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
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. 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. Līdzekļu saņemšana
1.12.2009
M.Rubīna,
Izpildīts.
kontā no konsorcija vadības
RD Finanšu
Saņemts Euro kontā
BORDO pēc Interim Report
departaments
60.000 EUR un veikta
iesniegšanas EACI
50.000 EUR konvertācija
(7.12.2009) latos.
1.4. Piedalīšanās 70 ar ES
17.-20.11.2009.g. M.Rubīna
Izpildīts.
atbalstu izveidoto
Sk. komandējuma
lokālo/reģionālo enerģētikas
atskaiti REA lietvedībā.
aģentūru kontraktoru
sanāksmē –seminārā, ko
rīko EACI Briselē
1.5. Konsorcija dalībnieku
19.11.2009
M.Rubīna,
Izpildīts.
sanāksme kopā ar EACI
konsorcija
Sanāksmes apraksts
pārstāvi Briselē par
pārstāvji,
iekļauts M.Rubīnas
aktuāliem jautājumiem
Damjēns Kokārs
komandējuma atskaitē.
(EACI)
2. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.
2.1. Piedalīšanās Eiropas
5.-8.10.2009
J.Golunovs
Izpildīts.
reģionu un pilsētu atvērto
Sk. komandējuma
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durvju dienās - Open Days
pasākumos Briselē:
1) Plenārsēdē – konferencē
„Globālas krīzes-reģionālas
atbildes”;
2) Seminārā „Pilsētu mēru
pakts”-„Kā pilsētas gatavo
Ilgtspējīgas enerģijas rīcības
plānu un Emisiju inventārizāciju” un „Atbalsta struktūras padara plānu par realitāti
visiem”;
3) Seminārā „Apkārtējai videi draudzīgas ēkas:Industriāli risinājumi ilgtspējīgai
pilsētu un reģionu attīstībai”;
4) Seminārā „Vietējās stratēģijas ilgtspējīgai attīstībai”:
5) Seminārā „Pilsētvides-ES
partnerība: kā izveidot
ilgtspējīgas pilsētas”;
6) Konferencē „IEE-pilsētas
un reģioni strādājot ilgtspējīgas enerģijas nākotnei”
2.2. Piedalīšanās Jūrmalā
9.10.2009
AS „Latvenergo”
Energoefektivitātes centra
atklāšanā
2.3. Piedalīšanās ar
materiāliem (Mājokļu un
vides departamenta stendā)
Rīgas domes atvērto durvju
dienā
2.4. Rīgas pirmo Enerģētikas dienu organizēšana,
t.sk.:

1) Starptautiskā izstāde
„VIDE un ENERĢIJA
2009”Ķīpsalas izstāžu
kompleksā:
- REA stenda iekārtošana
un darbība izstādē, izdales

atskaiti REA
lietvedībā.

M.Rubīna

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”
Izpildīts.
Izplatītas REA
sagatavotās 3
informācijas lapas

10.10.2009

M.Rubīna,

15.10.-5.11.
2009.

REA un
sadarbības partneri

Izpildīts.
Informācija dota ES
informācijas tīklā,
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv,
kā arī daudzos ziņu
portālos un izdevumos,
kā arī citos masu
medijos

14.10 – 18.10.
2009

M.Rubīna,
J.Golunovs,

Izpildīts.
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materiāli, konsultācijas
apmeklētājiem;

R.Baufals,
E.Riekstiņa,
I.Nokalna

- Rīgas enerģētikas dienu
un izstādes atklāšana.

15.10.2009

J.Radzēvičs,
M.Rubīna

2) Piedalīšanās Vides
ministrijas organizētā
forumā „Apslēptā Latvijas
bagātība: kā pelnīt ar „zaļo”
enerģiju un energoefektivitāti”
3) Piedalīšanās Banku
Augstskolas Biznesa un
finanšu pētniecības centra
sadarbībā ar SIA „Knauf”
organizētajā praktiskajā
konferencē „Virzība uz
plašu energoefektivitātes
risinājumu ieviešanu
ilgtspējīgas ekonomikas
attīstības kontekstā” viesnīcas Hotel de Rome telpās
4) Piedalīšanās SIA „ABB”
organizētajā apaļā galda
diskusijā par cieto atkritumu
sadedzināšanu enerģijas
ražošanai - Ķīpsalas izstāžu
telpās
5) Atklāta starptautiskā
semināra „Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi energoapgādē un
enerģijas izmantošanā”
organizēšana un vadīšana
Ķīpsalas izstāžu telpās.
Sagatavots bagātīgs izdales
materiāls.

