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 2008. gada
3. ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris)
Pasākuma nosaukums

Izpildes laiks

Atbildīgais par
izpildi

Atzīmes par izpildi,
piezīmes

1. REA aktivitātes starptautiskā projekta konsorcija ietvaros
1.1. Piedalīšanās 60
lokālo/reģionālo enerģētikas
aģentūru sanāksmē/seminārā
Briselē, ko organizēja izpildaģentūra EACI. Tikšanās
sanāksmes laikā ar konsorcija aģentūru pārstāvjiem un
EACI ekspertu Damjēnu
Kokāru, kur panākta vienošanās par kopējas tēmas
izstrādi projekta ietvaros, kas
saistīta ar dzīvojamo māju
energoefektivitāti.
1.2. REA starptautiskā
projekta finanšu bilances
vešana
1.3. REA starptautiskā
projekta stundu bilances
vešana
1.4. Sniegts konsultatīvais
atbalsts jaunveidojamai
Zemgales reģionālai enerģētikas aģentūrai (ZREA)
aģentūras organizatoriskos
jautājumos pēc uzvaras
projektu konkursā.

2008.g.
16.-17.09.

M.Rubīna

Izpildīts
Sk. komandējuma
atskaiti REA mājas lapas
sadaļā „Aktualitāšu
arhīvs”

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.
septembris

M.Rubīna,
I.Ielīte

Izpildīts
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1.5. Sniegts konsultatīvais
atbalsts Liepājas domei
Kurzemes reģionālās
enerģētikas aģentūras
pakāpeniskas veidošanas un
starptautiskā projekta
sagatavošanas jautājumos
1.6. Sagatavots pārskata
materiāls konsorcija
aģentūru kopējās tēmas
pieteikumam - Katras
aģentūras (REA) aktivitātes
energoefektivitātes un
atjaunojamo energoresursu
jomā
2.1. Rīgas domes
lēmumprojekta sagatavošana
par REA maksas
pakalpojumiem

2008.g.
augusts

M.Rubīna

Izpildīts

30.09.2008

M.Rubīna,
I.Ielīte

Izpildīts

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

2.2. Piešķirts finansējums no
Pilsētas attīstības fonda
10 000 Ls apjomā 20
energoauditu organizēšanai
privatizētajām
daudzdzīvokļu mājām 2008.
gadā

2008.g.
3. ceturksnis

M.Rubīna,
I.Niedrīte

2.3. Sagatavots un iesniegts
pieteikums divu ar māju siltināšanu saistīto projektu
„Mājokļu energoauditi 2009” (PVS ID – 19612593) un „Auditēto daudzdzīvokļu māju renovācija –
2009” (PVS ID 1961-2594)
finansēšanai no pašvaldības
investīciju programmas
2009.g.

2008.g.
augustsseptembris

I.Niedrīte,
M.Rubīna

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. Nosūtīta
RAPLM atkārtota
vēstule.
Izpildīts

Izpildīts.
Izskatīts Komunālo un
dzīvokļu jautājumu
komitejā un iesniegts
Finanšu departamentam
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3.1. Piedalīšanās ES
Konkurētspējas un inovāciju
veicināšanas izpildaģentūras
(EACI) rīkotajā lokālo/reģionālo enerģētikas aģentūru
direktoru sanāksmē/seminārā
Briselē
3.2. Piedalīšanās SIA
Arkiled organizētajā
seminārā „Pilsētas apgaismošana zaļajā Eiropā”Rīgā
3.3.Piedalīšanās Schűko
International KG
organizētajā starptautiskā
konferencē „Enerģijas
taupīšanas risinājumi
arhitektiem un būvniekiem”
Sapņu fabrikā Rīgā
3.4.Piedalīšanās Cietvielu
Fizikas Institūta Ekselences
centra ārpuskārtas zinātniskajā seminārā „Pētnieciskie un tehnoloģiskie izaicinājumi fotovoltiskai
industrijai (saules baterijas)”
Rīgā
3.5.Piedalīšanās
atarptautiskā Baltijas Vides
Foruma rīkotajā
seminārā/diskusijā „Labās
prakses adaptācijas iespējas,
kas saistītas ar energoefektīvu jaunu ēku būvniecību”
Rīgā
3.6. Piedalīšanās Baltijas
jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas
(BSSSC) 16. gadskārtējā
konferencē „Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras
reģionam” Kauņā (Lietuva)
3.7. Piedalīšanās RD
organizētajā seminārā
„Rīgas domes projektu ideju
grāmata 2009. gadam. ES
struktūrfondu aktualitātes.”
Ķekavā

3. Semināri, konferences u.c.
16.-17.09.2008
M.Rubīna

Izpildīts.
Tehnisko atskaiti sk.
REA mājas lapas
sadaļā „Aktualitātes”

24.09.2008

J.Golunovs

Izpildīts.

