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
4. ceturksnī (oktobris, novembris, decembris)
Pasākuma nosaukums

Izpildes laiks

Atbildīgais par
izpildi

Atzīmes par izpildi,
piezīmes

1. REA aktivitātes starptautiskā projekta konsorcija ietvaros
1.1. Saskaņots jautājums ar
konsorcija partneriem par
konsorcija sanāksmes
organizēšanu Rīgā 2009.g.
pavasarī reizē ar
starptautisko konferenci par
pašvaldību uzdevumiem
Eiropas enerģētikas politikas
ieviešanā
1.2. REA starptautiskā
projekta finanšu bilances
vešana
1.3. REA starptautiskā
projekta stundu bilances
vešana
1.4. Sniegtas konsultācijas
jaunveidojamai Zemgales
reģionālai enerģētikas
aģentūrai (ZREA) aģentūras
organizatoriskos jautājumos
1.5. Sniegts konsultatīvais
atbalsts Liepājas domei
Kurzemes reģionālās
enerģētikas aģentūras
pakāpeniskas veidošanas un
starptautiskā projekta
sagatavošanas jautājumos

2008.g.
oktobris

M.Rubīna,
I.Ielīte

Izpildīts
Saskaņots jautājums par
EK Enerģētikas komisāra
A.Piebalga piedalīšanos
konferencē ar A.Piebalga
biroju Briselē

Uz katra mēneša
1. datumu ar
periodisku
finanšu
salīdzināšanu
Uz katra mēneša
1. datumu

M.Rubīna,
R.Jankaite (FD)

Tiek izpildīts

E.Semjonova

Tiek izpildīts

2008.g.
4. ceturksnis

M.Rubīna,
I.Ielīte

Izpildīts

2008.g.
4. ceturksnis

M.Rubīna

Izpildīts
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2.1. Rīgas domes
lēmumprojekta sagatavošana
un virzīšana par REA
maksas pakalpojumiem

2. REA finanšu jautājumi
2008.g.
M.Rubīna,
februāris I.Vucāne,
decembris
RD Finanšu
departaments,
RD Juridiskā
pārvalde

2.2. 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.
4. ceturksnis

2.3.Veikta starptautisko
projektu eiro valūtas
(50 000 EUR) konvertācija
latos pēc izdevīga kursa,
iegūstot papildus ieņēmumus
259.80 Ls
2.4. Saņemti eiro kontā ar
pārskaitījumu no vadošās
organizācijas „BEF” līdzekļi 30% apjomā starptautiskā
projekta „INTENSE” (PVS
ID 2418) izpildei
2.5. Sagatavota un nosūtīta
vēstule AS”Rīgas siltums” ar
lūgumu līdzdalībai projekta

2008.g.
novembris

M.Rubīna

2008.g. oktobris

M.Rubīna,
E.Semjonova

M.Rubīna,
I.Vucāne

2008.g. novembrī M.Rubīna

Pēc Juridiskās pārvaldes
pieprasījuma: 1) nosūtīts
preventīvai saskaņošanai
ar Reģionālo un pašvaldības lietu ministriju –
saskaņots 2) pārformēts
pielikums pēc pieprasītās
formas 3) sakaņots ar
Finanšu departamentu
Izpildīts.
Izskatīts Komunālo un
dzīvokļu jautājumu
komitejā un iesniegts
Finanšu departamentam
(3. cet.).
Iesniegts Komunālo un
dzīvokļu jautājumu
komitejā , deputātiem,
Domes priekšsēdētājam,
vietniekam un Finanšu
dep. direktorei vēstulepapildus pamatojums
līdzekļu akūtas piešķiršanas nepieciešamībai.
FD investīciju programmā finans.nav ieslēdzis.
Iesniegts dep.
J.Karpoviča priekšlikums
par finans. samazinātā
apjomā. Sagatvota izziņa
pie deputāta priekšlikuma
un ar vēstuli iesniegta
RD vadībai un FD.
Izpildīts.

Izpildīts.

