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
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. 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. REA Interim Report
2009.g. 3.
M.Rubīna,
Izpildīts.
sagatavošana atbilstoši
ceturksnī.
I.Ielīte,
projekta un granta līguma
Nosūtīts Bordo un E.Riekstiņa,
prasībām iesniegšanai EACI Briselei
R.Jankaite (FD),
pēc stāvokļa uz 7.08.2009.g. elektroniski un ar R.Baufals
DHL pastu
23.09.2009
1.4. Starppilsētu SKYPE
konferenču organizēšana ar
konsorcija partneru un
EACI pārstāvja Damjēna
Kokāra piedalīšanos par
Interim Report
sagatavošanas jautājumiem

2009.g.
augustā

E.Riekstiņa,
M.Rubīna,
R.Jankaite (FD)
R.Baufals,
Konsorcija
partneri,
D.Kokārs (EACI)

Izpildīts.

2. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.
2.1. Diskusijas
3.07.2009
M.Rubīna,
Izpildīts.
„Energoefektivitātes
J.Golunovs,
M.Rubīnas
finansēšanas modeļi –
BA BFRPC;
prezentāciju
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problēmas, iespējas,
risinājumi” organizēšana
sadarbībā ar Banku
Augstskolas Biznesa un
finanšu pētniecības centru un
Latvijas Pašvaldības
Savienību” LPS telpās Rīgā

2.2. Piedalīšanās Vides
ministrijas organizētajā
seminārā „Latvijas
atjaunojamo energoresursu
izmantošanas un
energoefektivitātes
paaugstināšanas modeļi un
rīcības plāns” VidM telpās
2.3. Piedalīšanās sanāksmē
-seminārā Liepājas
pašvaldībā par Kurzemes
reģionālās enerģētikas
aģentūras izveidošanu
2.4. Semināra organizēšana
Rīgas domē (511. telpā)
sadarbībā ar RD Ārlietu
pārvaldi, Īres Valdi un
Latvijas Pašvaldību
Savienību Baltkrievijas
delegācijas uzņemšanai

2.5. Piedalīšanās Banku
Augstskolas Biznesa un
finanšu pētniecības centra
sadarbībā ar EM un BEMA
organizētajā diskusijā
„Kvalitatīva mājokļa reno-

LPS

1.07.2009

J.Golunovs

7.07.2009

M.Rubīna,
I.Ielīte

14.07. 2009

M.Rubīna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
I.Baltā (RD ĪV)

16.07.2009

J.Golunovs

„Daudzdzīvokļu māju
siltināšanas apjomi un
iespējamie finansēšanas risinājumi” u.c.
dalībnieku
prezentācijas sk. REA
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv.
Izdots „Diskusiju
žurnāls”, augusts 2009,
sk. interneta vietnē.
Izpildīts.

Izpildīts.
M.Rubīnas
prezentācija „REA
izveidošana un
darbība".
Izpildīts.
M.Rubīnas
prezentācija
”Создание и
деятельность РЭА„
un J.Golunova
prezentācija
„Утепление
многоквартирных
жилых домов в
Риге”.
Tika organizēts 3 Rīgā
siltināto māju Imantā
apmeklējums
J.Golunova vadībā.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv
Izpildīts.
Izdots „Diskusiju
žurnāls”, augusts 2009,
sk. REA interneta
vietnē.
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vācija energoefektivitātes
kontekstā” BEMA telpās
2.6. Prezentācija – atskaite
RD Mājokļu un vides
komitejā.

16.07. 2009

M.Rubīna

2.7 Izbraukuma
organizēšana uz Rīgas
TEC-2 jaunā koģenerācijas
bloka apskatei kopā ar
REEKP un Mājokļu un
vides komitejas pārstāvjiem

24.07.2009

2.8. Piedalīšanās Zviedrijas
vēstniecības rīkotajā
pieņemšanā Lielajā ģildē
saistībā ar Zviedrijas
prezidēšanu Eiropas
Savienībā
2.9. Piedalīšanās starptautiskā projekta „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas
plānošana” UrbEnergy
(PVS ID 2498) sadaļas WP4
izpildei veltītajā seminārā
Jelgavā

26.07.2009

M.Rubīna,
J.Golunovs,
I.Nokalna,
R.Baufals,
E.Riekstiņa,
REEKP un
MV komiteja
M.Rubīna,
I.Ielīte

2.10. Piedalīšanās starptautiskā projekta INTENSE
(PVS ID 2418) pieredzes
apmaiņas pasākumos par
zema enerģijas patēriņa un
„pasīvajām ēkām” Hannoverē, Minsterē un Freiburgā

Izpildīts.
M.Rubīnas
prezentācija „REA
izveidošana un
darbība"
Izpildīts.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv
Izpildīts.

