RĪGAS DOME

RĪGAS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA
Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, reģ. Nr. LV90002316775, tālrunis 7012350, fakss 7181171

ATSKAITE par
Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) darba plāna izpildi 2008. gada
1. ceturksnī (janvāris, februāris, marts)
Pasākuma nosaukums

Izpildes laiks

Atbildīgais par
izpildi

Atzīmes par izpildi,
piezīmes

1. REA aktivitātes starptautiskā projekta konsorcija ietvaros
1.1. Papildvienošanās
noslēgšana starp
starptautiskā projekta
konsorcija dalībniekiem (ar
pilnvarojumu koordinatoram
BORDO) un ES
izpildaģentūru EACI

2008.g.
8. februāris

M.Rubīna,
I.Ielīte

Ar 8.02.2008.g. tiek
uzsākta projekta darbības
3 gadu perioda uzskaite
Izpildīts.

1.2. Tikšanās organizēšana
Briselē Ilgtspējīgas enerģijas
informācijas dienu laikā ar
izpildaģentūras EACI
pārstāvi Damjēnu Kokāru,
kurš uzrauga konsorcija
darbību.

2008.g.
28.01.-1.02.

M.Rubīna,
I.Niedrīte

1.3. REA starptautiskā
projekta finanšu bilances
vešana

Uz katra
mēneša 1.
datumu ar
periodisku
finanšu
salīdzināšanu
Uz katra
mēneša 1.
datumu
2008.g.
28.02.- 7.03.

M.Rubīna,
I.Niedrīte
R.Jankaite (FD)

Tikšanās laikā piedalījās
arī pārstāvji no Mursijas
un Porto enerģētikas
aģentūrām. EACI tika
uzstādīti neskaidrie ar
aģentūru darbību saistītie
jautājumi, uz kuriem
atbildes tiks sniegtas
konsorcija sanāksmē
aprīlī Mursijā.
Izpildīts.
Tiek izpildīts

1.4. REA starptautiskā
projekta stundu bilances
vešana
1.5. Papildus Eiro valūtas
konta atvēršana bankā

I.Niedrīte

Tiek izpildīts

M.Rubīna
Finanšu
departaments

Izpildīts
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2.1. Rīgas domes
lēmumprojekta sagatavošana
par REA maksas
pakalpojumiem

2. REA finanšu jautājumi
2008.g.
M.Rubīna,
februārisI.Vucāne,
marts
Finanšu
departaments

2.2. Eiro valūtas
pārskaitīšana REA kontā no
BORDO, kā ES projekta
maksājuma daļa

10.03.2008.g.

M.Rubīna,
I.Niedrīte

2.3. Līgumu sagatavošana un
noslēgšana ar vadošo
organizāciju – Baltijas Vides
Forums par diviem konkursā
2007. gadā atbalstu
guvušiem projektiem – PVS
ID 2419, PVS ID 2481
2.4. Veikts REA finanšu
audits (Revīzijas un vadības
konsultācijas SIA) un
saņemts neatkarīgā revidenta
ziņojums

2008.g.
februārisaprīlis

I.Niedrīte,
M.Rubīna

2008.g.
janvāris-marts

Neatkarīgā
revidente,
R.Jankaite (FD),
I. Vucāne,
M.Rubīna
E.Semjonova

Sagatavots, redakcionāli
saskaņots ar Finanšu
departamentu, izskatīts
Finanšu komitejā.
Pēc Juridiskās pārvaldes
pieprasījuma nosūtīts
preventīvai saskaņošanai
ar Reģionālo un
pašvaldības lietu
ministriju.
Pārskaitījums 80 000
EUR apjomā kā ES
projekta finansējums
30% no ES kopējās
maksājuma daļas.
Izpildīts
Līgumu projekti
sagatavoti un saskaņoti.
Aprīlī notiks to
parakstīšana