11.09.2008

J.Golunovs

Izpildīts.
Pārskatu sk. REA
mājas lapas sadaļā
„Aktualitātes”

28.08.2008

J.Golunovs

Izpildīts.
Pārskatu sk. REA
mājas lapas sadaļā
„Aktualitātes”

17.09.2008

J.Golunovs

Izpildīts

18.09.2008

J.Golunovs,
R.Baufals

Izpildīts

30.09.2008

E.Semjonova

Izpildīts
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4. Energoefektivitātes informācijas centra darbība
4.1. REA patstāvīgās
2008.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 2008.g. 3.
ceturksnī apmeklējuši
1304 interesenti
(kopš gada sākuma –
2482)
4.2. Ierīkota jauna mājas
2008.g. 22.jūlijā
R.Baufals
Izpildīts.
lapa, kas tiek izmantota
Mājas lapu 3. ceturksnī
energoauditu organizēšanai
apmeklējuši 421
http://energoauditi.rea.riga.lv
interesents
4.3. Tiek uzturēta un
2008.g.
J.Golunovs,
Tiek izpildīts
papildināta datu bāze par
Pastāvīgi
R.Baufals
Datu bāzē iekļauts
pašvaldības apsaimnieko3661 daudzdzīvokļu
šanā esošo daudzdzīvokļu
nams. Tiek turpināta
māju, kas pieslēgtas
datu apstrāde un tipisko
centralizētai siltumapgādei,
ēku fotografēšana
siltumpatēriņu pēdējos 5
gados.
4.4. Sagatavota
2008.g.
M.Rubīna,
Izpildīts.
„Informācijas lapa Nr.3”
augusts
R.Baufals
Ievietota REA mājas
uz A4 formāta 2 lpp. –
lapā.
Tiek izplatīta
„Strauji palielinās
iedzīvotājiem.
siltumenerģijas tarifi – ko
darīt?”

4.5. Dalība Rīgas domes
atvērto durvju dienā
„Rātsnams Jūsu rīcībā” ar 3
informācijas lapām:
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
4.6. Sagatavots otrais
ilustrētais elektroniskais
žurnāls „REA vēstnesis”

2008.g.30.
augustā

Dz. Āboliņa

Izpildīts.
Izplatīti iedzīvotājiem
3 x 100 = 300 eks.
Informācijas lapas tiek
izplatītas vietās, kur
pulcējas iedzīvotāji,
t.sk. vienas pieturas
aģentūru tīklā, KD
Dzīvokļu pārvaldes
telpās u.c.
Pavisam 3. ceturksnī
izplatīts ap 2000 eks.

2008.g. jūnijs

M.Rubīna,
R.Baufals,
J.Golunovs,

Izpildīts.
Pieejams REA mājas
lapā.
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uz A4 formāta 22 lpp.
4.7. Sagatavota brošūra
„Pašvaldību loma un uzdevumi Eiropas enerģētikas
politikas ieviešanā” uz A4
formāta 26 lpp.ar labas
prakses piemēriem energoefektivitātes uzlabošanai
dzīvojamā apbūvē
4.8. . Darbs ar firmām
informācijas atlasei par
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (SIA
BELSS, R.P.Group, SIA
Konveks, SIA Ekoenergo,
SIA Bostik u.c.)
4.9. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

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

Papīra formātā sagatavoti un izplatīti 6 eks.
Sagatavots makets
brošūras izdošanai
tipogrāfijā

2008.g.
pastāvīgi

J.Golunovs

Tiek izpildīts.
Informācija tiek
izmantota REA mājas
lapai un izdevumiem
un informācijai