16.09..2009

M.Rubīna,
J.Golunovs

Izpildīts.
M.Rubīnas
prezentācija „Energy
efficiency of Housing
stock in Riga”.
Apskatu par pasākumu
sk. REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv

27.09.-3.10.2009

E.Riekstiņa,
R.Baufals,
R.Bula (Rīgas pils.
arh.birojs)

Izpildīts.

J.Golunovs

Izpildīts.

2.11. Piedalīšanās BEMA
29.09.2009
organizētajā sadarbībā ar
ZREA un Jelgavas
pašvaldību seminārā „ERAF
aktivitāte „Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”,
Jelgavā, Pieaugušo izglītības
centrā
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2.12. Piedalīšanās Banku
11.09.2009
Augstskolas Biznesa un
finanšu pētniecības centra
sadarbībā ar celtniecības
firmām organizētajā
diskusijā „Kā veidot
efektīvu būvniecības
industrijas attīstības
politiku” Hotel de Rome
telpās
2.13. Piedalīšanās Eiropas
29.09.2009
Reģionālās attīstības biedrības organizētajā Norvēģijas
finanšu instrumenta projekta
„Atjaunojamo energoresursu
perspektīvas” gala
konferencē Rīgā, viesnīcas
„ABC” telpās

J.Golunovs

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

I.Nokalna

Izpildīts

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
un angļu val.) .
Mājas lapu 2009.g. 3.
ceturksnī apmeklējuši
1568 interesenti (kopš
atvēršanas – 8998).
Izveidota jauna sadaļa
par REA projektiem.
3.2. REA mājas lapas, kas
2009.g.
R.Baufals
(Mājas lapa atvērta
tiek izmantota energoauditu Pastāvīgi
2008.g. augustā).
organizēšanai, uzturēšana un
Mājas lapu 3. ceturksnī
papildināšana
apmeklējuši 130
http://energoauditi.rea.riga.lv
interesenti (kopš
atvēršanas – 1350).
3.3. Tiek uzturēta un
papildināta datu bāze par
pašvaldības apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu
māju, kas pieslēgtas
centralizētai siltumapgādei,
siltumpatēriņu pēdējos 5
gados. Pēc māju pārstāvju
pieprasījuma sadarbībā ar
RS tiek sagatavoti dati par
patēriņu, kas nepieciešami
pieteikuma iesniegšanai
māju renovācijai.

2009.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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3.4.Datu bāzes veidošana par 2009.g.
siltinātām mājām, siltināšaPastāvīgi
nas izmaksām un energopatēriņu

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.
3.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
I.Nokalna

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

2009.g.
septembris

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

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

2009.g. 3.
ceturksnī

M.Rubīna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
BEF

2009.g.
3.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļautas
siltinātās mājas Rīgā,
Daugavpilī, Jelgavā,
Liepājā un citviet.
Sagatavota datu analīze
par 12 siltinātām
mājām Rīgā.
Tiek turpināta brošūras
izstrāde.
Tiek izpildīts.
Izplatīti iedzīvotājiem
3. ceturksnī ap 400 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
ap 10 eks.
Tiek izpildīts.
2. ceturksnī izplatīti
semināros, konferencēs
un sanāksmēs 120 eks.
Brošūra ievietota
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
Tiek izpildīts.
Pieejams elektroniski
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
Sagatavots latviešu un
angļu valodā.
Papīra formātā
sagatavoti un izplatīti
ap 5 eks.
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Briselē ietvaros
3.9 . Darbs ar firmām
informācijas atlasei par
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (SIA
„Baltnafta”, SIA
„Armgate”, SIA „AVKEnerģija Tev”, SIA
„Altenergo” , SIA
„Moderators”, SIA
Sunenergy Baltic”, SIA
„Woodens Windows
Latvia”, SIA „Power
Electronics Baltics”, SIA
„Energodata” u.c.)
3.10. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

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

2009.g.
pastāvīgi

J.Golunovs

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

2009.g.
3. ceturksnis

M.Rubīna

2009.g. 3.
ceturksnis

R.Baufals,
J.Golunovs,
M.Rubīna

Jautājums iesaldēts,
jo 3. ceturksnī intensīvi
tika risināts jautājums
par pašas Rīgas
enerģētikas aģentūras
saglabāšanu vispārējas
struktūru optimizācijas
apstākļos. REA
jautājums atrisinājies
pozitīvi.
Izpildīts.
Ievietotas 26
jaunas ziņas.

