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RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA
Reģistrācijas Nr.LV90002316775, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV1010, tālrunis 67012350, fakss 67181171,
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ATSKAITE par
Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāna izpildi 2010.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.Priekšlikumu izstrāde par 2010.gada
M.Rubīna,
Izpildīts.
budžeta līniju finanšu apjoma 4.ceturksnis
E.Riekstiņa,
galīgo korekciju projektā
I.Ielīte
pirms nobeiguma <7%
apjomā no kopējās summas,
saskaņojot korekcijas veidu
ar koordinatoru (Bordo) un
EACI (Brisele)
1.3. REA starptautiskā
Uz katra mēneša E.Riekstiņa
Tiek izpildīts.
projekta stundu bilances
1.datumu
vešana
1.4. Pēdējās projekta
2010.gada
M.Rubīna
Izpildīts.
Uzraudzības padomes sēdes
25.novembrī
sagatavošana un ziņojumi
2. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.
2.1. Piedalīšanās Open Days
4.-7. 10.2010.
J.Golunovs
Izpildīts.
informācijas nedēļas
pasākumos Briselē.
2.2. Piedalīšanās gadskārtējā 14.-17.10.2010. J.Golunovs,
Izpildīts.
starptautiskā izstādē RĪGĀ
I.Nokalna,
Izstādes apmeklētāju
Ķīpsalā „Vide un enerģija
R.Baufals,
skaits – 26.796
2010” ar REA ekspozīciju,
E.Riekstiņa,
izdales materiāliem un
M.Rubīna
informācijas stendu iedzīvotājiem
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2.3. Līdzdalība izstādes „Vide
un Enerģija 2010” atklāšanā
ar uzrunu Ķīpsalas izstāžu
kompleksā
2.4. Starptautiskās konferences „Pašvaldības ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plānsvadības instruments Mēra
pakta saistību izpildei”
organizēšana un vadīšana
Ķīpsalas izstāžu kompleksā
2.5. Starptautiskas konferences „Aktuālie pasākumi
energoefektivitātes
uzlabošanai un atjaunojamo
energoresursu izmantošanai”
organizēšana un vadīšana
Ķīpsalas izstāžu kompleksā
2.6. Piedalīšanās diskusiju
kluba „Enerģiju taupoša
būvniecība Latvijā” pasākumā
Latvijas arhitektu savienībā
2.7. Lietpratēju diskusiju
kluba seminārs par daudzdzīvokļu māju renovācijas
gaitu 2010. gadā Rīgā –
organizēšana un vadīšana
Rīgas domes sēžu zālē

14.10.2010.

M.Rubīna

15.10.2010.

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
R.Baufals,
Energy Cities
izpilddirektors
Žerārs Manjēns
M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
R.Baufals

16.10.2010.

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
www.rea.riga.lv
Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē.
Piedalījās 78 cilv.

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē.
Piedalījās 98 cilv.

22.10.2010..

J.Golunovs

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē.

29.10.2010

J.Golunovs,
M.Rubīna,
R.Baufals,
Sadarbības partneri

2.8. Piedalīšanās Rīgas
Tehniskās universitātes
organizētajā 51. starptautiskā
zinātniskā konferencē ar
prezentācijām

21.10.2010.

J.Golunovs

2.9. Piedalīšanās renovētās
dzīvojamās mājas Tomsona
ielā 24 atklāšanas pasākumā

27.10.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē.
Piedalījās 121 cilv.
J. Golunova
prezentācija „Rīgas
daudzdzīvokļu
dzīvojamo namu
energoefektivitātes
raksturojums”
Izpildīts.
J.Golunova prezentācija „Izplatītākie ēku
iekšējo siltumapgādes
sistēmu tehniskie
risinājumi Rīgas
daudzdzīvokļu mājās”.
J.Golunova,
M.Rubīnas prezentācija „Petrotermālās
enerģijas resursi un
izmantošanas iespējas
Latvijā”.
Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē
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E.Riekstiņa

Izpildīts.
Saņemta apliecība.

M.Rubīna

Izpildīts.