15.10.2009

J.Golunovs

15.10. 2009

M.Rubīna,
J.Kosītis,
EACI pārstāvis
Vasco De Oliveira
Janeiro

Izpildīts.
M.Rubīnas uzruna.
Izdots „Diskusiju
žurnāls”, novembris
2009, sk. REA
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Energoefektivitāte. Brošūras”

16.10.2009

M.Rubīna,
J.Golunovs,
V.Stepaņenko,
J.Ādamsons,
u.c.

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”

16.10.2009

M.Rubīna,
J.Golunovs,
E.Riekstiņa,
I.Nokalna,
A.Cers u.c.
sadarbības partneri

6) Atklāta starptautiskā
semināra „Atjaunojamo
energoresursu izmantošanas
iespējas pilsētu energoapgādē” organizēšana un
vadīšana Ķīpsalas izstāžu

17.10.2009

M.Rubīna,
I.Ielīte,
J.Golunovs,
E.Riekstiņa,
I.Nokalna,
A.Cers u.c.

Izpildīts.
Piedalījās 118 cilv.
J.Golunova prezentācija „Daudzdzīvokļu
māju siltināšana
Rīgā.”
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”,
t.sk. visas semināra
prezentācijas.
Izpildīts.
Piedalījās 82 cilv.
J.Golunova prezentācija „Efektīvs
enerģijas ieguves
piemērs, sadedzinot

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”
Izpildīts.
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telpās.
Sagatavots bagātīgs izdales
materiāls.

7) Līdzdalība atklātajā
praktiskajā BEMA
organizētajā seminārā
„Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” Rīgas domes
sēžu zālē.
Piedalīšanās ar izdales
materiāliem.

sadarbības partneri

21.10.2009

M.Rubīna,
J.Golunovs,
Sadarbības partneri

8) Līdzdalība
5.11.2009
ENERĢĒTIKAS FORUMA
2009 organizēšanā kopā ar
izdevniecību „Dienas
bizness”, viesnīcā „Radisson
SAS Daugava”

M.Rubīna,
Sadarbības partneri

2.5. Sagatavota prezentācija
darba sanāksmei Tallinā
starptautiskā projekta
UrbEnergy ietvaros
2.6. Piedalīšanās starptautiskā projekta UrbEnergy
darba sanāksmē Potsdamā

M.Rubīna,
B.Freliha (projekta
koordin. Piedalījās
Tallinā)
J.Golunovs

5.11.2009

26.-29.10.2009

atkritumus.”
M.Rubīnas prezentācija „Petrotermālās
enerģijas resursi un
izmantošanas iespējas
Latvijā”.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”,
t.sk. visas semināra
prezentācijas.
Izpildīts.
Piedalījās >140 cilvēki.
M.Rubīnas prezentācija „Daudzdzīvokļu
māju siltināšana
Rīgā”.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”,
t.sk. visas semināra
prezentācijas.
Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija „Energoefektivitātes paaugstināšanas
iespējas. Aktualitātes
un prakse”.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”,
Izpildīts.
M.Rubīnas sagatavoti
un B.Frelihas
prezentēti materiāli
Izpildīts.
Komandējuma atskaiti
sk. REA lietvedībā.
Iesniegta M.Rubīnas
prezentācija „Petrotermālās enerģijas resursi
un izmantošanas
iespējas Latvijā” angļu
val.(tulk. J.Golunovs) „Energy resources of
hot dry rocks and
posibilities of its
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2.7.Piedalīšanās Jelgavā
starptautiskā projekta
UrbEnergy ietvaros
renovētas daudzdzīvokļu
mājas nodošanas pasākumā
2.8. Piedalīšanās Jūrmalā
AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centra rīkotajā
seminārā „Apgaismošanas
efektīva vadība”
2.9. Eiropas Savienības
pārstāvniecības atbalstītais
seminārs Viļņā „Energy
Efficiency 2009. Innovative
solutions from the Nordic
countries”
2.10. Piedalīšanās seminārā
„Atjaunojamo energoresursu
izmantošanas potenciāls
Bauskas novadā” – Bauskā
starptautiskā projekta, ko
finansē Norvēģijas finanšu
instruments ietvaros.
2.11. Piedalīšanās LR
Ārlietu ministrijas rīkotajā
starptautiskajā seminārā
„Energoefektivitāte un
atjaunojamā enerģija Austrumu partnerības valstīs”
ĀM telpās. Austrumu partnerībā piedalās Baltkrievija,
Ukraina, Moldova, Armēnija, Azerbaidžāna un Grūzija.

