā

16.03.2012.

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

M.Rubīnas prezentācija.
_________________

24.04.2012.

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

M.Rubīnas uzruna.
J.Golunova prezentācija

19.05.2012.

M.Rubīna,
Sadarbības
partneri

M.Rubīnas uzruna un
prezentācija( sk.p.3.4
apakšpunktu 5)

16.05.2012.

M.Rubīna,
Sadarbības
partneri

M.Rubīnas prezentācija
„Siltumenerģijas
patēriņa maksas
aprēķināšanas kārtība
daudzdzīvokļu mājās ar
automatizētiem siltuma
mezgliem”.

27.06.2012.

M.Rubīna,
Sadarbības
partneri

M.Rubīnas prezentācija
„Siltumenerģijas
patēriņa maksas
aprēķināšanas kārtība
daudzdzīvokļu mājās ar
automatizētiem siltuma
mezgliem”.

M.Rubīna

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

2.10.3. Sadarbībā ar Latvijas
Universitātes cietvielu fizikas
institūtu (CFI) organizēts
pasākums un seminārs CFI
vecāko klašu skolēniem
„Saules kauss”
2.10.4. Sadarbībā ar Latvijas
patērētāju tiesību aizstāvības
asociāciju organizēts otrais
cikla „Siltumenerģijas
patēriņa regulēšana un
maksas aprēķini centralizētai
siltumapgādei pieslēgtiem
daudzdzīvokļu namiem”
seminārs Jelgavā
2.10.5. Sadarbībā ar Latvijas
patērētāju tiesību aizstāvības
asociāciju organizēts otrais
cikla „Siltumenerģijas
patēriņa regulēšana un
maksas aprēķini centralizētai
siltumapgādei pieslēgtiem
daudzdzīvokļu namiem”
seminārs Daugavpilī
2.11. REA piedalījās šādos
pasākumos:

2012.gada
2.ceturksnis

2.11.1. Dalība VARAM
rīkotajā seminārā ministrijas
telpās par iespējām saņemt

12.04.2012.

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.
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finansiālu atbalstu no KPFI
elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanai
Latvijā
2.11.2. Dalība gadskārtējā
ENERGY CITIES konferencē
Gimarainšā (Portugāle)

2.11.3. Dalība 2012.gada
renovētās mājas Šauļu ielā 2b
svinīgās atklāšanas pasākumā
2.11.4. Dalība Ēku saglabāšanas un energotaupības
biroja svinīgās atklāšanas
pasākumā Nīderlandes
vēstniecībā Rīgā
2.11.5. Dalība novērotāja
statusā SIA „RENESCO”
organizētajā iedzīvotāju
informatīvajā sapulcē Rīgā,
Grēdu ielā (teltī)par mājas
renovācijas lietderību.
2.11.6. Dalība AS „Rīgas
siltums” rīkotajā SC
„Zasulauks” biokurināmā
katlumājas svinīgajā kapsulas
iemūrēšanas pasākumā
2.11.7. Dalība svinīgajā EM
sadarbībā ar VARAM un
žurnālu „Latvijas būvniecība”
rīkotajā konkursa
„Energoefektīvākā ēka Latvijā
2011” apbalvošanas pasākumā
Melngalvju namā
2.11.8. Dalība EUSEW 2012
pasākumos Briselē

2012.gada
9.-11.maijs

I.Ielīte,
O.Veidiņa

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.
Ņemta dalība šādās aktivitātēs:
1) Sagatavots 30 vadošo
pilsētu vidū ceļojošais plakāts
ar Rīgas mēra attēlu un
veltījumu,
2) Sagatavoti materiāli
O.Veidiņas prezentācijai
konferencē,
3) Ņemta dalība vēstījuma
„EUROPEAN MAYORS
MESSAGE TO RIO+20”
sagatavošanā ANO 6.
konferencei RIO.

04.06.2012.

J.Golunovs

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

04.06.2012.

J.Golunovs

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

06.06.2012.

J.Golunovs

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

20.06.2012.

M.Rubīna

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

20.06.2012.

M.Rubīna

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

2012.gada
19.-22.jūnijs

J.Golunovs

Izpildīts.
Sk. komandējuma
atskaiti un materiālus
REA.
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2.11.9. Dalība informatīvajā
seminārā ES mājā „Pieredze,
instrumenti un iespējas zaļo
ideju īstenošanai”
2.11.10 Dalība IT seminārā
viesnīcā „Islande”

18.04.2012.

M.Rubīna

Izpildīts.

22.05.2012.

R.Baufals

Izpildīts.