08.-12.11.2010.

I.Ielīte,
J.Radzevičs

Izpildīts.
I.Ielītes prezentācija
„Riga City –
challenges,
development&vision”

11.11.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē

12.11.2010.

M.Rubīna,
J.Golunovs

22.11.2010.

J.Golunovs,
M.Rubīna

2.16. Piedalīšanās
26.11.2010.
siltumcentrālē „Vecmīlgrāvis”
šķeldas biokurināmā katlu
mājas atklāšanā
2.17. Piedalīšanās
01.12.2010.
starptautiskā projekta „Baltic
Biogas Bus” reģionālā
seminārā Rīgā viesnīcā
„Islande Hotel”ar
prezentāciju

M.Rubīna,
J.Golunovs

Izpildīts.
Pārrunāti jautājumi par
iespējamo sadarbību
ESKO darbībā Rīgā un
PEKO veidošanā
Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē.
Piedalījās 39 cilv.
J.Golunova
prezentācija „Gaisa
apmaiņa ēkās un tās
lieluma iespaids uz
dzīvojamo ēku
energoefektivitāti”
Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē

2.10. Piedalīšanās Rīgas domē
organizētajā semināru ciklā
„Rīgas pilsētas pašvaldības
vajadzības un iespējas Eiropas
Savienības struktūrfondos”
2.11. Piedalīšanās Rīgas domē
organizētajā zinātniski
praktiskajā konferencē
„Korupcijas riski pašvaldībā.
Interešu konflikts un tā
prevencija”
2.12. Piedalīšanās Taipejā
(Taivānā) starptautiskajā
samitā „International Summit
on Climate Ghange and Low
Carbon Metropolises” ar
prezentāciju
2.13. Piedalīšanās renovētās
dzīvojamās mājas
Anniņmuižas bulvārī 60
atklāšanas pasākumā
2.14. Piedalīšanās Rīgas
domes telpās tikšanās/seminārā ar Nīderlandes
(Amsterdama) delegāciju
2.15. Lietpratēju diskusiju
kluba/semināra
„Daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku ventilācijas risinājumi
ēku energoefektīvas
renovācijas kontekstā”
organizēšana un vadīšana

21.10.2010.
28.10.2010.
04.11.2010.
11.11.2010.
17.11.2010.
23.11.2010.
5.11.2010.

M.Rubīna

Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē
M.Rubīnas
prezentācija
„Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāns 2010.2020.gadam”
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2.18. Piedalīšanās
„GeoPower Europe 2010”
kongresā Parīzē ar
prezentāciju

07.-10.12.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē
J.Golunova prezentācija „Possibilities of
using petrothermal
Energy in Riga city”

2.19. Līdzdalība Ekonomikas
ministrijas kampaņas „Dzīvo
siltāk” ietvaros semināra par
daudzdzīvokļu māju
renovāciju organizēšanā
Rīgas domes sēžu zālē

02.12.2010.

J.Radzevičs,
I.Nokalna,
M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
J.Golunovs,
Sadarbības partneri

Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē

2.20. Piedalīšanās Stratēģijas
uzraudzības sistēmas
koordinatoru seminārā
Pilsētas attīstības
departamenta telpās
2.21. Piedalīšanās Rīgas
Tehniskās universitātes un
EM seminārā „Daudzdzīvokļu
ēku ārējo norobežojošo
konstrukciju renovācijas
prakse Latvijā un Vācijā”
2.22. Piedalīšanās projekta
INTENSE konsorcija darba
seminārā Siguldā
2.23. Piedalīšanās projekta
COMBAT konsorcija darba
seminārā Stokholmā
2.24. Piedalīšanās FM
organizētajā seminārā viesnīcā
„Radisson Blu Hotel Latvija”
par ES Kohēzijas politikas
nākotni
2.25. Piedalīšanās Rīgas
menedžeru skolas organizētajā
apaļā galda diskusijā/seminārā
„”Tīrā” transporta attīstības
perspektīvas Latvijā” IEE
starptautiskā projekta
CLEANDRIVE ietvaros, kam
REA ir atbalsta organizācija
Latvijā
2.26. Piedalīšanās RTU un
EM organizētajā seminārā par
tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu ēku renovācijai

08.12.2010.