3.11.2009

J.Golunovs

19.11.2009

R.Baufals

24.11.2009

J.Golunovs

25.11.2009

J.Golunovs

26.11.2009

M.Rubīna

2.12. Piedalīšanās Centrālās
Baltijas INTERREG IVA
programmas biroja rīkotajā
informatīvajā seminārā
„Projektu īstenošanas un
pārskatu sagatavošanas
prasības”
2.13. Piedalīšanās RTU
Promocijas padomes sēdē
sakarā ar doktoranta

27.11.2009

E.Riekstiņa,
I.Ielīte

27.11.2009

M.Rubīna,
J.Golunovs

utilization in Latvia”ievietota REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv.
Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.
Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.
Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.
Izpildīts.
Informācija par ģeotermālo resursu
tematiku ievietota REA
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.
Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija „Возможности и
опыт повышения
энергоэффективности и использования
возобновляемых
энергоресурсов г.
Риги». Informācija
ievietota REA interneta
vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.
Izpildīts.

Izpildīts.
M.Rubīnas atsauksme
par promocijas darbu
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Ā.Žīgura promocijas darba
aizstāvēšanu

„Centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitāte”.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”,
Izpildīts.

2.14. Piedalīšanās Jūrmalā
AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centra rīkotajā
seminārā „Zema patēriņa
ēku izbūves pamatprincipi”
2.15. Līdzdalība starptautiskā projekta COMBAT
atklāšanas pasākumā
Stokholmā „COMBAT Kick
off meeting”

2.12.2009

J.Golunovs

7.-8.12.2009

E.Riekstiņa,
I.Ielīte,
R.Baufals

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”,

2.16. Piedalīšanās Sorosa
fonda rīkotajā pētījuma
„Latvijas enerģētikas
politika: ceļā uz ilgtspējīgu
un caurspīdīgu enerģētikas
sektoru” prezentācijā
2.17. Līdzdalība starptautiskā projekta COMBAT
darba seminārā par CO2
emisiju noteikšanu ilgtspējīgas enerģētikas rīcības
plāna izstrādē Tallinā

15.12.2009

M.Rubīna

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA elektroniskajā
žurnālā „REA
vēstnesis” Nr.8

16.-18.12.2009

M.Rubīna,
J.Golunovs,
E.Riekstiņa

Izpildīts.
Komandējuma atskaiti
sk. REA lietvedībā.
M.Rubīnas un J.
Golunova prezentācija
„Emission calculations
in Riga”
Izpildīts.
M.Rubīnas uzruna.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”,
kā arī publicēta žurnālā
„Enerģija un Pasaule”,
2009.g. Nr.6, laikrakstā
„Latvijas vēstnesis”
12.11.2009 u.c.

