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Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" darba
plāns 2012.gadam
Pasākuma nosaukums

Izpildes laiks

Atbildīgais par
izpildi

Atzīmes par izpildi,
piezīmes

1. Pasākumi, kas saistīti ar Pilsētu mēru pakta saistībām
Pastāvīgi

M.Rubīna,
Sadarbības
partneri

Atbilstoši Rīcības plānā
uzrādītajiem
uzdevumiem.

2012.gada
3.ceturksnis

M.Rubīna,
Sadarbības
partneri

1.1.2. Sagatavot un iesniegt
reglamentējošo un tiesību
dokumentu projektus, kas
nepieciešami Rīcības plāna
izpildes nodrošināšanai

2012.gads

M.Rubīna,
Sadarbības
partneri

Nav piešķirts
nepieciešamais
finansējums līguma
slēgšanai ar FEI par CO2
emisiju aprēķiniem
Atbilstoši Rīcības plāna
9. nodaļas uzdevumiem

1.1.3. Organizēt Rīgas
enerģētikas dienas 2012

2012.gada
oktobris

1.1.4. Dalība Energy-Cities
pasākumos

2012.gads

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

1.1. Organizēt un uzraudzīt
„Rīgas pilsētas ilgtspējīgas
enerģētikas rīcības plāna
2010.-2020.gadam”
ieviešanu, t.sk.:
1.1.1. Sagatavot otro
Progresa ziņojumu - par
Rīcības plāna izpildi uz
2011. gadu

Pasākumam nav piešķirts
finansējums
Pasākumam nav piešķirts
finansējums

2. Pasākumi, kas saistīti ar Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas
aģentūra" (REA) galveno funkciju izpildi
2.1. Organizēt un uzraudzīt
„Rīgas pilsētas
siltumapgādes attīstības
koncepcijas 2006.-2016.
gadam” ieviešanu, t.sk.:
2.2. Veicināt investīciju
piesaisti energoefektivitātes

Pastāvīgi

M.Rubīna,
Sadarbības
partneri

Pastāvīgi

M.Rubīna

Atsevišķs progresa
ziņojums netiek veidots,
jo visi pasākumi
atspoguļoti Rīcības plāna
progresa ziņojumā.
Izpildi veic, tai skaitā
sagatavojot un iesniedzot
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paaugstināšanai un
atjaunojamo energoresursu izmantošanai
2.3. Sniegt konsultācijas
energoapgādes, energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā

2.4. Uzturēt un aktualizēt
informāciju REA mājas
lapā
2.5. Sagatavot un izdot
elektronisko žurnālu „REA
vēstnesis”

vietējo un starptautisko
projektu pieteikumus
Pastāvīgi

Pastāvīgi

REA
personālsastāvs,
t.sk.
Energoefektivitātes
informācijas
centrs
R.Baufals,
J.Golunovs

2012.gadā
reizi ceturksnī

R.Baufals,
J.Golunovs

2.6. Nodrošināt lietpratēju
diskusiju kluba-semināru
darbību par ēku renovācijas
kvalitātes uzlabošanas
jautājumiem

2012.gadā
reizi 1-2
mēnešos

J.Golunovs,
R.Baufals

2.7. Organizēt izbraukuma
seminārus-diskusijas pie
renovētajām mājām
iedzīvotājiem, nodrošinot
tikšanos ar mājas
pārstāvjiem, būvorganizāciju
pārstāvjiem u.c.

2012.gadā
5 reizes

J.Golunovs,
R.Baufals

2.8. Veidot un uzturēt
reģistru par renovētajām
ēkām (dzīvojamām un
publiskajām) pilsētā,
nodrošināt šo ēku
monitoringu 5 gadus pēc
renovācijas darbu
pabeigšanas

Pastāvīgi

J.Golunovs

2.9. Nodrošināt REA,
Uzraudzības padomes,
Konsultatīvās padomes,
Rīcības plāna vadības
grupas lietvedību

Pastāvīgi

I.Nokalna

2.10. Organizēt kampaņu
dzīvojamo māju renovācijas aktivizēšanai Rīgā

Pastāvīgi

M.Rubīna,
J.Golunovs,
Sadarbības
partneri

Tiks veikts iespēju
robežās.
Pasākumam nav piešķirts
finansējums un akceptēta
energoinspektoru
pieņemšana
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3. REA vietējo un starptautisko projektu izpilde
3.1. Sadarbība ar
starptautisko programmu
vadību projektu
nobeiguma etapa –
nobeiguma atskaišu
vērtēšanas un revīziju
pabeigšanā un noslēguma
finansējumu saņemšanā
projektiem:

2012.gada
1.pusgads

E.Riekstiņa,
M.Rubīna

3.1.1. IEE projekts
„Enerģētikas aģentūru
veidošana BORDO
aglomerācijā (Francija),
LATINAS pilsētā (Itāli-ja),
MURSIJAS pilsētā
(Spānija), PORTO pilsētā
(Portugāle) un Rīgas pilsētā
(Latvija)”(PVS ID 1734).
Konsorcija vad.-BORDO.