M.Rubīna

Izpildīts.

03.12.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē

06.12.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.

08.-10.2010.

Izpildīts.

16.12.2010.

E.Riekstiņa,
I.Ielīte,
O.Veidiņa
E.Riekstiņa

16.12.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.

15.12.2010.

J.Golunovs

Izpildīts.

Izpildīts.
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2.27. Piedalīšanās LNGA
paplašinātā sēdē/seminārā
ar ziņojumu/prezentāciju
par „GEO Power Europe
2010” konferenci Parīzē

21.12.2010.

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

2.28. Piedalīšanās Rīgas
28.12.2010.
domes sēžu zālē seminārā par
RDLIS sistēmas novitātēm
2.29. Piedalīšanās lielākā
21.12.2010.
siltumsūkņa Latvijā atklāšanas
pasākumā SC „Imanta”

I.Nokalna,
E.Riekstiņa

2.30. Piedalīšanās
siltumsūkņu ar dziļurbuma
termozondēm PII „Kastanītis”
atklāšanā/preses konferencē
Stērstu ielā

27.12.2010.

M.Rubīna,
J.Golunovs

M.Rubīna,
J.Golunovs,
O. Veidiņa,
Sadarbības partneri

Izpildīts.
J.Golunova prezentācija „Par Eiropas
Ģeotermālās Enerģijas
padomes organizēto
konferenci „GEO
Power Europe
2010”Parīzē 8.-9. dec.”
Izpildīts.
Izpildīts.
M.Rubīnas uzruna
atklāšanas pasākumā.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē
Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
interneta vietnē

3. Energoefektivitātes informācijas centra darbība
3.1. REA patstāvīgās interneta 2010.gadā
J.Golunovs,
http://www.rea.riga.lv
mājas lapas uzturēšana un
Pastāvīgi
R.Baufals
(Mājas lapa atvērta
papildināšana
2008.g. janvārī latviešu
un angļu val.) .
Mājas lapu 2010.gadā
4. ceturksnī
apmeklējuši 2783
interesenti (kopš
atvēršanas – 19.779).
3.2. 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 un izsniegti dati par
patēriņu, kas nepieciešami
pieteikuma iesniegšanai māju
renovācijai.
3.3.Datu bāzes veidošana par
siltinātām dzīvojamām
mājām, siltināšanas izmaksām
un energopatēriņu. Tiek

2010.gadā
Pastāvīgi

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļauts
3661 daudzdzīvokļu
nams.

2010.gadā
Pastāvīgi

J.Golunovs,
R.Baufals

Tiek izpildīts.
Datu bāzē iekļautas
visas siltinātās
daudzdzīvokļu mājas
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Rīgā. Tika turpināta
ēku fotografēšana
renovācijas procesā.
Tiek veikta objektu
datu analīze.

veikts energopatēriņa
monitorings un siltināto ēku
termofotografēšana ziemas
apstākļos.
3.4. Datu bāzes veidošana par 2010.gadā
visām siltinātām izglītības
Pastāvīgi.
iestādēm Rīgā un to
energopatēriņa monotoringa
veikšana, kā arī siltināto ēku
termofotografēšana ziemas
apstākļos.
3.5. Datu bāzes veidošana par 2010.gadā
pašvaldības īpašumā esošajām Pastāvīgi.
publiskajām ēkām un to
energopatēriņiem
3.6. Informācijas lapu
2010.gada
4.ceturksnis
1)”Kā iedzīvotājiem panākt
mazāku maksu par siltumu”
Nr.1- izplatīšana tiek
turpināta
2) „Kā sagatavot pieteikumu
mājas renovācijai 2010.
gadā?” Nr.4 – izplatīšana
tiek turpināta
3 )”Siltumsūkņi ar
dziļurbuma termozondēm
Rīgas izglītības iestādē
„Kastanītis”-2010. gadā”
Nr.5 (latviešu un krievu
valodā)-izplatīšana netiek
aktualizēta
4) „Inovatīvs apkures veids
– siltumsūknis ar
dziļurbuma termozondēm
Rīgas PII „Kastanītis” Nr.6
–izplatīšana tiek turpināta
3.7. Sagatavots
2010.gada
divpadsmitais ilustrētais
decembris
elektroniskais žurnāls
„REA vēstnesis”
A4 formātā
3.8 Darbs ar firmām
2010.gadā
informācijas atlasei par
pastāvīgi
jaunām iekārtām, tehnoloģijām un materiāliem un firmu
līdzdalību starptautiskās