2.18. Līdzdalība Latvijas
11.11.2009
Zinātņu akadēmijas rīkotajā
Valsts pētījumu programmas „Modernu metožu un
tehnoloģiju izpēte un izstrāde enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās enerģijas
veidiem, enerģijas piegādes
drošībai un enerģijas efektīvai izmantošanai” rezultātu
novērtēšanas un sabiedriskās apspriešanas sanāksmē
LZA.
2.19. Piedalīšanās ikgadējā
15.12.2009
RD Stratēģijas uzraudzības
sistēmas koordinatoru
seminārā

M.Rubīna

M.Rubīna

Izpildīts.
M.Rubīna saņēmusi
balvu par operatīvu un
kvalitatīvu darbību
2009. gadā.
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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. 4.
ceturksnī apmeklējuši
1952 interesenti (kopš
atvēršanas – 10.950).
3.2. REA mājas lapas, kas
2009.g.
tiek izmantota energoauditu Pastāvīgi
organizēšanai, uzturēšana un
papildināšana
http://energoauditi.rea.riga.lv

R.Baufals

(Mājas lapa atvērta
2008.g. augustā).
Mājas lapu 4. ceturksnī
apmeklējuši 108
interesenti (kopš
atvēršanas – 1458).

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.
3.4.Datu bāzes veidošana par
siltinātām mājām, siltināšanas izmaksām un energopatēriņu

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.

2009.g.
Pastāvīgi

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

2009.g.
4.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
I.Nokalna

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
4. ceturksnī > 1000 eks.
Informācijas lapas tiek
izplatītas izstādē,
semināros un vietās,
kur pulcējas iedzīvotāji,
t.sk. vienas pieturas
aģentūru tīklā, KD
7

mazāku maksu par siltumu”
Nr.1
izplatīšana iedzīvotājiem

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

2009.g.
decembris

M.Rubīna,
R.Baufals,
J.Golunovs

3.7. Brošūras
„Ēku energoefektivitātes
paaugstināšana: Eiropas
Savienības politika un labas
prakses piemēri
pašvaldībās” uz A4 formāta
32 lpp. izplatīšana.
3.8. Brošūras „Mājokļu
energoauditi 2008” (Energy
audits of Dwellings-2008)
uz A4 formāta 40 lpp.
izplatīšana.

2009.g. 4.
ceturksnī

M.Rubīna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
BEF

2009.g.
4.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

3.9.Brošūras
„Energoefektivitātes
paaugstināšanas iespējas
siltumapgādes
uzņēmumos” sagatavošana
izdošanai un izplatīšana

2009.g. oktobris

M.Rubīna,
R.Baufals,
E.Riekstiņa,
I.Nokalna,
J.Golunovs,
AS „Rīgas siltums”

3.10. Līdzdalība žurnāla
„Diskusiju žurnāls”
novembris 2009
sagatavošanā un
izplatīšanā

2009.g.
novembris

M.Rubīna

3.11. Brošūras „Skolu
energoauditi 2009”
sagatavošana un

2009.g.
4. ceturksnis

M.Rubīna,
J.Golunovs,
R.Baufals

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 60 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 10 eks.
Izpildīts.
Brošūras autori
Ā.Žīgurs, A.Cers u.c.
Žurnāls sagatavots
elektroniski, pieejams
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv.
Papīra formātā
sagatavoti un izplatīti
(semināros un izstādē)
200 eks.
Izpildīts.
Pieejams elektroniski
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv.
(sk.2.4. 3)punktu).
Izplatīti tipogrāfiski
sagatavotie 15 eks.
Izpildīts.
Pieejama elektroniski
REA interneta vietnē
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izplatīšana

3.12. Sagatavoti un izplatīti
izdales materiāli izstādē un
semināros, tostarp informācija par energoefektīvām
mājām, žurnāls „Diskusiju
žurnāls” augusts 2009,
brošūra „Soli pa solim līdz
renovācijai” u.c.
3.13 Darbs ar firmām
informācijas atlasei par
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem (SIA
„ABB”, CNIM, SIA „MGH
Systems”, SIA „AVKEnerģijas Tev”, SIA
„Altenergo”, SIA
„Moderators”, SIA
„Sunenergy Baltic”, SIA
„Woodens Windows
Latvia”, SIA
„PREMIUMENERGY”,
u.c.)
3.14. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām
3.15. Jaunumu sadaļas
uzturēšana REA interneta
vietnē www.rea.riga.lv.
3.16. Uzsācis darbu Energoefektivitātes informācijas
centra organizētais lietpratēju diskusiju klubs ar tēmu
„Enerģijas ietaupījumu
potenciāls un tehniskie
risinājumi – daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku ventilācijas
sistēmu renovācija.”

http://www.rea.riga.lv
Papīra formātā
sagatavoti un izplatīti
15 eks.
Izpildīts.
Izplatīti > 300 eks.

