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 4.ceturksnī (oktobris, novembris, decembris)
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
ilgtspējīgas enerģētikas
2012.gada
M.Rubīna
Tiek izpildīts.
rīcības plāna 2010.4.ceturksnis
2020.gadam” ieviešanas
uzraudzība un veicināšana
1) Atbalstīts Mājokļu un
vides komitejā 22.novembrī
2) Apstiprināts Uzraudzības
padomē 23.novembrī
3) Apstiprināts Rīgas
domes sēdē 18.decembrī ar
lēmumu Nr.5622.
1.2. Otrā progresa ziņojuma
4) Noslēgts līgums par
M.Rubīna,
par Rīcības plāna izpildi uz
2012.gada
tulkošanu angļu valodā
Sadarbības
2011.gadu izstrāde un
4.ceturksnis
5) Iesiets 5 eks. un izplatīts
partneri
apstiprināšana
Domes vadībai
6) Iesieti 2 eks. un ar
pavadvēstuli 28.decembrī
nosūtīti EM un VARAM ar
lūgumu veicināt Otrā
progresa ziņojuma
secinājumos minēto
problēmu risināšanu.
1.3 Rīgas enerģētikas dienu
2012.gada
2012 organizēšana un
4.ceturksnis
vadīšana, t.sk.:
1.3.1. Semināra “Inovatīvas
M.Rubīna,
Enerģētikas dienu
informācijas un komunikāJ.Golunovs,
atklāšana.
ciju tehnoloģijas energoeR.Baufals,
Semināra aprakstu sk. REA
1.10.2012
fektivitātes veicināšanai”
I.Nokalna,
mājas lapā www.rea.riga.lv
organizēšana Rīgas domes
ITC pārstāvis
M.Rubīnas prezentācija
sēžu zālē un vadīšana
M.Vids,
“Starptautiskais projekts
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Sadarbības
partneri

1.3.2. Dalība LU Cietvielu
fizikas institūta organizētajā
starptautiskā pasākumā
“Ūdeņraža un degvielas šūnu
pētniecība un ieviešana –
izaicinājumi Latvijai”
Latvijas Zinātņu akadēmijas
telpās

5.10.2012

1.3.3. Atvērto durvju dienas
pasākuma organizēšana
“Ēku siltināšanas sistēmu
izmantošanas pieredze” SIA
“Sakret Latvija” ražotnē
“Ritvari “ Stopiņu pagastā

12.10.2012

1.3.4. Dalība starptautiskajā
izstādē “VIDE UN
ENERĢIJA 2012” ar REA
stendu

18.10.21.10.2012

1.3.5. Semināra “Inovatīvu
tehnoloģiju piesaiste ceļā uz
viedo pilsētu statusu”
organizēšana un vadība
Ķīpsalas izstāžu kompleksā

19.10.2012

1.3.6. Semināra „Ilgtspējīga
pilsētas transporta attīstība elektromobiļi” organizēšana
un vadība Ķīpsalas izstāžu
kompleksā

20.10.2012

1.3.7. Lietpratēju diskusiju
kluba semināra par
daudzdzīvokļu māju
renovācijas gaitu 2012. gadā
Rīgā, Rīgas domes sēžu zālē,
organizēšana un vadība

26.10.2012

M.Rubīna,
J.Golunovs

J.Golunovs,
Sadarbības
partneri

“Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju tīkls” –
GreenITNet”
Semināra aprakstu sk. REA
mājas lapā www.rea.riga.lv
M.Rubīnas uzruna,
J.Golunova
prezentācija
“Riga on the way to energy
efficiency and electromobility”