J.Golunovs,
R.Baufals

Tiek izpildīts.
Tiek turpināta datu
papildināšana un ēku
fotografēšana
renovācijas procesā.

J.Golunovs

Tiek izpildīts.

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

Tiek izpildīts.
Izplatīti iedzīvotājiem
4.ceturksnī >1000 eks.
izstādē, Rīgas
enerģētikas dienu
pasākumos un jauno
objektu atklāšanā.
Informācijas lapas
ievietotas REA
interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv

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

Izpildīts.
Pieejams REA interneta vietnē
http://www.rea.riga.lv

J.Golunovs,
M.Rubīna

Tiek izpildīts.
Informācija tiek izmantota REA interneta
vietnei un izdevumiem, kā arī prezen6

konferencēs oktobrī:
Stelton, Green reality,
GutterStuff Pro, Junkers
Bosch Group u.c.

tācijas iekļautas sagatavojamo pasākumu
dienaskārtībā

3.10. Jautājuma risināšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

2010.gada
4.ceturksnis

M.Rubīna

Jautājums aktualizēts, sagatavojot
priekšlikumus risinājuma variantiem un
iesniedzot ar dienesta
ziņojumiem un
vēstulēm attiecīgās
Domes struktūrām.
No SIA „Rīgas nami”
saņemts atteikums

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

2010.gada
4.ceturksnis

R.Baufals,
J.Golunovs,
M.Rubīna

Izpildīts.
Ievietotas 38 jaunas
ziņas.

3.12. Energoefektivitātes
informācijas centrs
organizējis lietpratēju
diskusiju kluba seminārus
par tēmu
1) Daudzdzīvokļu māju
renovācijas gaita 2010.
gadā Rīgā
2) Daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku ventilācijas
risinājumi ēku
energoefektīvas renovācijas
kontekstā

2010.gada
29.oktobrī

J.Golunovs,
R.Baufals,
M.Rubīna

Izpildīts. Sk p.2.7.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
sadaļā „Jaunumi” un
”Energoefektivitāte”
Informācija izplatīta
masu medijos.

2010.gada
22.novembrī

J.Golunovs,
M.Rubīna

3.13. Sniegtas konsultācijas 2010.gada
iedzīvotājiem un citu
4.ceturksnis
interešu grupu pārstāvjiem
par ēku renovācijas
u.c.jautājumiem (telefoniski,
klātienē, e- pasta sarakstē,
izstādes stendā u.c.)

J.Golunovs,
M.Rubīna

Izpildīts. Sk.p.2.15.
Informācija ievietota
REA interneta vietnē
sadaļā „Jaunumi” un
”Energoefektivitāte”
Informācija izplatīta
masu medijos.
Izpildīts.
Sniegtas pēc
pieprasījuma > 300
konsultācijas

4. Starptautiskie un pašvaldības projekti
4.1. Starptautiskā projekta 2008.gada
E.Riekstiņa,
INTENSE, ko līdzfinansē
oktobris J.Golunovs,
„Intelligent Energy –
2011.gada
R.Baufals,
Europe” (PVS ID 2418)
septembris
M.Rubīna,
(Iesniedzējs –BEF, REA BEF
sadarbības partneris)