Izpildīts.
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par „Ilgtspējīgas enerģijas
rīcības plānu 2009.-2020.g.”
(PVS ID 2621)izstrādes
finansēšanā
2.6. Saņemti līdzekļi no
vadošās organizācijas „BEF”
par paveikto darbu
starptautiskā projekta PVS
ID 2419
ietvaros
2.7. Pēc vadības uzdevuma
slēgts liekais (neizmantotais)
REA bankas konts

2008.g.
novembrisdecembris

M.Rubīna,
E.Semjonova

Izpildīts

2008.g.
novembris

M.Rubīna,
RD Finanšu
departaments

Izpildīts

3. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.
3.1. Piedalīšanās II
2.-3.10.2008
J.Golunovs
Izpildīts.
starptautiskā konferencē par
Konferenci organizēja
ilgtspējīgu attīstību „TaupīVIP „Par sakoptu
sim enerģiju - palīdzēsim
Latviju” ar izglītības
klimatam” Jūrmalā
iestāžu pārstāvju
piedalīšanos. REA
līdzziņojums darba
grupā.
3.2. Piedalīšanās OPEN
7.-9. 10.2008
J.Golunovs
Izpildīts.
DAYS pasākumos Briselē
3.3.Piedalīšanās nacionālajā 10.10.2008
M.Rubīna
Izpildīts.
forumā „Atspēriens Latvija
2030” Rīgā, Ķīpsalā
3.4. Piedalīšanās svinīgajā
Zemgales reģionālās
enerģētikas aģentūras
atklāšanas pasākumā –
seminārā Jelgavā

16.10.2008

J.Golunovs

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
sadaļā „Jaunumi”

3.5. Piedalīšanās seminārā
izstādē „Māja.Dzīvoklis”
Rīgā, Ķīpsalā

17.10.2008

J.Golunovs

Izpildīts.

3.6. Starptautiskā
„INTENSE” projekta
atklāšanas semināra
organizēšana Rīgas domes
telpās (45 dalībnieki no 12
valstīm un 28 organizācijām
ar ES pārstāvja no EACI
piedalīšanos)

21.-23.10.2008

M.Rubīna,
I.Gaters(REA UP);
E.Semjonova,
R.Baufals,
„Baltijas Vides
Forums”

Izpildīts.
Semināra laikā
organizēts dalībnieku
izbraukums uz 3
siltinātām mājām
Imantā (J.Golunovs,
E.Semjonova).
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
sadaļā „Jaunumi”
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3.7. Piedalīšanās ar
prezentāciju (M.Rubīna)
seminārā „Veicinot
energoefektivitāti un
atjaunojamos energoresursus Latvijā” EK
pārstāvniecības Latvijā
telpās

29.10.2008

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Semjonova

Izpildīts.
Prezentācija „Riga
Energy Agency”.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
sadaļā „Jaunumi”.
Publikācija laikrakstā
„Latvijas Avīze”.

3.8. Piedalīšanās ar
prezentāciju (I.Gaters)
Baltijas Ekonomikas
Forumā, Rīgā

3.-4.11.2008

I.Gaters(REA UP);
M.Rubīna

3.9. Piedalīšanās ar
prezentāciju (J.Golunovs)
seminārā „ENERĢIJA
MĀJOKĻOS: patēriņa
ieradumi un iedzīvotāju
informētības paaugstināšana
par enerģijas taupīšanas
iespējām mājokļos” Siguldā
starptautiskā projekta
ietvaros

5.-6.11.2008

J.Golunovs

Izpildīts.
Prezentācija
„Improving the
energy efficiency.
Role and activities of
Riga municipality”
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
sadaļā „Jaunumi”
Izpildīts.
Prezentācija:
„Iedzīvotāju
informēšana par
mājokļu renovācijas
un siltināšanas
iespējām – praktiskā
pieredze”

3.10. Piedalīšanās ar
prezentāciju (I.Ielīte)
starptautiskā konferencē
„Covenant of Mayors: How
to finance it!”
Helsinkos
3.11. Piedalīšanās seminārā
„Enerģija un apkārtējā vide”
Kanādas vēstniecībā Rīgā.

21.-22.11.2008.

I.Ielīte

26.11.2008.