2.11.11. Dalība apmācību RD
Finanšu departamenta
organizētajā seminārā par
Repozitoriju
2.11.12. Dalība Nīderlandes
vēstniecībā seminārā par
ESKO darbības attīstību
Latvijā
2.11.13. Dalība VARAM
Klimata tehnoloģiju
sadarbības padomes rīkotajā
seminārā par energoefektivitātes pasākumiem ražošanas
objektos
2.11.14. Dalība politikas
portāla politika.lv un
K.Adenauera fonda kopīgi
rīkotajā diskusijā „ Cik
izdevīgi Latvijai ir piedalīties
Visaginas AES projektā?”
seminārā/diskusijā Berga
bazārā

20.05.2012.

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

Izpildīts.

04.06.2012.

J.Golunovs

Izpildīts.

11.06.2012.

J.Golunovs

Izpildīts.

13.06.2012.

J.Golunovs

Izpildīts.

3. REA starptautisko un pašvaldības projektu izpilde
3.1. Starptautiskās
INTERREG IVA
programmas projekts
COMBAT „Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu
mēru pakta īstenošanā” (PVS
ID 2621) (vadošā –
Stokholma, partneri –
Helsinki, Rīga, Tallina)

2012.gada
2.ceturksnis

3.2. Pašvaldības projekts
„Mājokļu energoauditi
2011” (PVS ID 1961-2786).
Notiek projekta realizācija.

2012.gada
2.ceturksnis

E.Riekstiņa,
M.Rubīna

Projekts pabeigts.
Revīzijas ir pabeigtas.
Notiek noslēguma
atskaišu izvērtēšana
projekta vadības
institūcijās.

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

2. ceturksnī paveikts:
1) Pabeigta trīspusējo līgumu
slēgšana par otrā uzsaukuma
30 energoauditu veikšanu,
mainot 1 lotes energoauditoru.
3) Saņemti 30 energoauditi un
veikts to novērtējums.
4) Atgriezti energoauditi

(01.10.2009.30.09.2011.)

(2011.gada
4.ceturksnis -
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3.3. Starptautiskais
INTERREG IVC
programmas projekts
„Videi draudzīgo
informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
tīkls (Green IT) (PVS ID
2948). Vadošais – REA
(izveidota Vadības grupa)
(RD sadarbība ar IT centru)

2012.gada)

energoauditoriem
papildinājumu veikšanai.
5) Saņemti izlabotie
energoauditi un parakstīti
trīspusējie akti par darbu
izpildi.
6) Apmaksāti visi veiktie
energoauditi. Līdzekļu
atlikums – 6000 LVL, kas tiks
izlietots 3. uzsaukumam.

Projekta izpilde I.Ielīte,
no 2012.gada R.Jankaite,
marta
O.Veidiņa,
M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Nokalna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
J.Jelnieks,
M.Vids,
Sadarbības
partneri

2. ceturksnī paveikts:
1) Izveidota Vadības grupa un
uz līguma pamata tajā
pieņemti darbā uz projekta
laiku I.Ielīte un R.Jankaite.
2) Veikta projekta izpildes un
finanšu plūsmas plānošana.
3) Noorganizēta visu
konsorcija dalībnieku tikšanās
Rīgā projekta atklāšanas
sanāksmē 11.-13.04.2012.
Veikta projekta struktūru
veidošana, t.sk. Uzraudzības
padome un Koordinācijas
komiteja .
Veikta kopējo pasākumu
plānošana 2012. gadam.
Prezentācijas:
- I.Ielīte „GreenITNetwork
Europe kick-off meeting.
Coordination Committee
meeting”;
- E.Riekstiņa „Adress of
Riga”
4) Sagatavoti un parakstīti ar
konsorcija dalībniekiem
sadarbības līgumi.
5) Dalība ( I.Ielīte)
INTERREG IVC vadības
konsultatīvā sanāksmē 16.18.04.2012 Sofijā.
6) Dalība (I.Ielīte, R.Jankaite)
INTERREG IVC vadības
finanšu konsultatīvā sanāksmē
11.-13.06.2012 Dublinā.
7) Dalība (I.Ielīte)
INTERREG IVC vadības
konsultatīvā sanāksmē 18.19.06.2012 Barselonā.
8) Dalība konsorcija darba
(pieredzes un informācijas
pārnese) un Uzraudzības
padomes sanāksmē (I.Ielīte,
O.Veidiņa) 20.-22.06.2012
Katānijā (Itālija).
Prezentācijas:
-I.Ielīte „Adress of Riga.
Going Green”;
- I.Ielīte „Green solutions and
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European added value”
9) Izveidota projekta sadaļa
REA mājas lapā.