Tiek izpildīts.
4. ceturksnī paveiktais:
1)Tiek turpināta
projekta sastāvā prasītā
miniprojekta izstrāde Par dūmgāzu siltuma
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izpilde atbilstoši projekta
prasībām

utilizācijas ietekmi uz
siltumapgādes tīklu
darbību.
2) Dalība darba
seminārā Siguldā (sk.
p.2.22)
3) Organizēts iepirkums par izpildītāja
piesaisti videofilmas
sagatavošanai par
energoefektivitāti un
enerģijas taupīšanu

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

2009.gada
augusts –
2011.gada
30.aprīlis

M.Rubīna,
I.Ielīte,
E.Riekstiņa,
J.Golunovs,
R.Baufals,
BEF,
Īpašuma
departaments,
PII „Kastanītis”,
O.Veidiņa

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 –

2009.gada jūnijs2012.gads

M.Rubīna,
J.Golunovs,
B.Frēliha u.c.

Tiek izpildīts.
4. ceturksnī izpildīts:
1) Projekta nobeiguma
darbu plānošana.
2) Tiek turpināti
parametru mērījumi pēc
renovācijas bērnu dārzā
„Kastanītis”.
3) Izveidoti kontakti ar
Norvēģiju projektā
paredzētajai sadarbībai
un tiek organizēts
brauciens uz Oslo
4) Pabeigta bērnudārza
ēkas renovācija un
veikta siltumapgādes
sistēmas ieregulēšana
6) Tiek turpināta
renovācijas rezultātu
dokumentēšana
(fotografēšana,
filmēšana) un datu
monitorēšana
7) Objekts oficiāli
atklāts 27.decembrī
(sk. p. 2.30)
Tiek izpildīts.
4. ceturksnī paveikts:
1)Sadaļas WP-4
pasākumi:
- J. Golunova
izstrādātais darbs sadaļā
„ Ēku un siltumapgādes
sistēmas
energoefektivitātes
analīze” –
„Daudzdzīvokļu ēkas
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sadarbības partneris.
Izpilde atbilstoši projekta
prasībām.

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

2009.gada
novembris –
2011.gada
septembris

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

4.5. RD projekts „Mājokļu
energoauditi 2011” (PVS
ID 1961-2786). Iesniedzējs
– REA.

2011.gadā

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

Juglā. Energoapgāde.”
2) Sadaļas WP-5
pasākumi:
Materiālu apkopošana
finanšu koncepcijas
izstrādei energoapgādes
sadaļai
Tiek izpildīts.
4. ceturksnī paveikts:
1) Rīcības plāna ieviešanas vadošo struktūru
darbības reglamentējošo
dokumentu –
Uzraudzības padomes
nolikuma, Rīcības plāna
ieviešanas vadības
grupas nolikuma un
Uzraudzības padomes
personālsastāva izstrāde un apstiprināšana
Rīgas domē.
2) Rīgas enerģētikas
dienu 2010.gadā
pasākumu organizēšana
un vadīšana (sk. p.p.2.22.7)
3) Konsorcija dalībnieku darba tikšanās
/seminārs Rīgā par
projekta izpildes
jautājumiem un dalība
starptautiskajā
konferencē ar
prezentācijām par savu
pilsētu izstrādātajiem
Rīcības plāniem (sk
p.2.4)
4) Konsorcija dalībnieku darba tikšanās/seminārs Stokholmā no 8.10.decembrim
Sadarbībā ar Pilsētas
attīstības komiteju
(S.Zaļetajevs) un
Pilsētas attīstības
departamentu (I.Francis)
aktualizēts jautājums
par iepriekš (2010.gadā)
sagatavoto un iesniegto
projektu, kas izskatīts
9

MV komitejā un Finanšu departamentā. Jautājums savulaik tika jau
skatīts Pilsētas attīstības
komitejā un atlikts uz
laiku..
4.6. Starptautiskā projekta
2010.gadā
„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
4.7. Starptautiskā projekta
23.06.2010.
„Rotācijas fonda
izveidošana ilgtspējīgas
enerģētikas projektu
realizācijai” (PVS ID 2685)
vietā, kas tika noraidīts, tas
ir uzlabots pēc ES IEE
norādījumiem un iesniegts
ar jaunu nosaukumu
„Improving understanding
of green finansing as a
means to boost the implementation of RES&EE”
(Izpratnes veicināšana par
zaļo finansēšanu kā līdzekli,
lai sekmētu AER un EE
ieviešanu). Vadošā
organizācija – Zagrebas
(Horvātija) pašvaldības
enerģētikas aģentūra, REA –
sadarbības partneris.