2009.g.
4. ceturksnis

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

2009.g.
pastāvīgi

J.Golunovs

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

2009.g.
4. ceturksnis

M.Rubīna

Jautājums iesaldēts,

2009.g. 4.
ceturksnis

R.Baufals,
J.Golunovs,
M.Rubīna

Izpildīts.
Ievietotas 36 jaunas
ziņas.

11.12.2009

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

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Jaunumi”.

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)
M.Rubīna,
(Iesniedzējs –BEF, REA BEF

Tiek izpildīts.
4. ceturksnī paveiktais:
1) J.Golunova
publikācijas žurnālā
„Pārvaldnieks”,
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sadarbības partneris)
izpilde atbilstoši projekta
prasībām

2) Tālāko projekta
darbu plānošana.

4.2. Starptautiskais projekts
„Siltumsūkņu ieviešana
Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta
izveide”(PVS ID 2162) –
Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.
Iesniedzējs –REA,
sadarbības partneri: Baltijas
Vides Forums, RD Īpašuma
departaments.
Izpilde atbilstoši projekta
prasībām
4.3. Starptautiskais projekts
„Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana
(Urb.Energy)”(PVS ID
2498 ) – INTERREG IVB.
Konsorcija vadītājs –
Vācijas mājokļu un pilsētas
būvniecības asociācija.
Iesniedzējs no Latvijas
puses – SIA „Rīgas
pilsētbūvnieks”, REA –
sadarbības partneris.
Izpilde atbilstoši projekta
prasībām.

2009.g. augusts –
2012.g. 30. aprīlis

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
J.Golunovs,
R.Baufals,
BEF,
Īpašuma
departaments,
b.d. „Kastanītis”

Tiek izpildīts.
4. ceturksnī izpildīts:
1) Projekta darbu
plānošana,
2) Sagatavots un
izsludināts iepirkums
par siltumsūkņu iegādi
un būvdarbiem;
3) Veikti parametru
mērījumi pirms
renovācijas bērnu dārzā
„Kastanītis”

2009.g. jūnijs2011.g.

M.Rubīna,
J.Golunovs,
B.Frēliha u.c.

4.4. Starptautiskais projekts
„Centrālā Baltijas reģiona
valstu galvaspilsētu
ieguldījums Pilsētu mēru
pakta īstenošanā”

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

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

Tiek izpildīts.
1)Sadaļas WP-4
pasākumi:
- dalībnieku seminārs
un renovētas mājas
nodošana Jelgavā
3.11.2009 (sk. p. 2.7),
- J.Golunova līdzdalība
darba sanāksmē
Potsdamā 26.29.10.2009. (sk. p. 2.6)
- darbs pie Juglas
apkaimes atbilstoši
projekta uzdevumam.
2) Sadaļas WP-5
pasākumi:
- materiālu sagatavošana
dalībai darba sanāksmē
Tallinā (sk.p. 2.5);
- informācijas apkopošana par iespējamiem
finansēšanas risinājumiem māju renovācijai;
- līdzdalība iepirkuma
dokumentu sagatavošanā finanšu koncepcijas izstrādei.
Tiek izpildīts.
4. ceturksnī paveikts:
1) Parakstīts kopējais
Granta līgums;
2) projekta atklāšanas
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(COMBAT)(PVS ID 2621)
– Centrālā Baltijas reģiona
INTERREG IVA 20072013 programma. Vadošā
organizācija – Stokholmas
pašvaldība, sadarbības
partneri – Rīga (REA),
Helsinki, Tallina.
Izpilde atbilstoši projekta
prasībām.
4.5. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2008” (PVS
ID 1961-2593). Iesniedzējs
– REA.

I.Nokalna.

2009.g.
4.ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

4.6. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2010” (PVS
ID 1961-2786). Iesniedzējs
– REA.