Nobeiguma procedūra ir
pabeigta.
Vēl jāsaņem ap 6000
EUR no BORDO projekta PVN atmaksas
daļa.

3.1.2. IEE projekts
INTENSE „No Igaunijas līdz
Horvātijai: saprātīgi
energoefektivitātes pasākumi pašvaldības dzīvojamās ēkās” (PVS ID 2418)
Konsorcija vad. –BEF.

Rit nobeiguma
procedūra. Jāsaņem gala
maksājumi.

3.1.3. INTERREG IVA
programmas projekts
COMBAT „Centrālā Baltijas reģiona valstu galvaspilsētu ieguldījums Pilsētu
mēru pakta īstenošanā”
(PVS ID 2621) Konsorcija
vad. –Stokholma.

Rit nobeiguma
procedūra. Jāsaņem gala
maksājumi.

3.1.4. Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu
instrumenta projekts
„Siltumsūkņu ieviešana
Rīgas pilsētas siltumapgādes
sistēmā: demonstrācijas
objekta izveide” (PVS ID
2162). REA- vad.

Rit nobeiguma
procedūra. Jāsaņem gala
maksājumi.
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3.2. INTERREG IV C
projekts „Ilgtspējīga
pilsētas mobilitāte” (SUM
projekts) (PVS ID 2947).
Konsorcija vad. - VIGO
(Spānija). REA – sadarbības
partneris (RD sadarbība ar
SIA „Rīgas satiksme)
3.3. INTERREG IV C
projekts „Videi draudzīgo
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tīkls”
(Green IT) (PVS ID 2948).
Konsorcija vad. - REA (RD
sadarbība ar IT centru)
3.4. Pašvaldības projekts
„Mājokļu energoauditi
2011” (PVS ID 1961-2786).

2012.gada
marts2013.gada
decembris

REA
personālsastāvs,
Sadarbības
partneri

Projekts apstiprināts. Rit
uzsākšanas sarunas un
granta līguma
sagatavošana.
2012.gadā izpilde
atbilstoši projektā
plānotajam.

2012.gada
marts2014.gada
decembris

REA personāla
sastāvs,
Sadarbības
partneri

Projekts apstiprināts. Rit
uzsākšanas sarunas un
granta līguma
sagatavošana.
2012.gadā izpilde
atbilstoši projektā
plānotajam.

2011.gads
2012.gads

REA personāla
sastāvs,
Sadarbības
partneri

2012.gadā darbu izpilde
atbilstoši projektā
plānotajam.
Sakarā ar veiksmīgo
energoauditoru iepirkumu, tiks izsludināta otrā
energoauditu veikšanas
kārta.

E.Riekstiņa,
M.Rubīna,
I.Ielīte

Pagaidām nav rezultātu.

3.5. Iesniegti 3
2012.gads
starptautisko projektu
pieteikumi
2011.gadaSekošana projektu
pieteikumu vērtēšanas gaitai:
1) LIFE+ programmas projekts
„Eiropas klimata pārmaiņu
kampaņa” (E3C) (PVS ID 2988).
Vadošais – Amsterdama
(Nīderlande), REA-sadarbības
partneris.
2) 7 ietvarprogrammas projekts
„Energoefektīvas ēku renovācijas
būvniecības procesa optimizācija
Eiropas Savienībā (OPTIMISER)”
(PVS ID 3036). Vadošais partneris
konsorcijā – Oslo. REAsadarbības partneris. Sadarbības
partneri RD -Labklājības un
Īpašuma departamenti.
3) 7 ietvarprogrammas projekts
„Energoefektivitātes stratēģiskie
instrumenti pilsētu attīstības
plānošanai (STEPUp)”(PVS ID
3037). Vadošais partneris
konsorcijā – Glazgova
(Lielbritānija). REA-sadarbības
partneris.
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3.6. Iesniegti 2 pašvaldības 2012.gads
projektu pieteikumi
2011.gadaSekošana projektu
pieteikumu vērtēšanas gaitai:
1) . „Mājokļu energoauditi 2012”

E.Riekstiņa,
M.Rubīna

Pagaidām nav rezultātu.

(PVS ID 3006). Sadarbības
partneris – SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks”
2) „Tehniskās
paraugdokumentācijas izstrāde 12
tipveida daudzdzīvokļu māju
renovācijai”(PVS ID 3007).
Sadarbības partneris – Rīgas
pilsētas būvvalde

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

Maija Rubīna
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