Pasākuma aprakstu sk. REA
mājas lapā www.rea.riga.lv

M.Rubīnas uzruna izstādes
REA darbinieki,
atklāšanā
LU praktikante Pasākuma aprakstu sk. REA
Laura Drelle,
mājas lapā www.rea.riga.lv
Izstādes apmeklētāju skaits
BT-1
– 24.600.
Semināra aprakstu sk. REA
M.Rubīna,
mājas lapā www.rea.riga.lv
I.Ielīte,
J. Golunova prezentācija
J.Golunovs,
“Ogļu katlu māju nomaiņa
R.Baufals,
uz atjaunojamo energoI.Nokalna
resursu tehnoloģijām
Rīgas PII”
M.Rubīna,
Semināra aprakstu sk. REA
I.Nokalna,
mājas lapā www.rea.riga.lv
R.Baufals,
E.Riekstiņas prezentācija
E.Riekstiņa,
“Starptautiskais projekts
L.Drelle,
“Ilgtspējīga pilsētas
Sadarbības
mobilitāte” - SUM
partneri
Project”
Semināra aprakstu sk. REA
J.Golunovs,
mājas lapā www.rea.riga.lv
M.Rubīna,
M.Rubīnas uzruna.
R.Baufals,
J. Golunova prezentācija
I.Nokalna,
„Iepriekš renovēto Rīgas
Sadarbības
daudzdzīvokļu ēku
partneri
energoefektivitāte”

2. Pasākumi, kas saistīti ar REA galveno funkciju izpildi
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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
„Sabiedrisko ēku renovācijas
čempionu līga”
(RENOWAVE) (PVS ID
3096). Vadošais partneris –
Energy Cities. REAsadarbības partneris.
2.1.1.2. 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)
2.1.1.3 LIFE+ programmas
projekts „Eiropas klimata
pārmaiņu kampaņa” (Warm
Sweater Day) (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.:

Koriģēts un
iesniegts
atkārtoti
2012.gadā

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

Projekts noraidīts.

Koriģēts un
iesniegts
atkārtoti
2012.gadā

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

Projekts noraidīts.

Koriģēts un
iesniegts
atkārtoti
2012.gadā

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

Projekts tika koriģēts un
iesniegts atkārtoti, ir
informācija par projekta
apstiprināšanu

M.Rubīna,
E.Riekstiņa

2.1.2.1. „Mājokļu
energoauditi 2013” (PVS ID
3006). Sadarbības partneris –
SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”

Projekts
iesniegts
2012. gadā

2.1.2.2. „Tehniskās
paraugdokumentācijas
izstrāde 12 tipveida

Projekts
iesniegts
2012.gadā

Projekts iesniegts. Izskatīts
un atbalstīts RD
Mājokļu un vides komitejā.
Iesniegts Pilsētas attīstības
komitejā un departamentā.
Projektam nav piešķirts
finansējums
Projekts iesniegts. Izskatīts
un atbalstīts RD
Mājokļu un vides komitejā.
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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
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, atbildes uz
iedzīvotāju e-pastu un
vēstulēm, u.c.

Iesniegts Pilsētas attīstības
komitejā un departamentā.
Projektam nav piešķirts
finansējums
2012.gada
4.ceturksnis

2012.gada
4. ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
R.Mazjānis

2012.gada
4. ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
R.Mazjānis

2012.gada
4. ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa
R.Mazjānis

Līdzekļi piešķirti.
REA ar pavadvēstuli 3.cet.
līdzekļus un projekta
izpildi ir nodevusi
SIA “Rīgas satiksme”.
Projekta izpilde kavējas
ES standarta
apstiprināšanas kavējuma
dēļ
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.
Pagaidām nav risinājuma.
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.
Pagaidām nav risinājuma.

Izpildīts.

2012.gada
4.ceturksnis

J.Golunovs,
R.Baufals

2012.gada
4.ceturksnis

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

1)Sniegtas konsultācijas māju
renovācijas jautājumos – 97
apmeklētāji
2) Sniegtas telefonkonsultācijas –
257
Preses relīzes –7
e-pasts un iedz. vēstules- 4
Raksti:
1) M.Rubīnas red. „Rīgas
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pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas
rīcības plāna 2010.-2020.gadam
Otrais progresa ziņojums par
izpildi 2011. gadā” latv.val. 58
lpp., angļu val. 64 lpp.