.
3.4. Starptautiskais
INTERREG IVC
programmas projekts
„Ilgtspējīga pilsētas
mobilitāte” (SUM projekts)
(PVS ID 2947). Vadošais –
Amsterdamas pašvaldība.
REA – sadarbības partneris
(RD sadarbība ar SIA
„Rīgas satiksme)

Projekta izpilde M.Rubīna,
no 2012.gada E.Riekstiņa,
aprīļa
I.Nokalna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
I.Ielīte,
O.Veidiņa,
R.Mazjānis,
Sadarbības
partneri

2. ceturksnī paveikts:
1)Veikta projekta izpildes un
finanšu plūsmas plānošana.
2) Parakstīts sadarbības līgums
ar konsorcija vadošo partneri.
3) Sagatavoti priekšlikumi
finanšu koriģēšanai izdalītā
budžeta robežās.
4) Piedalīšanās konsorcija
dalībnieku tikšanās projekta
atklāšanas sanāksmē 24.25.04..2012. Faro (Portugālē).
Veikta projekta struktūru
veidošana, t.sk. Uzraudzības
padome un Vadības
(koordinācijas) komiteja .
Veikta kopējo pasākumu
plānošana 2012. gadam.
Prezentācija:
- I.Ielīte „Adress of Riga”.
5) Dalība kopā ar Cietvielu
fizikas institūtu (CFI)
pasākuma organizēšanā pēdējo
klašu skolēniem „Saules
kauss” 19.05.2012.
transportlīdzekļu modeļu, kas
darbojas ar atjaunojamiem
energoresursiem, izgatavošanā
un sacensībās. Pasākuma
atklāšana (M.Rubīna) un
prezentācija seminārā:
-M.Rubīna „Ilgtspējīga
mobilitāte Rīgas pilsētas
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2010.-2020.
gadam sastāvā”
6) Dalība elektromobiļu rallija
„Tallina-Montekarlo” Rīgas
pasākumos (M.Rubīna,
R.Mazjānis) 1.06.2012 un
Jelgavas pasākumos
(J.Golunovs) 2.06.2012.
7) Dalība ekspertu diskusijā
VARAM 11.06.2012
„Ilgtspējīga mobilitāte
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanā autotransportā”
(M.Rubīna, R.Mazjānis) ar
informāciju par SUM Projektu
un RD aktivitātēm.
8) Dalība pirmā projekta
avīzes numura sagatavošanā
(M.Rubīna, I.Ielīte – raksts
SUM žurnālā Nr.1 „Riga(LV)
SUM Project Press
Conference”.
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3.5. Starptautiskais ES
7. ietvarprogrammas
projekts „Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti
pilsētu attīstības plānošanai
(STEPUp)”(PVS ID 3037).
Vadošais partneris
konsorcijā – Glazgova
(Lielbritānija). REAsadarbības partneris.

.
Projekta izpilde
sagaidāma no
2012.gada
oktobra

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte

9) Izveidota projekta sadaļa
REA mājas lapā.
10) 2 projektu un viena
apakšprojekta sagatavošana
elektroautomobiļu iegādei un
uzpildes infrastruktūras
veidošanai Rīgā (sk. p.2.1.3.)
11) Priekšlikumu izstrāde un
saskaņošana ar SIA „Rīgas
satiksme” pirmo Rīgas domes
elektromobiļu trafarēšanai .
2. ceturksnī paveikts:
1) Saskaņots projekta teksts
un budžets un pabeigts
sarunu process.
2) Parakstīts sadarbības līgums
ar konsorcija vadošo partneri.
3) Uz savstarpēji saskaņotā
projekta un budžeta pamata
tiek gatavots parakstīšanai
Granta līgums.

4. CITI PASĀKUMI
4.1. Sagatavots un
apstiprināts Rīgas domē
„REA gada publiskais
pārskats 2011”

2012.gada
2.ceturksnis

4.2. Dalība RTU MZF
14., 15. un
Siltumenerģētisko sistēmu
21.06.2012.
katedras Valsts atestācijas
komisijas darbā bakalaurantu
un maģistrantu diplomdarbu
aizstāvēšanā
4.3. Dalība Rīgas ilgtermiņa 2012.gada
attīstības stratēģijas
2.ceturksnis
Stratēģiskās uzraudzības
sistēmā – piedalīšanās RD
Pilsētas attīstības
departamenta organizētajās
apspriedēs
4.4. Konsultācija
10.05.2012.
izdevniecībai „Jumava” par
energoefektīviem
siltumapgādes sistēmas

M.Rubīna

M.Rubīna,
J.Golunovs

M.Rubīna,
I.Nokalna

M.Rubīna,
AS „Rīgas
siltums”
pārstāvji

Izpildīts.
Apstiprināts ar RD
12.06.2012. lēmumu
Nr.4799.
M.Rubīnas prezentācija
komitejai „Rīgas p/a
„Rīgas enerģētikas
aģentūra” (REA) 2011.
gada publiskais
pārskats”.
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.
Diplomdarbus
aizstāvējuši 23 studenti.
Izpildīts.
Sagatavoti materiāli pēc
Departamenta
pieprasījuma iekļaušanai
jaunajos pilsētas
attīstības stratēģiskajos
dokumentos.
Izpildīts.
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sakārtošanas pasākumiem
izdevniecības namā
Dzirnavu ielā
REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

Maija Rubīna
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