RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

„RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA"

Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV1010,
tālrunis 67012350, fakss 67181171, e-pasts rea@riga.lv

Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) darba plāna 2012.gadam
izpilde 2012.gada 3.ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris)
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
Tiek izpildīts.
3.ceturksnis
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2010.2020.gadam” ieviešanas
uzraudzība un veicināšana
1.2. Otrā progresa ziņojuma
2012.gada
M.Rubīna,
Tiek izpildīts.
par Rīcības plāna izpildi uz
3.ceturksnis
Sadarbības
2011.gadu izstrāde un teksta
partneri
saskaņošana.
1.3. Izstrādāta un saskaņota
2012.gada
M.Rubīna,
Izpildīts.
3.ceturksnis
I.Nokalna
Rīgas enerģētikas dienu
2012 programma. Veikti
Sadarbības
organizatoriskie pasākumi
partneri
Rīgas enerģētikas dienu
2012 norisei
1.4. Organizētas kopā ar
2012.g.
R.Baufals,
Izpildīts.
biedrību “Latvijas Bērnu
augustā
I.Ielīte
Pasākums atspoguļots
forums” Rīgas enerģētikas
REA mājas lapā
www.rea.riga.lv
dienas jauniešiem 2012.
Centrālais pasākums –
jauniešu, viņu vecāku,
paziņu u.c. apņemšanās uz
videi draudzīgu rīcību, ko
dokumentē plakāta formā ar
saukli “Dzīvo zaļi, ilgi, labi”,
ar ievietošanu ES vietnē
http://www.citiesengage.eu,
kas ir Energy Cities
starptautisks pasākums
iedzīvotāju iesaistei
energoefektivitātes kampaņā
Eiropā
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1.5. Sagatavoti un
apstiprināti Rīgas domē
Grozījumi Rīcības plāna
Vadības grupas sastāvā
1.6. Sagatavoti priekšlikumi
Intelligent Energy Europe
(IEE) III programmai
nākošajam plānošanas
periodam, izskatīti un
apstiprināti Rīgas pilsētas
energoapgādes ekspertu
konsultatīvās padomes sēdē

4.09.2012

M.Rubīna,
I.Nokalna

Izpildīts

2012.g. jūlijsaugusts

M.Rubīna,
REEKP

Izpildīts.
Priekšlikumi nosūtīti
EUROCities un Energy
Cities.

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 gatavošana, 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
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.

2012.gada
3.ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
Sadarbības
partneri

Projekts bija iesniegts un ir
noraidīts.

2012.gada
3.ceturksnis

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

Pagaidām nav ziņu
par projekta izskatīšanas
rezultātiem

2012.gada
3.ceturksnis

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

Projekts bija iesniegts un ir
noraidīts
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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
2013.gada investīciju
programmai iesniegtie
projekti, kas atrodas
izskatīšanā, t.sk.:
2.1.2.1. „Mājokļu
energoauditi 2013” (PVS ID
3006). Sadarbības partneris –
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”
2.1.2.2. „Tehniskās
paraugdokumentācijas
izstrāde 12 tipveida
daudzdzīvokļu māju
renovācijai”(PVS ID 3007).
Sadarbības partneris – RD
Būvvalde
2.1.3. Rīgas pašvaldības
projektu sagatavošana, lai
pieteiktos KPFI elektromobiļu
iegādei un tās infrastruktūras

2012.gada
3.ceturksnis

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

Projekts bija iesniegts un ir
noraidīts.

2012.gada
3.ceturksnis

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

Projekts tika koriģēts un
iesniegts atkārtoti,
pagaidām nav ziņu
par projekta izskatīšanas
rezultātiem

2012.gada
3. ceturksnis

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

Projekts tika koriģēts un
iesniegts atkārtoti,
pagaidām nav ziņu par
projekta izskatīšanas
rezultātiem.

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

2012.gada
3. ceturksnis

2012.gada
3. ceturksnis

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

2012.gada
3.ceturksnis
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izveidošanai 2012/2013.gadā,
t.sk.:
2.1.3.1. Projekts
„Elektromobiļu ātrās uzpildes
staciju izvietošanas shēmas
izstrāde Rīgai” (PVS ID 31083007). Paredzēts finansējums
no pilsētas Infrastruktūras
fonda. Vad. SIA „Rīgas
satiksme”, REA –sadarbības
partneris
2.1.3.2. Projekts „Rīgas
pilsētas elektromobiļu
izmantošanas attīstība
pašvaldības struktūrās” (PVS
ID 3106) iesniegšanai KPFI.
Vad.- tiek precizēts. SIA
„Rīgas satiksme” – sadarbības
partneris
2.1.3.3. Projekts „Rīgas
pilsētas elektromobiļu ātrās
uzpildes staciju infrastruktūras
izveidošana” (PVS ID 3108)
iesniegšanai KPFI.
Vad.- tiek precizēts., SIA
„Rīgas satiksme” – sadarbības
partneris
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 e-formatā “REA

2012.gada
3. ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
R.Mazjānis

Līdzekļi piešķirti.
REA ar pavadvēstuli
līdzekļus un projekta izpildi
ir nodevusi
SIA “Rīgas satiksme”.