2.4. Izdots informatīvais
žurnāls e-formātā “REA
Vēstnesis” Nr.19

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

2.6. Informācijas uzturēšana
un aktualizēšana otrajā REA
mājas lapā
http://energoauditi. rea.riga.lv

2.7. Informācijas uzturēšana
un aktualizēšana REA kontos
Tweeter, Facebook un You
Tube sociālajos tīklos.
2.8. Atvērto durvju dienu
pasākuma “Par pieredzi
daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas siltumnoturības
paaugstināšanā”organizēšana: t.sk.:
2.8.1. pie mājas
Sarkandaugavā Patversmes
ielā 24
2.9. Veikta 2012.gada rudenī
Rīgā renovējamo
ēku(Līvciema (2), Kūdras,
Gaujas, Gulbju, Zaļās, Mazo
nometņu, Biķernieku,
Ķīšezera, Palmu ielās,
Viestura prospektā
fotofiksācija un ilustrēto ziņu
izvietošana mājas lapā

Par 2012.gada
3.ceturksni

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

2012.gada
4.ceturksnis

R.Baufals,
J.Golunovs

2012.gada
4.ceturksis

R.Baufals

2012.gada
4.ceturksis

R.Baufals

2012.gada
4.ceturksnī

J.Golunovs,
R.Baufals,
Sadarbības
partneri

Mājas lapu www.rea.riga.lv
4.ceturksnī apmeklējuši 3256
interesenti.
Mājas lapā ievietotas
44 jaunas ziņas. 5 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 4.ceturksnī
apmeklējuši 95 interesenti.

Turpinās interaktīvā aptauja:
„Vai Jums ir aktuāli šāda veida
projekti”.
Tiek ievietota nozīmīgākā
informācija. Ir liela sociālo tīklu
apmeklētāju interese.
Sekotāji: Tw.-170
F-19

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

Izpildīts.

12.12.2012

2012.g. 4.cet.

Izpildīts. Žurnāls drukātā variantā
izplatīts RD vadībai

J.Golunovs,
R.Baufals

Izpildīts.
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2.10. REA organizēja šādus
seminārus un diskusijas:
2.10.1. Diskusiju tikšanās
laikā ar Kosovas delegāciju
un VARAM pārstāvjiem
(4+2) REA telpās, kas
interesējās par Valsts
pārvaldes sadarbības veidu ar
pašvaldībām un darba
organizāciju pašvaldībā
energoapgādes,
energoefektivitātes un
atjaunojamo energoresursu
jomā.
2.10.2. Starptautiskā Ķīnas
biznesa forumā, ko organizē
Šveices kompānija „Horasis”,
kas notika Rīgā viesnīcā
„Radisson Blu Latvija” REA
organizēja diskusiju „Zaļās
ekonomikas izaugsme”
(Promoting Green Economic
Growth)
2.10.3. REA organizētajā
starptautiskā seminārā
“Praktiski soļi ceļā uz
bezizmešu mobilitātes
ieviešanu” Rīgas domes sēžu
zālē

2.11. REA piedalījās šādos
pasākumos:
2.11.1. Eiropas mājā
organizētajā seminārā par
Zaļās enerģijas izmantošanu
2.11.2. Pilsētas attīstības
departamenta organizētajā
seminārā par pilsētas
startēģisko dokumentu izstrādi
2.11.3. Dalība Open Days
pasākumos (semināros,

Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

2012.gada
4.ceturksnis

12.10.2012

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

Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija
"Energy development in
Riga"
E.Riekstiņas prezentācija “
Involvement in
International Projects,
Implementation and
Reached Results”

26.11.2012

M.Rubīna,
I.Ielīte,
A.Cers

Izpildīts.
I.Ielītes un
A.Cera prezentācijas

13.12.2012

O.Veidiņa,
I.Ielīte,
M.Rubīna,
I.Nokalna,
E.Riekstiņa

Izpildīts.
O.Veidiņas uzruna.
I.Ielīte-semināra
moderatore.
M.Rubīnas prezentācija
„Rīgas ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāns
2010.-2020.gadam bezizmešu mobilitātes
plānošanas dokuments “

2012.gada
4.ceturksnis
1.10.2012

J.Golunovs

Izpildīts.