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)
R.Bula (R. pils. arh.
(Iesniedzējs –BEF, REA birojs),
sadarbības partneris)
BEF
izpilde atbilstoši projekta
prasībām

4.2. Starptautiskais projekts
„Siltumsūkņu ieviešana
Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta
izveide”(PVS ID 2162)

2009.g. augusts 2012.g. 30. aprīlis

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa

Tiek izpildīts.
3. ceturksnī paveikts:
1)E.Riekstiņas,
R.Baufala un R.Bulas
līdzdalība starptautiskā
pieredzes apmaiņas
pasākumā 27.093.10.2009 Hannoverē,
Minsterē un
Freiburgā(sk.p.2.10);.
Informācijas izplatīšana.
Uzsākts darbs pie
projekta.
1) Noslēgts Granta
līgums
2) Izveidota Vadības
grupa;
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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. jūnijs2011.g.

M.Rubīna,
J.Golunovs

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.

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

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa

2009.g.
3.ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

3) Izveidota
Uzraudzības padome;
4) Noslēgti līgumi,
izdoti rīkojumi, veikta
iepirkuma procedūra
Projekta līdzvadītāja
amatam;
5) Precizēts kalendārais
plāns un finanšu
plūsma, uzsākts darbs
pie projekta realizācijas.
Tiek izpildīts.
1)Sadaļas WP-4
dalībnieku seminārs un
pasākumi Jelgavā 16.18.2009, tostarp
M.Rubīnas prezentācija
(sk. p. 2.9), un
J.Golunova līdzdalība
darba grupās.
2) sadaļas WP-5
pasākumi – diskusijas
organizēšana
„Energoefektivitātes
finansēšanas modeļi –
problēmas, iespējas,
risinājumi” 3.07.2009
(sk.p.2.1) , materiāla
sagatavošana izdošanai
„Diskusiju žurnālā”
augusts 2009.g.
Projekts apstiprināts.
Veiktas korekcijas
projekta materiālos
sadarbībā ar vadošo
patneri pēc
apstiprinātājinstitūciju
ieteikumiem.
Tiek parakstīts Granta
līgums.

Tiek kārtots jautājums
ar Pilsētas attīstības
departamentu par
iespēju izmantot
neizlietotos līdzekļus no
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4.6. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2010” (PVS
ID 1961-2786). Iesniedzējs
– REA.

2009.g. 3.
ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

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.
4.8. Starptautiskā projekta
„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

Iesniegts 2009.g.
25. jūnijā

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

2009.g. 3.
ceturksnis

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

2008.g. projekta šim
projektam.
Sagatavots un iesniegts
projekts, kas izskatīts
MV komitejā un
Finanšu departamentā.
Pēc FD ieteikuma tiek
formēti dokumenti
finansējuma nodrošināšanai no Rīgas pilsētas
infrastruktūras fonda.
Tiek izskatīts.
Konkrētas informācijas
nav.

Tiek izpildīts.
Pieteikums izskatīts un
atbalstīts MV komitejā

5. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru pakta parakstīšanu
5.1. Rīgas enerģētikas
2009.g.
M.Rubīna,
Tiek izpildīts.
dienu no 15.oktobra līdz 5. 3.ceturksnis
J.Golunovs,
1) Sagatavota un
novembrim organizēšana
I.Ielīte,
izplatīta Enerģētikas
(Mēru pakta saistības).
I.Nokalna,
dienu programma 10
Izdales materiālu
R.Baufals,
pasākumiem.
sagatavošana.
BT-1,
2) Izdota sadarbībā ar
BA BFPC,
AS „Rīgas Siltums”
Zviedrijas
brošūra
vēstniecība,
„Energoefektivitātes
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5.2. Informācijas un
materiālu vākšana „Rīgas
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2009.-2020.g.”
(Mēru pakta saistības)
izstrādei. Rīcības plāna
izstrāde.
5.3. ES informācijas tīklā
adresē www.eumayors.eu
ievietota informācija par
Rīgas enerģētikas dienām.

2009.g.
3. ceturksnis

2009.g. augusts

Swedbank,
VidM,
BEMA,
SIA ABB,
Izdevn. „Dienas
bizness”
M.Rubīna,
J.Golunovs.

paaugstināšanas
iespējas siltumapgādes
uzņēmumos”.
Ievietota REA interneta
vietnē.

Covenant of
Mayors birojs,
M.Rubīna

Izpildīts.
Ievietots raksts „Riga
Energy Days to be held
during „Environment
and Energy 2009””

Tiek izpildīts.