J.Golunovs

3.12.Piedalīšanās
28.11.2008.
konferencē „Modernā koka
arhitektūra & energoefektīvu ēku būvniecība” Rīgā
3.13. Piedalīšanās ar stendu 27.-29.11.2008.
un REA un BEMA
sagatavotiem izdales
materiāliem (ap 1200 eks.)
starptautiskajā izstādē
„Vide un enerģija” Ķīpsalā

J.Golunovs

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

Izpildīts.
Prezentācija saistīta ar
konferences tematiku.
Tehniskā atskaite par
komandējumu atrodas
REA.
Izpildīts. Informācija
ievietota REA interneta
vietnē sadaļā
„Jaunumi”
Izpildīts. Informācija
ievietota REA interneta
vietnē sadaļā
„Jaunumi”
Izpildīts.
Semināra laikā
sniegtas konsultācijas
iedzīvotājiem (ap 40)
par māju siltināšanas
jautājumiem.
Informācija ievietota
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3.14. Piedalīšanās seminārā
par RD Stratēģiskās
uzraudzības sistēmu
(Ķīpasalā)

2.12.2008

E.Semjonova

REA interneta vietnē
sadaļā „Jaunumi”.
Saņemta izstādes
rīkotāju pateicība par
piedalīšanos un darbību
izstādes laikā.
Izpildīts.
REA saņēmusi balvu
par operatīvi iesniegto
pieprasīto informāciju.

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. 4.
ceturksnī apmeklējuši
884 interesenti
(kopš gada sākuma –
3366)
4.2. REA mājas lapas, kas
2008.g.
R.Baufals
(Mājas lapa atvērta
tiek izmantota energoauditu 4. ceturksnis
2008.g. augustā).
organizēšanai, uzturēšana un
Mājas lapu 4. ceturksnī
papildināšana
apmeklējuši 245
http://energoeuditi.rea.riga.lv
interesenti (kopš
atvēršanas – 666)
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.Datu bāzes veidošana par 2008.g.
siltinātām mājām, siltināša4. ceturksnis
nas izmaksām un energopatēriņu

J.Golunovs

4.5. Informācijas lapu:
1)„Strauji palielinās
siltumenerģijas tarifi – ko
darīt?”Nr.3;
2) „Kā iedzīvotājiem
sagatavoties mājas
renovācijas uzsākšanai”
Nr2;
3)Kā iedzīvotājiem panākt

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

2008.g.
4.ceturksnis

Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļautas
siltinātās mājas Rīgā,
Daugavpilī, Jelgavā,
Liepājā un citviet.
Tiek izpildīts.
Izplatīti iedzīvotājiem
4. ceturksnī ap 800 eks.
(t.sk. ap 400 eks.
izstādē, sk. poz.3.13).
Informācijas lapas tiek
izplatītas vietās, kur
pulcējas iedzīvotāji,
t.sk. vienas pieturas
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aģentūru tīklā, KD
Dzīvokļu pārvaldes
telpās u.c.

mazāku maksu par siltumu”
Nr.1
izplatīšana iedzīvotājiem
4.6. Sagatavots trešais un
ceturtais ilustrētais
elektroniskais žurnāls
„REA vēstnesis”
A4 formātā

2008.g.
novembrisdecembris

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

Izpildīts.
Pieejams REA
interneta vietnē..
Papīra formātā sagatavoti un izplatīti pa 10
eks.
Izpildīts.
Saskaņota redakcionāli
brošūras papildināšana
ar „BEF” izstrādātām
sadaļām un materiāls
sagrupēts atbilstoši
tipogrāfijas prasībām.

4.7. Brošūra
2008.g. 4.
ceturksnī
„Ēku energoefektivitātes
paaugstināšana:Eiropas
Savienības politika un
labas prakses piemēri
pašvaldībās” uz A4 formāta
26 lpp. Brošūra izstrādāta
starptautiskā projekta
ietvaros.