2008.g.
3. ceturksnis

M.Rubīna

Nav pozitīva
risinājuma
Jautājuma
aktualizēšana pagaidām
atlikta

2008.g. augustsseptembris

5. Starptautiskie un pašvaldības projekti
5.1. Apstiprinātā
Projekts
I.Niedrīte,
starptautiskā projekta
apstiprināts.
M.Rubīna,
Norvēģijas finanšu
J.Golunovs
instrumentam
Izpildes termiņš
nevalstiskām organizācijām 2007.g.
„Informācijas apmaiņa un
oktobrissadarbības veicināšana, lai
2008.g.
paaugstinātu energoresursu
decembris
izmantošanas efektivitāti un
sekmētu sabiedrības patēriņa
ieradumu maiņu Baltijas
valstīs” - PVS ID 2419
(Iesniedzējs – BVF,
sadarbības partneris REA)
izpildes organizēšana
atbilstoši projekta prasībām
5.2. Apstiprinātā
starptautiskā projekta ar
Vācijas vides aizsardzības
fonda finansējumu
„Stratēģiskas koncepcijas
izstrāde inovatīvas un
energoefektīvas būvprakses
ieviešanai Baltijas valstīs” PVS ID 2481

Projekts
apstiprināts.
Izpildes termiņš
2007.g.
novembris2009.g. marts

I.Niedrīte,
M.Rubīna,
J.Golunovs,

Tiek izpildīts atbilstoši
līgumam. 2008.g. 3.
cet. paveikts sagatavota 1
informācijas lapa
(sk.p.4.3)

Tiek izpildīts atbilstoši
līgumam. 2008.g. 2.
cet. paveikts:
1) Sagatavota brošūra
par labas prakses
piemēriem ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai
(sk.p.4.7)
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(Iesniedzējs – BVF,
sadarbības partneris REA)
izpildes organizēšana
atbilstoši projekta prasībām
5.3. Apstiprināts konkursā
starptautiskais projekts
INTENSE, ko līdzfinansē
„Intelligent Energy –
Europe” (PVS ID 2418)
(Iesniedzējs –BVF,
sadarbības partneris REA ar
RD līdzfinansējumu 26.309
EUR)

2008.g.
jūlijs-septembris

I.Niedrīte,
M.Rubīna,
BVF

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. augustsseptembris

I.Niedrīte,
M.Rubīna,
I.Ielīte

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 partneris. RD līdzfinansējums –
5271 Ls

2008.g. 3.
ceturksnis

I.Niedrīte

Projekts tiek izskatīts.
Pagaidām papildus
informācijas nav.

5.6. Starptautiskais projekts
„Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana
(Urb.Energy)”(PVS ID
2498 ) INTERREG IVB
konkursam. Konsorcija

2008.g. 3.
ceturksnis

I.Niedrīte

Projekts tiek izskatīts.
Pagaidām papildus
informācijas nav.

Galvenais līgums
parakstīts.
3. ceturksnī ir saplānots
projekta atvēršanas
pasākums Rīgas domē
oktobra mēnesī, kurā
piedalīsies 11 Eiropas
pilsētu pašvaldības ar
29 organizāciju
pārstāvjiem.
Projekts tiek izskatīts
Vides ministrijā.
Sagatavoti un iesniegti
nepieciešamie
papildinājumi pēc VM
pieprasījuma.
Vides ministrija REA
projekta pieteikumu
nodod tālāk Finanšu
ministrijai.
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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. Sagatavots projekta
pieteikums Rīgas domes
projekta ideju grāmatai
„Centrālā Baltijas reģiona
valstu galvaspilsētu
ieguldījums Pilsētu mēru
pakta īstenošanā” (PVS ID
2621)
5.9. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2008” (PVS
ID 1061-2525). Iesniedzējs
– REA.
RD finansējums no
Attīstības fonda - 10 000 Ls.

5.10. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2009” (PVS
ID 1961-2593). Iesniedzējs
– REA.
5.11. RD projekts
„Auditēto daudzdzīvokļu
māju renovācija – 2009”
(PVS ID 1961-2594).
Iesniedzējs – REA.

2008.g. 3.
ceturksnis

I.Niedrīte,

Projekts tiek izskatīts.
Pagaidām papildus
informācijas nav

2008.g.
septembris

M.Rubīna,
I.Ielīte

Pieteikums iesniegts
izskatīšanai Komunālo
un dzīvokļu jautājumu
komitejā.

2008.g.
jūnijs- decembris

I.Niedrīte,
M.Rubīna,
J.Golunovs

2008.g.
augustsseptembris

M.Rubīna,
I.Niedrīte

2008.g.
augustsseptembris

M.Rubīna,
I.Niedrīte

Projekts tiek izpildīts.
1)Izveidota projekta
vadības grupa, ko
apstiprinājis Domes
Prezidijs.
2) Pabeigts dzīvojamo
māju atlases konkurss
energoauditiem –
apstiprināts saraksts ar
22 mājām.
3) izsludināts konkurss
auditorfirmu atlasei.
Pieteikums izskatīts
Komunālo un dzīvokļu
jautājumu komitejā un
saņēmis atbalstu.
Pieteikums izskatīts
Komunālo un dzīvokļu
jautājumu komitejā un
saņēmis atbalstu.