2012.gada
3. ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
R.Mazjānis

Sagatavotais projekts iesniegts
Rīgas domes Pilsētas attīstības
komitejā 06.06.2012.
Pēc konsultācijām ar Satiksmes
un transporta lietu komiteju ar
pavadvēstuli projekts nodots
turpināšanai
Satiksmes departamentam.
Saņemta noraidoša atbilde.

2012.gada
3. ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa
R.Mazjānis

Sagatavotais projekts iesniegts
Rīgas domes Pilsētas attīstības
komitejā 06.06.2012.
Pēc konsultācijām ar Satiksmes
un transporta lietu komiteju ar
pavadvēstuli projekts nodots
turpināšanai
Satiksmes departamentam.
Saņemta noraidoša atbilde.

2012.gada
3.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals

2012.gada
3.ceturksnis

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

Par 2012.gada
2.ceturksni

M.Rubīna,
J.Golunovs,

Izpildīts.

1)Sniegtas konsultācijas māju
renovācijas jautājumos – 109
apmeklētāji
32) Sniegtas telefonkonsultācijas
– 312
Preses relīzes –4
e-pasts un iedz. vēstules- 7
Intervijas:
Raksti:
1) M.Rubīna „Bija vai nebija
tiesības Liepājas pašvaldībai
atteikt individuālas gāzes katlu
mājas ierīkošanu pašvaldības
noteiktajā koģenerācijas
pieejamības zonā”
e-raksts ziņu portālos
www.rea.riga.lv (2.08.2012) un
www.building.lv.
Izpildīts. Žurnāls drukātā variantā
izplatīts RD vadībai un Mājokļu
un vides komitejas deputātiem
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Vēstnesis” Nr.18

E.Riekstiņa,
R.Baufals

2.5. Informācijas uzturēšana
un aktualizēšana REA mājas
lapā, tostarp aktīva
komunicēšana ar
iedzīvotājiem, t.sk. interaktīvo
aptauju veidā

2012.gada
3.ceturksnis

R.Baufals,
J.Golunovs

2.6. Informācijas uzturēšana
un aktualizēšana otrajā REA
mājas lapā

2012.gada
3.ceturksis

R.Baufals

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. „Siltumsūkņu
izmantošana ēku
energoapgādē.”

2012.gada
3.ceturksis

R.Baufals

2012.gada
3.ceturksnī

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

http://energoauditi. rea.riga.lv

Mājas lapu www.rea.riga.lv

3.ceturksnī apmeklējuši 2536
interesenti.
Mājas lapā ievietotas
30 jaunas ziņas. 12 no tām
pārpublicētas portālā
www.building.lv
Veikta interaktīvā aptauja:
1)”Kādai dzīvokļa iegādei Jūs
dotu priekšroku šobrīd?”,
2)”Elektromobiļu iegādes
nosacījumi Jūsu personīgām
vajadzībām”
Mājas lapu 3.ceturksnī
apmeklējuši 120 interesenti.
Turpinās interaktīvā aptauja:
„Vai Jums ir aktuāli šāda veida
projekti”.
Tiek ievietota nozīmīgākā
informācija. Ir liela sociālo tīklu
apmeklētāju interese.
Sekotāji: Tw.-150
F-17

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

10.08.2012

Izpildīts.
J.Golunova prezentācija
“Siltumsūkņu ieviešanas
pieredze Rīgas pirmskolas
izglītības iestāžu
siltumapgādē”

2.9. REA organizēja šādus
seminārus:

2012.gada
3.ceturksnis

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

2.9.1. tikšanās laikā Rīgas
domes telpās ar ŠlēsvigasHolšteinas (Vācija)
delegāciju 35 dalībnieku
sastāvā, kas interesējās par
Rīgas pašvaldības pieredzi
energoapgādes un
energoefektivitātes jomā.

19.09.2012.

M.Rubīna,
J.Golunovs,
E.Riekstiņa,
R.Baufals,
RD Ārlietu
pārvalde

M.Rubīnas prezentācija.
“Enerģētikas attīstība
Rīgas pilsētā”.
J.Golunova prezentācija
“Energy efficient
renovation of buildings –
one of the main energy
efficiency improvement
measures”.
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E.Riekstiņas prezentācija
“Dalība starptautiskos
projektos, to ieviešanas
gaita un sasniegtie
rezultāti”
M.Rubīnas prezentācija
„Siltumenerģijas patēriņa
maksas aprēķināšanas
kārtība daudzdzīvokļu
mājās ar automatizētiem
siltuma mezgliem”.