E.Riekstiņa,
M.Rubīna,
J.Golunovs.

Pieteikums iesniegts
atkārtoti. Pagaidām
informācijas par
izskatīšanu nav.

E.Riekstiņa,
M.Rubīna

Iesniegtais projekts
noraidīts atkārtoti.

5. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
5.1. REA darbības publicitātes 2010.gada
Dz. Āboliņa
Izpildīts.
un attiecību ar sabiedrību
4.ceturksnis
Informācija
veidošana, informācijas un
pārpublicēta laikrakstos
preses relīžu izplatīšana
un dažādos ziņu
plašsaziņas līdzekļiem,
portālos
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tostarp:
1) „Notiks divi starptautiski
semināri par enerģētiku”,
2) „Diskutēs par energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamiem energoresursiem”
3) „Notiks diskusija par
dzīvojamo ēku renovāciju”
4) „N.Ušakovs un
V.Stepaņenko atklās lielāko
siltumsūkni Latvijā”
5)”Rīgas bērnudārzos ieviesīs
videi draudzīgu apkuri”
u.c.
5.2.REA raksti, publikācijas
un intervijas:
1) „Latvijas Vēstneša” žurnālista Jāņa Kalna intervija
ar Maiju Rubīnu publikācijām
laikrakstā:
1) „Rīga-viena no pirmajām
Eiropā – pret izmešiem, par
energoefektivitāti”,
2)”Rīgas nākotnes iespējas –
no māju renovācijas līdz
zemes dzīļu siltuma
izmantošanai”
3) Raksts/skaidrojums portālā
„www.siltumaforums.lv” –
„Kādi normatīvie akti
reglamentē centrālās apkures
sistēmas atslēgšanu”
4)M.Rubīnas dalība diskusijā
laikraksta redakcijā
„Neatkarīgā rīta avīze” kopā
ar Juri Radzeviču un Ģirtu
Beikmani rakstam „Namu
apsaimniekotājiem grūti
laiki”
5.3. Dalība radio un
televīzijas raidījumos:
1) Latvijas radio raidījumā
„Krustpunkti” par tēmu – „Kā
tiek izlietota budžeta nauda
un ko dara tāda Rīgas
enerģētikas aģentūra”
2) Latvijas radio raidījumā
„Kā labāk dzīvot” par tēmu
„Alternatīvās apkures

2010.gadā

M.Rubīna

Izpildīts.
Materiāls publicēts
laikrakstā „Latvijas
vēstnesis”

2010.gada 4.cet. M.Rubīna

Izpildīts.

2010.gada
9.novembrī

M.Rubīna

Izpildīts.
Materiāls ievietots
REA mājas lapā

12.11.2010.

M.Rubīna
u.c.

13.12.2010.

M.Rubīna
u.c.

Izpildīts.
Sagatavots REA
komentārs par
raidījumu un kopā ar
raidījuma audioversiju
ievietots REA mājas
lapā.
Izpildīts.
Materiāls audioversijas
formā ievietots REA
11

iespējas daudzdzīvokļu mājā”
3) LTV1 ziņu raidījumā sižets
par māju siltināšanu,
intervija ar M.Rubīnu

27.10.2020.

M.Rubīna

4) LTV1 raidījumā „Atklātā
ceturtdiena” sižets „Kāpēc
nesiltinām mājas?”

09.12.2010.

M.Rubīna
u.c.