6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
6.1. REA darbības
2008.g. 3.
Dz. Āboliņa
Izpildīts
publicitātes un attiecību ar
ceturksnis
Informācija
sabiedrību veidošana un
pārpublicēta laikrakstos
preses relīžu izplatīšana
un dažādos ziņu
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plašsaziņas līdzekļiem, t.sk.
1) Nākamgad plānots uzsākt
auditēto daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku renovāciju
2) Notika projekta „Mājokļu
energoauditi-2008” vadības
grupas pirmā sēde
3)Atbalsta projektu
„Mājokļu energoauditi2009”
4) Notiks preses konference
par projektu „”Mājokļu
energoauditi-2008”
5) Izsludināts konkurss māju
energoauditu veikšanai
6) Konkursam par māju
energoauditu veikšanu
saņemti 25 pieteikumi
7)Akceptē Rīgas dalību
Eiropas pilsētu asociācijā
„Energie Cities”
8) Rīga varētu parakstīt
Eiropas pilsētu mēru paktu
9) Energoauditu veiks 22
dzīvojamām mājām
6.2. M.Rubīnas intervija
žurnālam „Pārvaldnieks”
(žurnālists Jānis Lukss)
21.07.2008.g. rakstā „Atbalsts māju
pārvaldniekiem”
6.3. J.Golunova raksts „Rīgas dzīvojamo ēku
energoefektivitātes
pirmsaudita vērtējums” žurnālā „Pārvaldnieks”
2008.g. augustā , Nr.3

portālos
10.07.2008
10.07.2008
11.07.2008
21.07.2008
23.07.2008
26.08.2008
28.08.2008
28.08.2008
15.09.2008
2008.g.augusts

M.Rubīna
Publicēts Nr.3,
10.-13.lpp.

2008.g. augusts

J.Golunovs

Izpildīts

6.4 J.Golunova raksts
2008.g. augusts
elektroniskajā žurnālā „REA
vēstnesis” Nr.2 „Labas
prakses piemēri no pasaules bioenerģijas foruma
Zviedrijā: piektdaļu
enerģijas centralizētai
siltumapgādei valstī
saražo no atkritumiem”

J.Golunovs

Izpildīts

6.5. J.Golunova raksts
žurnālā „Enerģētika un

J.Golunovs

Izpildīts

2008.g. augusts
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automatizācija” - „Labas
prakses piemērs:piektdaļu
enerģijas centralizētai
siltumapgādei Zviedrijā
ražo no atkitumiem” –
Nr.6, 46.-49. lpp.
6.6. Sagatavota brošūra
„Pašvaldību loma un
uzdevumi Eiropas
enerģētikas politikas
ieviešanā” M.Rubīnas
redakcijā
6.7. . M.Rubīnas intervija
avīzei „Čas”(žurnāliste Inna
Harlanova) rakstā „Utepļatj
doma ģeševļe, čem ņe
utepļatj”
6.8. M.Rubīnas intervija
biznesa informācijas centra
izdotai ikmēneša avīzei
(žurnālam) „NEW
PROJECTS” Nr.8 (žurnāliste Tatjana Gerasimova)
rakstā – „Siltām un
skaistām mājām – RENO-VĀ-CI-JA!” 23.25.lpp.
6.9. M.Rubīnas intervija
žurnālam „Māja” Nr.35
(žurnāliste Olga Kraževa)
rakstā „Priekšā nozīmīgs
darbs” 8.-9.lpp.
6.10. M.Rubīnas intervija
žurnālam „Nams 24.
nekustamais īpašums”
(žurnāliste Tatjana
Gerasimova) rakstā
„Intervija: kā samazināt
komunālos maksājumus?”
6.11. M.Rubīnas intervija
LTV-7 kanālā rīta raidījumā
„Pie kafijas teses” par tēmu
„Energotarifi, cenu
pieaugums….” (žurnāliste
Inga Jaunzeme)
6.12. Sk. informatīvus
rakstus REA interneta mājas

2008.g. augustsseptembris

2008.g. jūlijs

M.Rubīna,
J.Golunovs,
Baltijas Vides
Forums,
R.Baufala un
E.Semjonovas
elektroniskā
apdare
M.Rubīna

Brošūra tiks izdota
tipogrāfiski 2008.g.
(sk. p.4.7)

2008.g. augusts

M.Rubīna

Publicēta.

