Paziņojums par pieteikšanās izsludināšanu energoauditu veikšanai
daudzdzīvokļu mājām Rīgā
Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) turpina pieņemt pieteikumus
energoauditu veikšanai daudzdzīvokļu mājām Rīgā. Energoauditi tiks organizēti atbilstoši Rīgas
domes (RD) 24.09.2013. saistošiem noteikumiem Nr.47 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas
pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā”. Pieteikt
var valsts un pašvaldības privatizētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās dzīvokļu skaits nav
mazāk par 5, ir dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoaudita veikšanu un ir dzīvokļu
īpašnieku kopības pilnvarota persona pieteikuma iesniegšanai un pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai.
Pieteikumi tiks pieņemti iesniegšanas secībā pieejamo finanšu līdzekļu apjomā. Līdzekļiem
beidzoties, ja divi māju pieteikumi tiks iesniegti vienlaicīgi, priekšroka tiks dota pieteikumam ar
sliktākiem mājas energoefektivitātes rādītājiem (kWh/m² gadā).
Pašvaldības līdzfinansējums energoauditam ir 80% no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā
426,86 EUR. Pieteikums aploksnē kopā ar pavaddokumentiem iesniedzams, secīgi sanumurētām
lapām, caurauklots, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par
dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu un apliecinājums par dokumentu kopiju
pareizību. Nepieciešamie pavaddokumenti uzrādīti pieteikuma formā „1.pielikums”. Uz
aploksnes jānorāda atzīme „Energoauditam”, pieteiktās mājas adrese, pilnvarotā persona un tās
adrese un telefona numurs.
Pieteikumus iesniedz:
Rīgas pašvaldības aģentūrā „Rīgas enerģētikas aģentūra” , Brīvības ielā 49/53, 518. telpā, darba
dienās no plkst.9.00 līdz plkst.15.00. Tel. 67012350. Kontaktpersona: Ingrīda Nokalna.
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču protokolus SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klienti var iesniegt
jebkurā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” klientu apkalpošanas centrā:
Klientu apkalpošanas centru atrašanās vietas:
Iecirknis "Daugava" - Aglonas iela 39, Rīga, LV-1057, Maskavas iela 168, Rīga, LV-1019
Iecirknis "Jugla" - Brīvības gatve 430a, Rīga, LV-1024
Iecirknis "Pļavnieki" - A.Deglava iela 106/4, Rīga, LV-1082
Iecirknis "Purvciems" - Dzelzavas iela 17, Rīga, LV-1082
Iecirknis "Kurzeme" - Mārtiņa iela 7, Rīga, LV-1048, Gobas iela 6a, Rīga, LV-1016,
Dzirciema iela 52/2, Rīga, LV-1050
Iecirknis "Ziemeļi" - Tilta iela 11/1, Rīga, LV-1005, Baltāsbaznīcas iela 52, Rīga, LV-1015

Iecirknis "Zemgale" - E.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
"Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs" - Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050. Darba
laiks: pirmdienās no pl. 8.30-18.00; otrdienās un trešdienās no pl. 8.15-17.00; ceturtdienās no
8.15-18.00; piektdienās no pl. 8.15-16.00; sestdien, svētdien - slēgts.
"Rīgas klientu centrs" (RKC) - Brīvības ielā 49/53, Rīga, 1. stāvs. RKC tiek apkalpoti SIA
„Rīgas namu pārvaldnieks" klienti no visiem teritoriālajiem iecirkņiem. Darba laiks: darba
dienās no pl. 8.00-19.00; sestdienās no pl. 10.00-15.00, svētdienās - slēgts.

RD saistošos noteikumus skatīt REA mājas lapā www.rea.riga.lv sadaļā „Energoefektivitāte/
Tiesiskais regulējums”.
Konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu var saņemt REA Energoefektivitātes informācijas
centrā, Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā, kontaktpersona: Juris Golunovs, tel. 28356246, e-pasts:
juris.golunovs@riga.lv vai rea@riga.lv.