M.Rubīna,
R.Baufals,

4.8. . Darbs ar firmām
informācijas atlasei par
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (SIA
Ritols, SIA HB Serviss, SIA
„Enarta”, SIA „Ecomatic”,
SIA „Fortum”u.c.)
4.9. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

2008.g.
pastāvīgi

J.Golunovs

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

2008.g.
4. ceturksnis

M.Rubīna

Jautājums atrisināts.
SIA „Rīgas nami” ir
piedāvājusi telpas namā
Brīvības ielā 49/53, 1.
stāvā (telpu grupa 007,
telpa Nr.1 - 38,2 m²,
telpa Nr.2 – 18,3 m²).
REA devusi mutisku
piekrišanu.

5. Starptautiskie un pašvaldības projekti
5.1. Starptautiskā projekta
.Izpildes termiņš E.Semjonova,
Norvēģijas finanšu
2007.g.
M.Rubīna,
instrumentam nevalstiskām
oktobrisJ.Golunovs
organizācijām „Informācijas 2008.g.
apmaiņa un sadarbības
decembris
veicināšana, lai paaugstinātu
energoresursu izmantošanas
efektivitāti un sekmētu
sabiedrības patēriņa
ieradumu maiņu Baltijas
valstīs” - PVS ID 2419
(Iesniedzējs – BEF,

Projekts pabeigts
atbilstoši līgumam.
2008.g. 4. cet. paveikts:
1) tipogrāfiski izdotas 2
informācijas lapas (sk
poz.4.5);
2) sagatavota prezentācija (sk. poz.3.9) un
līdzdalība seminārā;
3) sagatavots un veikts
naudas pārvedums no
BEF REA kontā (sk.
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sadarbības partneris REA)
izpildes organizēšana
atbilstoši projekta prasībām
5.2. Starptautiskā projekta ar
Vācijas vides aizsardzības
fonda finansējumu
„Stratēģiskas koncepcijas
izstrāde inovatīvas un
energoefektīvas būvprakses
ieviešanai Baltijas valstīs” PVS ID 2481
(Iesniedzējs – BEF,
sadarbības partneris REA)
izpildes organizēšana
atbilstoši projekta prasībām

poz. 2.6).

Izpildes termiņš
2007.g.
novembris2009.g. marts

E.Semjonova,
M.Rubīna,
J.Golunovs,

Tiek izpildīts atbilstoši
līgumam. 2008.g. 4.
cet. paveikts:
1) Brošūras
ar labas prakses
piemēriem ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai
redakcionālā
sagatavošana nodošanai
tipogrāfijā
(sk.poz. 4.7)

5.3. Starptautiskā projekta 2008.g.oktobrisINTENSE, ko līdzfinansē
2011.g.
„Intelligent Energy –
Europe” (PVS ID 2418)
(Iesniedzējs –BEF,
sadarbības partneris REA)
izpilde atbilstoši projekta
prasībām

E.Semjonova,
M.Rubīna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
BEF

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. 4.
ceturksnis

M.Rubīna,
I.Ielīte

Tiek izpildīts.
4. ceturksnī paveikts:
1) organizēts un
nodrošināts Rīgas
domes telpās seminārs
(sk. poz.3.6) un objektu
apmeklēšana Rīgā;
2) noformēts un
saņemts naudas
pārvedums no BEF
(sk. poz.2.4)
Projekts tiek izskatīts.
Sagatavoti un iesniegti
nepieciešamie papildus
skaidrojumi pēc VM
pieprasījuma.
Saņemts no Vides
ministrijas un Finanšu
ministrijas atbalsts
(vēst. 08.12.2008
Nr.4.1.1,.-18/6267).
Sakarā ar naudas
trūkumu atbilstoši
nolikumam pieteikums
nosūtīts Finanšu
instrumenta birojam, lai
EEZ finanšu instrumentu komiteja pieņemtu
galīgo lēmumu.