2.10.2012

M.Rubīna

Izpildīts.

9.-12.2012

J.Golunovs

Izpildīts.
Materiāli no pasākumiem
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konferencēs u.c.) Briselē
2.11.4. RTU zinātniskā
konferencē
2.11.5. Rīgas arhitekta biroja
kopā ar Pilsētas attīstības
departamentu organizētajā
diskusijā, Rīgas arhitekta
biroja telpās, par pilsētvides
kvalitātes uzlabošanas
jautājumiem
2.11.6. Seminārā Latvijas
Pašvaldību Savienībā par
viedo pilsētu veidošanu
2.11.7. Patērētāju interešu
aizstāvības asociācijas
organizētajā seminārā Eiropas
mājā
2.11.8. RD organizētajā
pretkorupcijas seminārā Rīgas
domes sēžu zālē
2.11.9. Sorosa fonda
organizētajā otrajā diskusiju
kluba pasākumā “Kas ietekmē
mūsu maksājumus par siltumu
un kā tos kontrolēt?”
Birojnīcas telpās Berga bazārā
2.11.10. Latvijas
Komercbanku asociācijas un
Ēku saglabāšanas un
energotaupības biroja
(vadītājs Nikolass Stancioffs)
organizētā seminārā
„Risinājumi ēku renovācijas
finansēšanai Latvijā” bankas
“Citadele” telpās
2.11.11. AS “Latvenergo”
organizētajā konferencē
„Latvenergo koncerna
attīstība brīvā tirgus
apstākļos” viesnīcas
“Radisson Blu Daugava“
telpās
2.11.12. Kampaņas "Dzīvo
siltāk" ietvaros EM

ir REA
17.10.2012

J.Golunovs

Izpildīts.

M.Rubīna

Izpildīts.
M.Rubīnas dalība
diskusijā.
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

M.Rubīna

Izpildīts.

31.10.2012

M.Rubīna,
J.Golunovs

Izpildīts.

2.11.2012

M.Rubīna

Izpildīts.

M.Rubīna,
J.Golunovs

Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija
„Iespējamie risinājumi
daudzdzīvokļu ēku
energoefektivitātes
uzlabošanas veicināšanai.”
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

6.11.2012

M.Rubīna

Izpildīts.
M.Rubīnas dalība
diskusijā.
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

7.11.2012

M.Rubīna,
J.Golunovs

Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

8.11.2012

J.Golunovs

Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA

21.11.2012

30.10.2012

2.11.2012
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organizētajā starptautiskā
seminārā “Aktualitātes
mājokļu renovācijā Vācijā,
Polijā un Latvijā”, RTU
Inženierekonomikas un
vadības fakultātes
Būvuzņēmējdarbības un
nekustamā īpašuma
ekonomikas institūta telpās
2.11.13.Dalība RD
organizētajā pretkorupcijas
seminārā RD telpās
2.11.14. „Sabiedrības par
atklātību – Delna” kopā ar
zvērinātu advokātu biroju
„ADVERSUS” organizētajā
Sorosa fonda pasūtītā
pētījuma „Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas
komisijas institucionālā
uzbūve un funkcijas
elektroenerģijas un
siltumenerģijas nozarē”
prezentācijā viesnīcā „Albert
Hotel”.

mājas lapā.

Izpildīts.