Slēdziens pozitīvs.
Izpildīts

3. Semināri, konferences, forumi, izstādes u.c.
3.1. Materiālu sagatavošana 2008.g.
M.Rubīna,
Mēru pakts saistīts ar
Eiropas pilsētu mēru
janvāris
RD Ārlietu nodaļa
energoefektivitātes
sanāksmei Briselē sakarā ar
pasākumu atbalstu
mēru pakta noslēgšanas
pilsētās.
sagatavošanu, kur pilsētu –
Izpildīts
parakstītāju pirmajā grupā
piedalās arī Rīga
3.2. Piedalīšanās Eiropas
2008. g.
M.Rubīna,
Izpildīts
pilsētu mēru sanāksmē
29. janvāris
I.Niedrīte
Sk. M.Rubīnas
Briselē Ilgtspējīgās enerģijas
komandējuma tehnisko
informācijas nedēļas laikā
atskaiti (REA)
2008.g.janvārī
3.3. Piedalīšanās semināros
Ilgtspējīgas enerģijas
informācijas nedēļas laikā
Briselē

2008.g.
28.janvāris –
1.februāris

M.Rubīna,
I.Niedrīte

Izpildīts.
Līdzdalība 7 semināros
- sk. M.Rubīnas un
I.Niedrītes
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komandējuma
tehniskās atskaites
(REA)
3.4. Piedalīšanās seminārā
projekta”Stratēģiskas
koncepcijas izstrāde
inovatīvas un energoefektīvas būvprakses ieviešanai
Baltijas valstīs” ietvaros
Hamburgā

2008.g. 11.13.marts

J.Golunovs

3.5. Piedalīšanās Eiropas
komisijas pārstāvniecības
Latvijā organizētajā
seminārā par izmešu kvotām
ar interneta tiešraidi no
Briseles
3.6. Semināra organizēšana
Rīgā un dalība tajā kopā ar
Somijas puses projekta
koordinatoru Marko Mally
projekta „Reģionu sapratnes
par klimata izmaiņām
veicināšana” izstrādes
sagatavošanai

2008.g. 23.
janvārī

M.Rubīna

2008.g. 12.
februārī

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

Izpildīts
Piedalījās Somijas
puses, Rīgas rajona
padomes, Rīgas
plānošanas reģiona un
Rīgas domes pārstāvji

3.7.Piedalīšanās seminārā
Rīgā (Maritim hotel) par
„Efektīvām siltummezglu
vadības sistēmām”

2008.g.
10. martā

M.Rubīna,
J.Golunovs

3.8. Piedalīšanās Rīgā
informatīvā seminārā „EEZ
finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu
instrumenta finansējuma
piesaistes, projektu izstrādes
un ieviešanas nosacījumi”

2008.g. 13.
martā

I.Niedrīte

Izpildīts
Ievietots J.Golunova
raksts „Par semināru
„Efektīvas siltummezglu vadības sistēmas””
REA mājas lapas
sadaļā „Aktualitāšu
arhīvs”
Izpildīts

3.9. Piedalīšanās Rīgā
seminārā „Programmas
„Inteliģenta enerģija
Eiropai” ieviešana 2008.
gadā”

2008.g. 27.
martā

I.Niedrīte

Izpildīts

Izpildīts.
Sk.J.Golunova
komandējuma atskaites
rakstu „Iepazīšanās ar
energoefektīvo māju
būvniecības piemēriem
Hamburgā”, kas
ievietots REA mājas
lapā sadaļā „Jaunumi”
Izpildīts
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3.10.Piedalīšanās seminārā
par „Biokurināmā izmantošanu siltuma un elektroenerģijas ražošanai” , ko
organizēja AS „Komforts”
sadarbībā ar Skandināvijas
firmu
WOODPELLETS.COM
Vecumniekos
3.11. Piedalīšanās seminārā
Olainē par enerģētisko
kārklu audzēšanu un
novākšanu

2008.g. 19.
martā

J.Golunovs

Izpildīts

2008.g.6.martā

J.Golunovs

Izpildīts.
J.Golunova raksts
„Enerģētisko kārklu
pirmās ražas novākšana” ievietots REA
mājas lapas sadaļā
„Aktualitāšu arhīvs”