2009.g. 4.
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 –

Iesniegts 2009.g.
25. jūnijā

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

2009.g. 3.
ceturksnis

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

sanāksme un darbu
plānošana Stokholmā
7.-8.12.2009
(sk.p.2.15);
3) dalība darba seminārā
par emisiju noteikšanu
Tallinā 16.-18.12.2009
(sk.p.2.17)
4) Rīcības plāna
izstrāde.
Pilsētas attīstības komiteja pieņēma lēmumu
par 2008.g. neizlietoto
līdzekļu (> 7000 Ls)
pievienošanu Rīgas
pilsētas infrastruktūras
fondam.
Sagatavots un iesniegts
projekts, kas izskatīts
MV komitejā un Finanšu departamentā. Jautājums skatīts Pilsētas
attīstības komitejā.
Atlikts līdz viedokļa
saņemšanai no pilsētas
izpilddirektora.
Projekts noraidīts
tēmas daļējas neatbilstības dēļ izsludinātajam
konkursam.

Tiek izpildīts.
Pieteikums izskatīts un
atbalstīts MV komitejā.
Jaunas informācijas nav.
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REA, BEF, Auraplan
(Vācija), SIA SB un
Partneri, Vides Filmu
Studija
5. Aktivitātes saistībā ar Eiropas pilsētu mēru pakta parakstīšanu
5.1. Rīgas enerģētikas
2009.g. no
M.Rubīna,
Izpildīts.
dienu organizēšana (Mēru 15.oktobra līdz 5. J.Golunovs,
(sk.p. 2.4, 3.9, 3.10,
pakta saistības).
novembrim
I.Ielīte,
3.12)
I.Nokalna,
R.Baufals
un sadarbības
partneri
5.2. Informācijas un
materiālu vākšana „Rīgas
ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2009.-2020.g.”
(Mēru pakta saistības)
izstrādei. Rīcības plāna
izstrāde.
5.3. Informācijas
sagatavošana mēra vizītei
Kopenhāgenā par vides un
enerģētikas situāciju Rīgā
5.4. Mēra runas
sagatavošana dalībai
Kopenhāgenas klimata
samita mēru apaļā galda
diskusijā „How can the
world’s Mayors fast track
green city development?”

2009.g.
4. ceturksnis

M.Rubīna,
J.Golunovs.

Tiek izpildīts.
(sk.p.4.4)

2009.g. oktobrisnovembris

M.Rubīna

Izpildīts.

2009.g.
novembris

M.Rubīna,
I.Ielīte

Izpildīts.
Mēra runas tēma:
„Energy Efficient
Lighting and other
technologies”.

6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
6.1. REA darbības
2009.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
tostarp:
1)Sāksies pirmās Rīgas
enerģētikas dienas;
2) Rīgas enerģētikas dienās
notiks dažādi pasākumi;
3)Rīgas enerģētikas dienu
ietvaros diskutēs par cieto
atkritumu dedzināšanu;
4)Rīgas domē notiks
seminārs par daudzdzīvokļu
māju siltināšanu;
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5) REA tiekas ar Itālijas
kolēģiem
6.2. Intervijas :
1) žurnālam Kapitāls par
enerģētikas situāciju 2009 un
prognozēm ;
2) laikrakstam „Diena”,
raksts „Ne prata, ne gribēja”
(Ilze Krastiņa -13.10.2009);
3) LPS laikrakstam „Logs”,
Daina Oliņa, raksts
„”Aģentūra” nav
lamuvārds”;
4)Videofilmiņa (5 min.) no
intervijas TV raidījumā
„Galva.Pils.Sēta”. Sk. REA
interneta vietnē:
http://www.rea.riga.lv
sadaļā „Energoefektivitāte.
Publikācijas.”
6.3. Raksti:
1) žurnālā „Pārvaldnieks”
2009.g. oktobris, raksts
„Frankfurte. Pasīvo māju
būvniecības un renovācijas
pieredze. II daļa.”
2) žurnālā „Pārvaldnieks”
2009.g. novembris, raksts
„Frankfurte. Pasīvo māju
būvniecības un renovācijas
pieredze. III daļa.”
3) Raksts el.žurnālā „REA
vēstnesis” Nr.8 – „Par
pašvaldības bāzes emisiju
inventarizēšanu Eiropas
pilsētu iniciatīvas Siltumnīcefekta gāzu (SEG)
izmešu samazināšanai
ietvaros”.
6.4.Raksts interneta vietnē
http://www.eumayors.eu/articles/scho
w_en.htm?id=43
„Riga Energy days to be held