21.11.2012

I.Nokalna

29.11.2012

M.Rubīna

Izpildīts.
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

2.11.15. VI starptautiskajā
Baltkrievijas-Latvijas
investīciju forumā „Baltijas
reģions 2012” Ķīpsalas
izstāžu kompleksā

6.12.2012

M.Rubīna

2.11.16. Pilsētas attīstības
departamenta organizētajā
seminārā par pilsētas
stratēģisko dokumentu izstrādi

Izpildīts.
M.Rubīnas prezentācija
“Развития энергетики
г.Риги в условиях новой
энергетической
политики Европы».
Materiāli ievietoti REA
mājas lapā.

11.12.2012

M.Rubīna

Izpildīts.

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 –

2012.gada
4.ceturksnis
E.Riekstiņa,
M.Rubīna
(01.10.2009.30.09.2011.)

Projekts pabeigts.
Revīzijas ir pabeigtas.
Notiek noslēguma atskaišu
izvērtēšana
projekta vadības 2. līmeņa
institūcijās.
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Stokholma, partneri –
Helsinki, Rīga, Tallina)

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

3.3. Starptautiskais
INTERREG IVC
programmas projekts
„Videi draudzīgo
informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju
tīkls”(Green ITNet) (PVS
ID 2948). Vadošais – REA
(izveidota Vadības grupa)
(RD sadarbība ar IT centru)

2012.gada
4.ceturksnis

(2011.gada
4.ceturksnis 2013.gads)

2012.gada
4. ceturksnis

Projekta izpilde
no 2012.gada
marta

I.Nokalna,
M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
Golunovs,
R.Baufals,
Sadarbības
partneri

I.Ielīte,
R.Jankaite,
O.Veidiņa,
M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Nokalna,
J.Golunovs,
R.Baufals,
J.Jelnieks,
M.Vids,
Sadarbības
partneri

4. ceturksnī paveikts:
1) Notiek māju pieteikumu
reģistrācija un formēšana
nākošajiem energoauditu
uzsaukumiem,
2) Sagatavoti dokumenti un
organizēts 3.uzsaukums divām
lotēm (pa 10 mājām).
3) Sagatavoti dati par
siltumenerģijas patēriņu.
4) Izvēlēti 2 energoauditori,
sagatavoti un noslēgti 20
trīspusējie līgumi par
energoauditu veikšanu.
4. ceturksnī paveikts:
1) ) Semināra “Inovatīvas
informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas energoefektivitātes
veicināšanai” organizēšana
1.10.2012 (sk.p.1.3.1).
2) GreenIT Net projekta
konsorcija vebināru organizēšana
un dalība tajos.
3) Dalība konsorcija darba
sanāksmē Barselonā 14.17.11.20012 (I.Ielīte,
E.Riekstiņa, R.Baufals), dalība
Starptautiskā Smart Cities EXPO
izstādē ar konsorcija stendu un
dalība tematiskā seminārā ar
I.Ielītes ievadprezentāciju par
projektu.
4) Dalība konsorcija darba
sanāksmē Maltā 5.-8.12.2012
(I.Ielīte, J.Golunovs, J.Jelnieks)
un seminārā ar J.Jelnieka
prezentāciju par IKT
izmantošanu Rīgā un
J.Golunova prezentāciju
“Automatic remote reading of
heat consumption in JSC “Rigas
siltums””.
5) Labākās ITK tehnoloģiju
pielietojuma prakses apzināšana
Rīgā un apraksta sagatavošana
par distances siltumenerģijas
patēriņa nolasīšanas sistēmas
ieviešanu Rīgas siltumapgādes
sistēmā.
6) Pirmās konsolidētās
starpatskaites sagatavošana un
iesniegšana 1. un 2. līmeņa
projekta vadības institūcijai par
2012. gada 1. pusgadu.
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7) Papildus saraksta veidošana ar
63 ieinteresētiem sadarbības
partneriem projekta izpildes
operatīvās informācijas
nosūtīšanai
8) Informatīvas lapas
sagatavošana un izsūtīšana par
GreenITNet darbību.
Sk. REA mājas lapu, sadaļu
“Projekti”.