5.5.Starptautiskais projekts
„Reģionu sapratnes par
klimata izmaiņām

2008.g.4.
ceturksnis

E.Semjonova,
M.Rubīna

Projekts noraidīts.
REA pieņēmusi lēmumu
turpmākā projekta
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veicināšana (ACCR)”
(PVS ID 2499) Baltijas
jūras reģiona programmas
2007-2013 konkursam.
Iesniedzējs – Päijät-Häme
(Somija) reģionālā padome,
REA – sadarbības partneris.
5.6. 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
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. Starptautiskā projekta
„Centrālā Baltijas reģiona
valstu galvaspilsētu
ieguldījums Pilsētu mēru
pakta īstenošanā” (PVS ID
2621) pieteikuma
sagatavošana iesniegšanai
konkursam. Vadošā
organizācija – Stokholmas
pašvaldība, sadarbības
partneri – Rīga, Helsinki,
Tallina.
5.9. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2008” (PVS
ID 1061-2525). Iesniedzējs
– REA.
RD finansējums no
Attīstības fonda - 10 000 Ls.

pārstrādē atkārtotai
iesniegšanai konkursam
nepiedalīties.

2008.g. 4.
ceturksnis

E.Semjonova,
J.Golunovs.

Projekts apstiprināts.
4. ceturksnī paveikts:
1)Veikta nepieciešamā
datu precizēšana
projekta izpildes
sagatavošanai;
2) Izveidoti darba
izpildei nepieciešamie
kontakti ar projektam
izvēlētā rajona (Jugla)
namu apsaimniekotāju.

2008.g. 4.
ceturksnis

E.Semjonova

Projekts tiek izskatīts.
Pagaidām papildus
informācijas nav

2009.g. -2011.g.

M.Rubīna,
I.Ielīte

4. ceturksnī paveikts:
1) projekts iekļauts RD
Projektu ideju grāmatā;
2) notikusi projekta
konsorcija dalībnieku
tikšanās Helsinkos un
darbs pie projekta
sagatavošanas (sk.
poz.3.10)

2008.g. jūlijsdecembris

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

Tiek izpildīts.
4. ceturksnī paveikts:
1)konkursa rezultātā
izvēlēta energoauditoru
firma energoauditu
veikšanai 21 dzīvojamā
mājā;
2) sagatavoti un noslēgti trīspusēji līgumi starp
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5.10. RD projekts „Mājokļu 2009.g.
energoauditi 2009” (PVS
ID 1961-2593). Iesniedzējs
– REA.

M.Rubīna,
I.Vucāne

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

M.Rubīna,
I.Vucāne

2009.g.

REA, energoauditoru
firmu un dzīvokļu
īpašnieku biedrībām par
darbu veikšanu;
3) pieņemti un izvērtēti
energoauditu rezultāti;
4) parakstīti trīspusēji
akti par darbu pabeigšanu.
4. ceturksnī paveikts:
1) sekots Domes
budžeta formēšanas
gaitai (sk.poz. 2.2.)
Tas pats, kas poz. 5.10.

6. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru paktu un EUSEW 2009
6.1. Pieņemts 30.09.2008.
2008.g. 4.
M.Rubīna
Izpildīts.
RD lēmums Nr. 4203„Par
ceturksnis
pilnvarojumu parakstīt
Eiropas pilsētu mēru paktu”
6.2. Sagatavots un nosūtīts
2008.g. oktobris
M.Rubīna,
Izpildīts.
paziņojums ES par RD
I.Ielīte
Informācija ievietota:
atbalstu un Rīgas pilsētas
1) ES interneta
mēra apņemšanos parakstīt
informācijas tīklā;
ES pilsētu mēru paktu
2) REA interneta vietnē
sadaļā „Jaunumi”
u.c.
6.3. Rīgas izvēle 3 Eiropas
2008.g.
E.Aizsilniece (ES
Izpildīts.
pilsētu (Rīga, Madride,
novembris
Rīgas
Organizēta un nodrošiHeidelberga)vidū pilsētu
pārstāvniecība);
nāta programma
PR rullīša veidošanai
M.Rubīna,
Briseles filmēšanas
saistībā ar Mēru paktu
K.Liepa (J.Birka
grupai Rīgā:
izplatīšanai Eiropas valstu
birojs);
1)piemeklēti tematikai
televīzijās un disku ierakstu
S.Liepiņa (Ārlietu
atbilstoši objekti;
veidā – izdalīšanai EUSEW
pārvalde)
2) Rīgas mēra līdzdalība
2009 laikā un citos
objektu apmeklējumos;
pasākumos Eiropas pilsētu
3) REA stenda
pārstāvjiem
filmēšana izstādē „Vide
un Enerģija”;
4) intervijas ar izstādes
apmeklētājiem.
6.4.Saņemts (Rīgas mēra
2008.g. 4.
M.Rubīna.
Tiek izpildīts:
adresē) Stokholmas mēra
ceturksnis
I.Ielīte
1)izveidoti kontakti ar
priekšlikums kopēja
pilsētām konsorcija
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projekta veidošanai 4 pilsētu
konsorcija – Stokholmas,
Rīgas, Helsinku, Tallinas –
ietvaros par mēra pakta
ieviešanu.
6.5. Saņemts (Rīgas mēra
adresē) ielūgums no Helsinku pilsētas mēra vietnieka
piedalīties konferencē
„Covenant of Mayors :How
to finance it!”
Helsinkos ar prezentāciju
6.6. Piedalīšanās ar
pieteikumu – „Energy
Audits of Dvellings –
2008” ES Ilgtspējīgas
enerģētikas kampaņas
2005.-2008.g. skatēkonkursā, kuras rezultātu
paziņošana notiks EUSEW
2009 norises laikā