during „Environment and
Energy 2009”
6.5.Raksts interneta vietnē
http://thinkgeoenergy.com/archives/29
02

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

2009.g.
decembris

M.Rubīna

2009.g.
novembris

M.Rubīna

2009.g.
novembris

M.Rubīna

26.10.2009

M.Rubīna

2009.g.
4.ceturksnis

J.Golunovs

Izpildīts.

2009.g.
oktobris

Covenant of Mayors
birojs

Izpildīts.

2009.g.
novembris

EGEC

Izpildīts.

„Latvia exploring potential
of utilizing EGS for
geothermal plant”
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6.6. Raksti un informācija
masu medijos saistībā ar
REA darbību

2009.g. 4.
ceturksnī

Masu mediji

Informācija presē, TV,
Radio un informatīvos
portālos

7. Citi pasākumi
7.1. Piedalīšanās tiesību un
reglamentējošo dokumentu
sagatavošanā un vērtēšanā
energoapgādes un
energoefektivitātes jomā:
2009.g.
1) Ir iesniegtas būtiskas
iebildes un priekšlikumi par decembris
iespējamo risinājumu MK,
EM un RAPLM saistībā ar
RAPLM priekšlikumu
atcelt RD 12.05.2009
saistošos noteikumus Nr.171
„Par Rīgas pašvaldības
īpašumā vai pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā esošajās
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas
aprēķināšanas kārtību”
2)grozījumu sagatavošana
2009.g. oktobrī
28.08.2007 RD lēmumā
„Par Rīgas pilsētas
energoapgādes ekspertu
konsultatīvās padomes
izveidošanu”
3)grozījumu sagatavošana
2009.g. decembrī
RD 30.09.2008.lēmumā
„Par pilnvarojumu parakstīt
Eiropas pilsētu mēru paktu”
4) Vērtējums par MK notei- 2009.g. oktobrī
kumu projektu „Noteikumi
par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.2.
aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases
otro un turpmākajām
kārtām”.
7.2. Sagatavoti šādi
slēdzieni un informatīvas
vēstules:
1) RD Ārlietu pārvaldei par 2009.g.

M.Rubīna

Nosūtītas kopējas ar
REEKP vēstules MK,
EM un RAPLM.
Atbildes nav saņemtas
.

M.Rubīna

Sakarā ar izmaiņām
personālsastāvā.
Grozījumi RD
pieņemti.

M.Rubīna

Sakarā ar Rīcības plāna
beigu termiņa
pārnešanu par 5 mēn.
Grozījumi RD
pieņemti.
Priekšlikumi
labojumiem nosūtīti
LLPA

M.Rubīna

Izpildīts.
M.Rubīna
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Hamburgas deklarāciju
2)RD Ārlietu pārvaldei
par nepieciešamību
atturēties no EUROCITIES
Klimata izmaiņu
deklarācijas parakstīšanas
3) EK Enerģētikas komisāram Andrim Piebalgam –
par nākošajiem soļiem Mēru
pakta īstenošanā
4) RD Mājokļu un vides
departamentam – par vērtējumu Ukrainas uzņ. „Mobil
Gryp” piedāvājumam par
inovatīvu biodegvielas
ražošanu
5)RD Ārlietu pārvaldei –
par iespēju Rīgai parakstīt
Kopenhāgenas klimata
komunikē.
REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 26403004

4.ceturksnī
2009.g. oktobrī

M.Rubīna

2009.g. oktobrī

M.Rubīna

2009.g. decembrī

M.Rubīna

2009.g. decembrī

M.Rubīna

Maija Rubīna
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