6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
2009.g. 3.
6.1. REA darbības
Dz. Āboliņa
Izpildīts.
ceturksnis
Informācija
publicitātes un attiecību ar
pārpublicēta laikrakstos
sabiedrību veidošana un
un dažādos ziņu
preses relīžu izplatīšana
portālos
plašsaziņas līdzekļiem,
tostarp:
1)Mājokļu un vides
komitejas priekšsēdētājs
Vjačeslavs Stepaņenko
iepazīstas ar Komunālā
departamenta darbu;
2) V.Stepaņenko: jāmeklē
risinājumi siltumenerģijas
patēriņa samazināšanai;
3)Rīgas enerģētikas
aģentūras vadība informēs
jaunos RD Mājokļu un vides
komitejas locekļus par savu
darbību;
4)Notiks diskusija „Energoefektivitātes finansēšanas
modeļi – problēmas, iespējas, risinājumi”
5) Bērnudārza „Kastanītis”
energoapgādē izmantos
siltumsūkni, lai izvērtētu
jaunās tehnoloģijas
efektivitāti;
6)Vērtēs siltuma sūkņa
efektivitāti demonstrācijas
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objektā;
6.2. Intervijas :
2009.g. 3.
ceturksnis
!) raidījumam „Дeнь зa
днeм” LR-4 (3.08.2009);
2) TV-5 (14.08.2009),
3) NRA (Antra Gabre –
13.08.2009) „Viens grāds
ietaupīs maksu”;
3) žurnālam „Pārvaldnieks”
Nr. 11 (J.Lukss 30.07.2009)par māju energoefektivitātes
un siltināšanas jautājumiem;
4) portālam www.building.lv
„Pasīvā māja – Latvijas un
Vācijas pieredze”
6.3. Raksti:
1) žurnālā „Pārvaldnieks”
Nr.12 raksts „Frankfurte.
Pasīvo māju būvniecības un
renovācijas pieredze. I
daļa.”
2) portālam www.building.lv
10.09.2009 raksts „Par
pasīvajām mājām”
3)raksts žurnālā „REA
vēstnesis”” Nr.7
„Renovācija un būvniecība
saskaņā ar „pasīvās mājas”
standartiem Frankfurtes
daudzstāvu dzīvojamos
namos”. rakstsRenov
6.4. Raksti un informācija
masu medijos saistībā ar
REA darbību
8.1. 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

M.Rubīna

Izpildīts.
Intervijas iekļautas
raidījumos, ziņu
portālos un preses
izdevumos.

J.Golunovs

2009.g.
3.ceturksnis

J.Golunovs

Izpildīts.

2009.g. 3.
ceturksnī

Masu mediji

Informācija presē, TV,
Radio un informatīvos
portālos

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

2009.g.
2. ceturksnis

M.Rubīna,
LLPA,
LPS

Likumprojekts
pārstrādāts. REA ir
saskaņojusi tā gala
variantu.
Likumprojekts
iesniegts Saeimā.
REA priekšlikumi
pārsūtīti pa e-pastu
EM, LLPA un LPS.
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„Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti
„Daudzdzīvokļu mājas
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi”
3) Pēc MV komitejas
uzdevuma REA sagatavoja
RD saistošo noteikumu
projektus „Par optimālā
temperatūras režīma
ieviešanu Rīgas pašvaldības
īpašumā vai pārvaldīšanā
esošajās publiskās ēkās” un
„Par optimālā temperatūras
režīma ieviešanu Rīgas
pašvaldības īpašumā vai
pārvaldīšanā esošajās
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās”.
8.2. Sagatavots un iesniegts
dienesta ziņojums Domes
vadībai „Par pašvaldības
palīdzības iespējām
iedzīvotājiem māju
siltināšanā” (4 priekšlikumi)

Piedalīšanās sanāksmēs EM.
Panākti kārtējie
grozījumi noteikumos.

2009.g. 3.
ceturksnis

M.Rubīna

Izpildīts.
Jautājums vairākkārt
skatīts MV komitejā.
Pēc RD Juridiskās
pārvaldes atzinuma
saistošie noteikumi par
šiem jautājumiem nav
jāpieņem. Jautājuma
virzīšana pārtraukta.

27.08.2009

M.Rubīna

Izpildīts.
Notikusi saruna pie RD
priekšsēdētāja kopā ar
priekšsēdētāja biroja
vadītāju un MV
komitejas priekšsēdētāju. Jautājums skatīts
pozitīvi. Aktualizējams
šobrīd ir priekšlikums
par daudzdzīvokļu
māju energoauditu
organizēšanu (sk. p.4.5
un 4.6)
Izpildīts.
1) Ziņojums prezentēts
MV komitejas sēdē
8.10.2009.
2) Sagatavots brošūras
„Skolu energoauditi2009” makets
Izpildīts.
Pasākums atspoguļots
REA interneta vietnē.

8.3. Pēc MV komitejas
uzdevuma REA sagatavoja
informāciju par 2009.g. 3.
ceturksnī pašvaldībā veikto
24 Rīgas skolu energoauditu
rezultātiem.

2009.g.septembris M.Rubīna,
J.Golunovs,
R.Baufals

8.4. Sadarbības līguma
noslēgšana ar SIA
„BALTANAFTA” par
sadarbību koģenerācijas
atbalstam

24.08.2009

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

M.Rubīna

Maija Rubīna
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