2008.g.oktobris

I.Ielīte,
M.Rubīna

2008.g. 4.
ceturksnis

M.Rubīna,
J.Golunovs

6.7. Ielūguma saņemšana
no ES līdzdalībai EUSEW
2009 galvenā pasākuma
Briselē – MangEnergy
konferences „New
Opportunities for Local
Energy Actors”
paneļdiskusijā „Pilsētu un
lokālo enerģētikas aģentūru
veiksmīga kopdarbība – ko
mums vēsta pieredze un
labā prakse”

2008.g.
decembris

M.Rubīna,
S.Liepiņa (Ārlietu
pārvalde);
I.Ielīte

ietvaros;
2) notikusi konsorcija
dalībnieku tikšanās
Helsinkos;
3) uzsākts darbs pie
projekta izstrādes (sk.
poz.5.8)
Izpildīts.
Sk.poz.3.10.

Izpildīts:
1) precizēti dati
pieteiktajai tēmai par 20
dzīvojamo māju
energoauditiem;
2) saņemts parakstīts ES
Enerģētikas un TransportaĢenerāldirektorāta apliecinājums par
tēmas pieņemšanu ES
kampaņas skateikonkursam.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē,
”REA Vēstnesī” Nr.4.
Tiek izpildīts.
Notiek gatavošanās
dalībai konferencē

7. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
7.1. REA darbības
2008.g. 4.
Dz. Āboliņa
Izpildīts
publicitātes un attiecību ar
ceturksnis
Informācija
sabiedrību veidošana un
pārpublicēta laikrakstos
preses relīžu izplatīšana
un dažādos ziņu
plašsaziņas līdzekļiem.
portālos
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7.2. EK pārstāvniecības
uzdevumā līdzdalība
Ķegumā Ogres rajona
grāmatu svētkos organizētajā
apaļā galda diskusijā „Enerģētika mājsaimniecībā”, ar
grāmatu pasniegšanu
bibliotēkām
7.3. Līdzdalība
radioraidījumos
„Krustpunkti” un „Doma
laukums”

2008.g. 17.
oktobrī

M.Rubīna

Izpildīts.
Informācija par
diskusiju publicēta
laikrakstā „Latvijas
avīze” 22.10.2008.