3.4. Starptautiskais
INTERREG IVC
programmas projekts
„Ilgtspējīga pilsētas
mobilitāte” (SUM Project)
(PVS ID 2947). Vadošais –
Vigo pašvaldība. REA –
sadarbības partneris (RD
sadarbība ar SIA „Rīgas
satiksme)

2012.gada
4. ceturksnis
Projekta izpilde
no 2012.gada
aprīļa

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

4. ceturksnī paveikts:
1)Semināra “Ilgtspējīga pilsētas
transporta attīstība elektromobiļi” organizēšana
20.10.2012 (sk. p.1.3.6.).
2) Starptautiskā semināra
“Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu
mobilitātes ieviešanu”
organizēšana 13.12.2012.
(sk.p.2.9.3.).
3)Konsorcija dalībnieku
(22.cilv.) uzņemšana Rīgā
projekta pirmajā starpreģionālajā
pieredzes apmaiņā 12.13.12.2012. Pasākumu ietvaros
apmeklēts pilsētas 1.tramvaju
depo, Bezizmešu mobilitātes
centrs un moderns autodarbnīcu
komplekss Ogresgalā
„Dambīšos”, kur tapis pirmais
elektromobilis OSCar eO, kas
piedalījās Dakāras rallijā.
4) Sagatavots apraksts (angl.) par
pirmo starpreģionālo pieredzes
apmaiņas pasākumu Rīgā.
5) Informatīvā bukleta
sagatavošana par SUM Project
darbību.
6) Piedalīšanās konsorcija darba
sanāksmē Vigo 23.-26.10.2012
(I.Ielīte, E.Riekstiņa) ar
E.Riekstiņas prezentāciju par
labās prakses piemēriem ar
elektromobiļu izmantošanu
Rīgā.
7) Sagatavota projekta avīze Nr.2
par sanāksmi Vigo un 5 labākās
prakses piemēriem.
Sk. REA mājas lapu, sadaļu
“Projekti”.

3.5. Starptautiskais ES
7. ietvarprogrammas
projekts „Energoefektivitā-

2012.gada
4. ceturksnis

M.Rubīna,
E.Riekstiņa,
I.Ielīte,

4. ceturksnī paveikts:
1) Konsorcija projekta
uzsākšanas svinīgā sanāksme
Glāzgovā 27.-30.12.2012
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tes stratēģiskie instrumenti
pilsētu attīstības plānošanai
(STEP Up)”(PVS ID 3037).
Vadošais partneris
konsorcijā – Glazgova
(Lielbritānija). REAsadarbības partneris.

Projekta izpilde
no 2012.gada
oktobra

R.Baufals,
V.Stepaņenko,
Sadarbības
partneri

(V.Stepaņenko, I.Ielīte,
E.Riekstiņa) un darba sanāksme
ar I.Ielītes prezentāciju par
darba organizāciju 2.darba
paketē.
2) Projekta uzsākšanas sanāksmē
parakstīta pilsētu vienošanās par
kopēju sadarbību pilsētu
ilgtspējīgai attīstībai ar IKT
piesaisti.
3) Parakstīts partnera līgums ar
projekta vadību.
4) STEP Up projekta konsorcija
vebināru organizēšana un dalība
tajos.
5) Projekta darba pakešu
detalizēta projekta rezultātu
sasniegšanas plānu izstrāde un
savstarpēja saskaņošana
6) Rīgas projekta daļas darba
plānošana.

4. CITI PASĀKUMI
4.1. Sagatavoti materiāli
Pilsētas attīstības
departamentam par
enerģētikas,
energoefektivitātes un
mājokļu sadaļu Rīgas
pilsētas ilgtermiņa attīstības
stratēģiju izstrādei

REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 67012350, 26403004

2012.gada
4.ceturksnis

M.Rubīna

Izpildīts.

Maija Rubīna
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