5.4. Raksti un informācija
vietējos masu medijos saistībā
ar REA darbību
5.5. Raksti un informācija
starptautiskos masu medijos
saistībā ar REA darbību,
tostarp:
1) portālā www.eRenlai.com
raksts „World Cities before
Cancun Climate Conference”

2010.gadā
4.ceturksnī

Masu mediji

2010.gadā 4.
ceturksnī

Masu mediji

2) portālā
www.eumayors.eu/articles
raksts „Durham showcases
its Energy projects at Riga
conference”
3) portālā

2010.gada
oktobrī

www.sustenergy.org.newsletter
raksts „Agenda of Campaign
Events and Energy Days”

2010.gada nov.

2010.gada
oktobrī

6. Citi pasākumi
6.1. Piedalīšanās tiesību un
reglamentējošo dokumentu
sagatavošanā un vērtēšanā
energoapgādes un
energoefektivitātes jomā:
1) Piedalīšanās apspriedēs EM 2010.gadā
M.Rubīna
4.ceturksnis
un iesniegti priekšlikumi
labojumiem „Atjaunojamās
enerģijas likumā”
2) Dalība EM izveidotā darba
grupā (M.Rubīna – grupas
locekle) par MK noteikumu
„Kārtība, kādā veicams
rūpnieciskais energoaudits”
projekta sagatavošanu.
Sagatavotas un iesniegtas
rūpnieciskā energoaudita
veikšanas pamatnostādnes.
3) piedalīšanās atsevišķās EM

mājas lapā
Izpildīts.
Materiāls videoversijas
formā ievietots REA
mājas lapā
Izpildīts.
Materiāls videoversijas
formā ievietots REA
mājas lapā
Informācija presē, TV,
radio un informatīvos
portālos

Par Rīgas delegācijas
(J.Radzevičš, I.Ielīte)
piedalīšanos klimata
konferencē Taipejā
Par iespēju Daremas
pilsētai (Lielbritānija)
prezentēt savu Rīcības
plānu Rīgas enerģētikas
dienās
Informācija par Rīgas
enerģētikas dienu
programmu

Izpildīts.

.
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darba grupas sēdēs par MK
noteikumu „Kārtība, kādā
noslēdz un pārrauga vienošanās par energoefektivitātes
paaugstināšanu” projekta
sagatavošanu - ar REA
ierosinājumiem.
6.2. Saņemts Rīgas domes
Revīzijas Komisijas REA
veiktās revīzijas
- Izlases veida funkcionālais
audits un finanšu līdzekļu
izmantošanas likumība un
lietderība – slēdziens,
sagatavots un iesniegts
skaidrojums un saņemts
revīzijas gala dokuments
6.3. Saņemtas šādas ar REA
darbību saistītas rakstiskas
pateicības:
1) No BT-1 izstāžu
rīkotājsabiedrības REA
personālam un M.Rubīnai par
aktīvo dalību 6. starptautiskajā
izstādes veidošanā un tās
norisēs „Vide un enerģija
2010”
2) No Austrijas vēstnieces
Latvijā H.Popelleres k-dzes
REA personālam un
M.Rubīnai par atbalstu,
atsaucību un ieteikumiem,
organizējot semināru un
izstādi par moderno energoefektīvo koka arhitektūru
6.4. REA noformējusi savu
oficiālā atbalstītāja statusu
(atbalsta vēstule)
starptautiskam projektam
„Clean Drive – kampaņa par
tīrākiem transportlīdzekļiem
Eiropā”
(projekta vadītājs Latvijā –
Rīgas menedžeru skola)
REA direktore, Dr.sc.ing.

2010.gada
4.ceturksnī

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Nokalna.

Revīzijas materiāli
iesniegti un izskatīti
REA Uzraudzības
padomē 25. novembrī,
kas revīzijas rezultātus
pieņēma zināšanai

2010.gada
4.ceturksnī

M.Rubīna,
REA personāls

.

2010.gada
4.ceturksnī

M.Rubīna,
J.Golunovs

Atbalsts izpaužas kā
līdzdalība pasākumos.
Līdzdalība notiek
sabiedriskā kārtā un
netiek apmaksāta
(sk.p.2.25)

Maija Rubīna

Tel. 7012350, 2.6403004
14.01.2011.
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