27.10.2008,
10.11.2008

M.Rubīna

7.4. REA dalība televīzijas
raidījumā „Eirobusiņš” par
māju siltināšanas jautājumiem

2008.g. oktobrī

M.Rubīna

Izpildīts.
Raidījumu tematika
skar tarifu pieaugumu,
māju siltināšanu, ūdens
starpības dzīvojamās
mājās.
Izpildīts
Raidījumā izmantota
arī filma par māju
siltināšanu no REA
interneta vietnes

16.10.2008

M.Rubīna

7.5. Intervijas laikrakstiem
un žurnāliem:
7.5.1. M.Rubīnas intervija
žurnālistei Laurai Brokānei
laikrakstam „Rīgas Balss”
par energoapgādes un
energoefektivitātes
jautājumiem
7.4. Sagatavoti raksti
specializētajiem žurnāliem:
7.4.1. J.Golunova raksts
žurnālam „Enerģētika un
automatizācija” 2008.g.
Nr.10

2008.g. decembrī

J.Golunovs

7.4.2. REA raksts žurnālam
„Enerģētika un
automatizācija” 2008.g.
Nr. 9

2008.g. novembrī

J.Golunovs,
M.Rubīna

7.4.3. REA raksts
žurnālam„Enerģētika un
automatizācija” 2008.g.
Nr. 9

2008.g. novembrī

J.Golunovs,
M.Rubīna

7.4.4. M.Rubīnas raksts
žurnālam „REA Vēstnesis”
Nr.4, 2008.g. 4. ceturksnis

2008.g. decembrī

M.Rubīna,
A.Cers (AS „Rīgas
siltums”)

Publicēts
raksts „Māju
siltināšana ļaus ietaupīt
miljonu” laikrakstā un
Apollo ziņu portālā
Publicēts.
Raksts „Rīgas
mājokļu īpatnējās
elektriskās slodzes –
instruments
energoefektivitātes
paaugstināšanas
plānošanai”
Publicēts.
Raksts „Strauji
palielinās
siltumenerģijas tarifi –
ko darīt?”
Publicēts.
Raksts „Kā
iedzīvotājiem sagatavoties mājas renovācijas uzsākšanai”
Publicēts.
Raksts „Latvija –
atjaunojamiem
energoresursiem ļoti
bagāta valsts”
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8.1. Dalība RD Ārlietu
pārvaldes „Starptautiskās
sadarbības ar Eiropas
Savienības valstīm un
institūcijām koordinācijas
grupas” darbībā
8.2.Sagatavots RD
lēmumprojekts „Par Rīgas
pilsētas pašvaldības dalību
Eiropas pilsētu asociācijā
ilgtspējīgas enerģētikas
politikas veicināšanai
Energie-Cites”
8.3.. Piedalīšanās tiesību un
reglamentējošo dokumentu
sagatavošanā un vērtēšanā
energoapgādes un
energoefektivitātes jomā:
1) Sagatavotas būtiskas
iebildes un priekšlikumi par
likumprojektu „Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas
likums”
2)Priekšlikumi teksta
korekcijai MK noteikumu
projektā:
2.1) „Kārtība, kādā dzīvokļu
īpašnieks daudzdzīvokļu
mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvokļu īpašuma
lietošanu”;
2.2.) „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu”
3) Sagatavotas būtiskas
iebildes un priekšlikumi
MK noteikumu projektā
”Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta
energoapgādes komersanta
valdījumā esošām
centralizētās siltumapgādes
sistēmām un to atbilstības
pārbaudes kārtību”

8. Citi pasākumi
2008.g.
M.Rubīna
4. ceturksnis

2008.g.
4. ceturksnis

M.Rubīna

2008.g.
4. ceturksnis

M.Rubīna

Izpildīts

Akceptēts Komunālo
un dzīvokļu jautājumu
komitejā 3. cet.
Saskaņojot ar RD
Finanšu departamentu
pēc tā norādes
jautājums atlikts līdz
budžeta pieņemšanai.

Ņemta dalība Saeimas
apakškomisijas sēdēs
likumprojekta
sagatavošanai 2.
lasījumam
2008.g.
4.ceturksnis

M.Rubīna,
R.Visocka (KD)

2008.g.
novembris

M.Rubīna

Priekšlikumi nodoti
EM M.Auderam

Priekšlikumi nosūtīti ar
19.11.2008. vēstuli Nr.
REA-08-75-nd:
1) Ministru kabinetam;
2) Ekonomikas
ministrijai
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4) Sagatavoti priekšlikumi
izmaiņām MK noteikumu
projektā „Noteikumi par ēku
energosertifikāciju”
5) Sagatavots un iesniegts
Saeimā priekšlikums
likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu
līdzekļu izšķērdēšanu”
grozījumiem 4. panta 3. daļā
sakarā ar iespējamu rotācijas
fonda izveidi pašvaldībā
māju siltināšanai
8.4. Iniciatīvas kārtībā
sagatavoti „Nosacījumi
optimālā temperatūras
režīma ieviešanai un
uzturēšanai sabiedriskās
ēkās”