2008.g. augusts

M.Rubīna

Publicēta.

2008.g. augusts

M.Rubīna

Publicēts 27.08.2008,
Pārpublicēts ziņu
portālā Apollo
28.08.2008.
Pārpublicēts ziņu
portālā Parex
9.09.2008.

9.09.2008

M.Rubīna

Izpildīts.
Intervija tiks ievietota
REA mājas lapā sadaļā
„Par mums/ Publikācijas”

2008.g.
aprīlis-jūnijs

REA

Publicēta avīzē „Čas”
24.07.2008
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lapā sadaļā „Jaunumi”

7.1. Dalība RD Ārlietu
pārvaldes „Starptautiskās
sadarbības ar Eiropas
Savienības valstīm un
institūcijām koordinācijas
grupas” veidošanā un
darbībā

7. Citi pasākumi
2008.g. 3.
M.Rubīna
ceturksnis

7.2.Sagatavots RD
lēmumprojekts „Par Rīgas
pilsētas pašvaldības dalību
Eiropas pilsētu asociācijā
ilgtspējīgas enerģētikas
politikas veicināšanai
Energie-Cites”
7.3. Piedalīšanās tiesību un
reglamentējošo dokumentu
sagatavošanā un vērtēšanā
energoapgādes un
energoefektivitātes jomā:
1) Sagatavotas būtiskas
iebildes un priekšlikumi par
likumprojektu „Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas
likums”

2008.g.
augustsseptembris

M.Rubīna

2008.g.
3. ceturksnis

M.Rubīna

7.4. Pēc RD vadības
uzdevuma:
1) Sagatavota „Informācija
Latvijas Lielo pilsētu
asociācijai par Rīgas pilsētu
(uz 2.01.2008) saistībā ar
energoefektivitāti”

2008.g. augusts,
septembris

2) Sagatavota informācija
RD Ārlietu pārvaldei priekš
Eiropas Savienības pilsētu
apvienības par RD
stratēģiskiem dokumentiem, starptautiskām
izstādēm un semināriem,
līdzdalību ES tīklos un
pasākumos, kā arī dalību
starptautiskos projektos
enerģētikas jomā.

Izpildīts

Akceptēts Komunālo
un dzīvokļu jautājumu
komitejā .
Tiek veikts
saskaņojums ar RD
Finanšu departamentu.

Nosūtītas ar vēstuli
25.07.2008 Nr. REA08-29-nd Saeimas
Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijai,
kā arī elektroniski LPS
M.Rubīna
Nosūtīta pa e-pastu
3.09.2008 LLPA

M.Rubīna

Nosūtīta Ārlietu
pārvaldei ar vēstuli
11.08.2008 Nr.REA08-115-dv
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3) Sagatavota informācija
Latvijas Lielo pilsētu
asociācijai par iespējamiem
energoefektivitātes
investīciju projektiem RD
sabiedriskajās ēkās
(izglītības iestāžu ēku
siltināšana un apgaismes
sistēmas atjaunošana Rīgas
skolās)
4) Sagatavots pārskats par
Rīgas enerģētikas aģentūras
projektu idejām 2009.
gadam

M.Rubīna

Nosūtīta LLPA ar
23.09.2008.g. vēstuli
Nr.REA-08-64-nd

M.Rubīna,
I.Niedrīte

Nosūtīts ar vēstuli
22.09.2008. Nr.REA08-145-dv RD Pilsētas
attīstības
departamentam
Izstrāde turpinās

7.5 Turpināts darbs pie
Rīgas elektroapgādes
attīstības koncepcijas 20082018.g. izstrādes

2008.g.
3.ceturksnis

M.Rubīna,
J.Golunovs,
Rīgas pilsētas
energoapgādes
ekspertu
konsultatīvā
padome,
Darba grupa

7.6. Sadarbībā ar RD KD
Normatīvo nodaļu turpinās
darbs pie saistošo noteikumu sagatavošanas par
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem māju siltināšanā

2008.g. 3.
ceturksnis

M.Rubīna,
KD Normatīvu
nodaļa

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

Darbs turpinās

Maija Rubīna

9.10.2008
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