2.9.2. Sadarbībā ar Latvijas
patērētāju tiesību aizstāvības
asociāciju organizēts otrais
cikla „Siltumenerģijas
patēriņa regulēšana un
maksas aprēķini centralizētai
siltumapgādei pieslēgtiem
daudzdzīvokļu namiem”
seminārs Liepājā
2.9.3. Sadarbībā ar Latvijas
patērētāju tiesību aizstāvības
asociāciju organizēts otrais
cikla „Siltumenerģijas
patēriņa regulēšana un
maksas aprēķini centralizētai
siltumapgādei pieslēgtiem
daudzdzīvokļu namiem”
seminārs Cēsīs

18.07.2012.

M.Rubīna,
Sadarbības
partneri

15.08.2012

M.Rubīna,
Sadarbības
partneri

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

2.10. REA piedalījās šādos
pasākumos:

2012.gada
3.ceturksnis

2.10.1. Dalība Rīgas
Informācijas Tehnoloģiju
demonstrēšanas centra (Rīgas
IT Democentrs) atklāšanā
2.10.2. Dalība svinīgajā
pasākumā Rātslaukumā sakarā
ar SIA “Rīgas satiksme” 5
elektromobiļu prezentāciju
sabiedrībai
2.10.3. Dalība AS ”Latvenergo” Energoefektivitātes
informācijas centra rīkotajā
seminārā “Energoefektivitātes
pasākumi daudzdzīvokļu
mājā” Jūrmalā
2.10.4. Dalība renovēto ēku
atklāšanas pasākumā Cēsīs

4.07.2012.

R.Baufals

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

2.08.2012

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

14.08.2012.

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

16.08.2012.

J.Golunovs

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

22.08.2012.

J.Golunovs

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.
J.Golunova prezentācija
“Renewable energy use in

2.10.5. Dalība UNESCO .
Latvijas Nacionālās komisijas
rīkotajā tikšanās pasākumā ar
“Green – Project” pārstāvjiem

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.
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the Riga city”

Eiropas mājā
2.10.6. Dalība EM un LIAA
organizētajā informatīvā
seminārā par 10.uzsaukumu
daudzdzīvokļu māju
renovācijai ar struktūrfondu
atbalstu
2.10.7. Dalība Liepājas
domes organizētajā seminārā
“Siltumapgāde Liepājā –
Eiropas un Latvijas pieredze,
riski”
2.10.8. Dalība VARAM
seminārā “Ekonomiskā
izrāviena vadmotīvs: Latvija
2020. gadā –zaļākā valsts
pasaulē”.
2.10.9. Dalība SIA “ENSO
Baltic” organizētajā
informatīvas ekskursijas
pasākumā uz lielāko zemes
siltumsūkņu staciju (480kW)
Latvijā Ķekavas novada
Daugmales pagastā
2.10.10 Dalība Bezizmešu
mobilitātes centra atklāšanā
Dārzciema ielā
2.10.11. Dalība Sorosa fonda
organizētajā diskusijā Berga
bazāra Birojnīcā par
elektroenerģijas tarifu
pamatotību
2.10.12. Piedalīšanās
Zemgales reģionālās
enerģētikas aģentūras Konsultatīvās padomes sēdē
telefonkonferences veidā
2.10.13. Piedalīšanās
Satiksmes departamenta
organizētajā diskusijā ar
“Digital City Limited” emobolitātes konsultantu Ešliju
Abrahamu Rīgas domē

23.08.2012.

M.Rubīna

30.08..2012.

M.Rubīna

30.08.2012

J.Golunovs

13.09..2012.

J.Golunovs

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

19.09..2012.

R.Baufals

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā

28.09.2012

M.Rubīna,
J.Golunovs

Izpildīts.

3.07.2012

M.Rubīna

Izpildīts.

7.08.2012

M.Rubīna

Izpildīts.

Izpildīts.

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.
M.Rubīnas prezentācija
“Siltumapgādes risinājumi
Eiropas pilsētās Eiropas
enerģētikas politikas
kontekstā”
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.
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2.11. Dokumentu
sagatavošana un iesniegšana
Rīgas pašvaldības aģentūras
“Rīgas enerģētikas aģentūra”
2013.gada budžetam un
investīcijām

2012.gada
3.ceturksnis

M.Rubīna,
I.Nokalna

Izpildīts.
Budžeta pieteikums
izskatīts un atbalstīts
Mājokļu un vides komitejas
sēdē.

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
3.ceturksnis

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

2012.gada
3.ceturksnis

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)

E.Riekstiņa,
M.Rubīna

Projekts pabeigts.
Revīzijas ir pabeigtas.
Notiek noslēguma atskaišu
izvērtēšana
projekta vadības 2. līmeņa
institūcijās.