2008.g.
oktobris

M.Rubīna

2008.g. 4.
ceturksnis

M.Rubīna

2008.g.
decembris

M.Rubīna

8.5 Turpināts darbs pie
Rīgas elektroapgādes
attīstības koncepcijas 2008.2018.g. izstrādes

2008.g.
4.ceturksnis

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

8.6. Iniciatīvas kārtībā
sagatavots RD saistošo
noteikumu „Par Rīgas
pilsētas pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanas kārtību
energoauditu un māju
renovācijas veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās” projekts

2008.g. 4.
ceturksnis

M.Rubīna

Priekšlikumi nosūtīti pa
e-pastu Ekonomikas
ministrijai un
Pašvaldību Savienībai
Priekšlikums nodots
Saeimā (saņemts
komisijā) un nosūtīts
Pašvaldību Savienībai
un J.Dinēvičam
pārrunai ar Latvijas
Lielo pilsētu asociāciju.
Ieteiktie nosacījumi ar
ieteikumu par budžeta
izdevumu samazināšanu:
1) ar pavadvēstulēm
nosūtīti Saeimas
priekšsēdētājam
un Ministru
prezidentam;
2) ar dienesta ziņojumu
– RD priekšsēdētājam,
Rīgas pils.
izpilddirektoram un
Izglītības, jaunatnes un
sporta departamenta
direktoram.
Izstrāde turpinās.
4. ceturksnī paveikts:
1) daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku faktisko
diennakts elektrisko
slodžu mērījumi,
indikatoru noteikšana
un izpētes rezultātu
sagatavošana
1)Darbs veikts
sadarbībā ar RD
Komunālā
departamenta
Normatīvu nodaļu.
2) Nodots SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”(ar
1.12.2008 vēstuli Nr.
REA-08-183-dv) un
RD Labklājības
departamentam (pa epastu) saskaņošanai
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7.4. Sakarā ar personāla
izmaiņām REA veikta
amatu un algu saraksta
precizēšana un saskaņojums
ar RD Finanšu departamentu
7.5. Pēc vadības uzdevuma
piedalīšanās Pašvaldību
savienības Tehnisko
problēmu komitejas sēdē
7.6. Pēc vadības uzdevuma
un Latvijas Lielo pilsētu
asociācijas vēstules
(2.10.2008 Nr. 5/2-203)
veikta precizēšana par
potenciālajiem izglītības
iestāžu siltināšanas
projektiem, kas varētu tikt
realizēti ar Klimata
pārmaiņu finanšu
instrumenta finansējumu
7.7. Iniciatīvas kārtībā
piedalīšanās jauno
dzīvojamo namu nodošanā.
Datu apkopošana par
pielietojamām lielpaneļu
būvkonstrukcijām un jauno
māju siltumnoturību.
REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

2008.g. oktobrī

M.Rubīna,
I.Vucāne,
E.Semjonova

Izpildīts
Saskaņojuma vēstule
no 4.11.2008 Nr. DF08-458-dv/04-8

2008.g. 28.
oktobrī

J.Golunovs

2008.g. oktobris

M.Rubīna,
J.Golunovs,
RD Īpašuma
departaments

Izpildīts.
Sagatavota atskaite par
piedalīšanos (atrodas
REA)
Izpildīts.
Materiāls iesniegts
Latvijas Lielo pilsētu
asociācijai.
Izdalīts finansējums 7,5
milj. Ls apjomā
(11.12.2008. vēstule
Nr. 2.5-6/DV-08-2282dv un LLPA e-pasta
vēstule no 4.12.2008)

2008.g.decembris

J.Golunovs

Izpildīts.

Maija Rubīna
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