I.Nokalna,
Sadarbības
partneri

3. ceturksnī paveikts:
1) Notiek māju pieteikumu
reģistrācija nākošajam
energoauditu uzsaukumam
rudenī..

(01.10.2009.30.09.2011.)

(2011.gada
4.ceturksnis 2012.gada)
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

3. ceturksnī paveikts:
1) Dalība Rīgas IT DEMOcentra
atklāšanā (R.Baufals) 4.07.2012.
2) 12.09 2012. organizēts pirmais
GreenIT Net projekta konsorcija
vebinārs
ar apmācību par pieslēgšanos
vebināram (nodrošina RD IT
centrs) un pārbaudi par sakaru
un vebināra procesa kvalitāti.
3) Dalība konsorcija darba
sanāksmē Mančesterā (I.Ielīte,
E.Riekstiņa, R.Baufals,
J.Jelnieks).
4) Labākās ITK tehnoloģiju
pielietojuma prakses apzināšana
Rīgā un apraksta sagatavošana :
- par programmējamu LED
apgaismes ķermeņu uzstādīšanu
Rīgā ar distances vadību
sprieguma pazemināšanai un
apgaismojuma intensitātes
samazināšanai nakts stundās
5) Pirmās starpatskaites
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3.4. Starptautiskais
INTERREG IVC
programmas projekts
„Ilgtspējīga pilsētas
mobilitāte” (SUM Project)
(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

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

sagatavošana par projekta
izpildes gaitu par 2012. gada 1.
pusgadu un iesniegšana 1.
līmeņa projekta vadības
institūcijai.
6) Starpatskaišu saņemšanas
procedūras uzsāķšana no
konsorcija sadarbības partneriem
un pārbaužu veikšana .
7) Saraksta veidošana ar 50
ieinteresētiem sadarbības
partneriem projekta izpildes
operatīvās informācijas
nosūtīšanai
8) Organizatoriskie pasākumi
semināra “Inovatīvas
informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas energoefektivitātes
veicināšanai” sagatavošanai.
3. ceturksnī paveikts:
1) Dalība Rīgas pašvaldības 5
elektromobiļu publiskās
demontrācijas pasākumā
2.08.2012.
2) Pirmās starpatskaites
sagatavošana par projekta
izpildes gaitu par 2012. gada 1.
pusgadu un iesniegšana 1.
līmeņa projekta vadības
institūcijai.
3) Dalība bezizmešu mobilitātes
centra atklāšanā (R.Baufals)
19.09.2012.
4) Labākās bezizmešu
mobilitētes prakses piemēru
apzināšana un atlase Rīgā.
5) Saraksta veidošana ar 200
ieinteresētiem sadarbības
partneriem projekta izpildes
operatīvās informācijas
nosūtīšanai
6) Organizatoriskie pasākumi
semināra “Ilgtspējīga pilsētas
transporta attīstība elektromobiļi” sagatavošanai.
3. ceturksnī paveikts:
.1) Uz savstarpēji saskaņotā
projekta un budžeta pamata tiek
gatavots parakstīšanai Granta
līgums, notiek atsevišķu
jautājumu precizēšana
2) Tiek gatavots projekta svinīgās
atvēršanas pasākums Glazgovā
3) Notikusi skaipa conference
starp Rīgu un Glazgovu par
organizatoriskiem jautājumiem
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4. CITI PASĀKUMI
4.1. Sagatavots Rīgas
2012.gada
pašvaldības aģentūras “Rīgas 3.ceturksnis
enerģētikas aģentūra Rīcības
plāns 2013. gadam”

M.Rubīna

Izpildīts.
Apstiprināts Mājokļu un
vides komitejas sēdē
13.09.2012.

4.2. Dalība Rīgas ilgtermiņa
attīstības stratēģijas
Stratēģiskās uzraudzības
sistēmā – piedalīšanās RD
Pilsētas attīstības
departamenta organizētajās
apspriedēs
4.3. Piedalīšanās mācību
seminārā par darba
likumdošanas jautājumiem.
4.4. Piedalīšanās valsts
reģionālās attīstības
aģentūras organizētajā
informatīvā seminārā par eiesniegumu nosūtīšanu un
saņemšanu

2012.gada
3.ceturksnis

M.Rubīna,
I.Nokalna

Izpildīts.
Sagatavoti materiāli pēc
Departamenta pieprasījuma
iekļaušanai jaunajos pilsētas
attīstības stratēģiskajos
dokumentos.

12.07.2012

E.Riekstiņa

Saņemts sertifikāts.

11.09.2012

I.Nokalna,
E.Riekstiņa

Izpildīts.

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

Maija Rubīna
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