3.12. Piedalīšanās
daudzdzīvokļu mājas
siltināšanas projekta
noslēguma seminārā Jelgavā

2008.g.
22.janvārī

J.Golunovs

Izpildīts

4. Energoefektivitātes informācijas centra izveidošana un darbība
4.1. REA patstāvīgās
2008.g.
J.Golunovs,
http://www.rea.riga.lv
interneta mājas lapas
Pastāvīgi
R.Baufals
Mājas lapa atvērta
izveidošana, uzturēšana un
2008.g. janvārī
papildināšana
(latviešu un angļu val.)
ar tematiskiem blokiem
„Par mums”, ”Partnerība”, „Jaunumi”,
„Energoefektivitāte”,
„Iepirkumi”, „Kontakti”, „Saites”.
Mājas lapu apmeklējuši 498 interesenti,
tostarp no Japānas,
Norvēģijas, Eiropas
Savienības valstīm,
Latvijas un Rīgas
(apmeklētājus Rīgas
domes informatīvās
sistēmas ietvaros
sistēma nereģistrē)
4.2. Sadaļas „Skolēniem”
izveidošana REA mājas lapā
ar saistošu informāciju par
energoefektivitāti un
atjaunojamiem energoresursiem, kā arī skolēniem

2008.g.
janvāris-marts

J.Golunovs,
R.Baufals

Izpildīts.
Sakomplektēta
informācija no Eiropas
Savienības interneta
informācijas tīkla
latviešu valodā
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domātām spēlēm par
energoefektivitātes tematiku
4.3. Izveidota un tiek
uzturēta datu bāze par
pašvaldības
apsaimniekošanā esošo
daudzdzīvokļu māju,
kas pieslēgtas centralizētai
siltumapgādei,
siltumpatēriņu pēdējos 5
gados.

2008.g.
februāris

J.Golunovs,
R.Baufals

RPA „Rīgas mājoklis”
Tiek izpildīts
Datu bāzē iekļauts
3661 daudzdzīvokļu
nams. Veikta tipisko
ēku fotografēšana

4.4. Sadarbībā ar aģentūru
„Rīgas mājoklis” apzināti
dati par 141 (pārvaldīšanā)
esošām daudzdzīvokļu
mājām, kurās jau izveidotas
dzīvokļu īpašnieku
sabiedrības, un 21 māju, kur
notiek veidošanas process

2008.g.
janvāris-marts

M.Rubīna,
J.Golunovs,

Izpildīts

4.5. Siltumpatēriņa analīze
daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām, pirmsaudita māju
energoefektivitātes
izvērtēšana un datu
sagatavošana uz publiski
pieejamām digitālām kartēm
pilsētas apkaimēm
4.6. Saraksta sastādīšana
daudzdzīvokļu mājām, kuras
pēc savas iniciatīvas pieteica
šo māju pārstāvji
energoauditam REA
4.7. Sadarbībā ar Fizikālās
enerģētikas institūtu (REA ir
sadarbības līgums) veikta 10
sarakstā iekļauto dzīvojamo
māju termografēšana
4.8. Jautājuma aktualizēšana
par Energoefektivitātes
informācijas centra darbībai
nepieciešamām telpām

2008.g.
janvāris-marts

J.Golunovs,
R.Baufals

Izpildīts

2008.g.
janvāris-marts

M.Rubīna,
J.Golunovs

Sarakstā iekļautas 13
mājas, no tām
energoaudits ir bijis 3
mājās

2008.g. marts

J.Golunovs,
Fizikālās
enerģētikas institūts

Izpildīts

2008.g.
janvārismarts

M.Rubīna,
J.Imaks,
K.Liepiņa,
I.Gaters

Nav pozitīva
risinājuma

5.1. Apstiprinātā
starptautiskā projekta
Norvēģijas finanšu

5. Starptautiskie projekti
Projekts
I.Niedrīte,
apstiprināts.
M.Rubīna
2007.g.

Sagatavots un
saskaņots līgums ar
projekta vadošo
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instrumentam
nevalstiskām organizācijām
„Informācijas apmaiņa un
sadarbības veicināšana, lai
paaugstinātu energoresursu
izmantošanas efektivitāti un
sekmētu sabiedrības patēriņa
ieradumu maiņu Baltijas
valstīs” - PVS ID 2419
(Iesniedzējs – BVF,
sadarbības partneris REA)
izpildes organizēšana
atbilstoši projekta prasībām

oktobris2008.g.
decembris

5.2. Apstiprinātā
starptautiskā projekta ar
Vācijas vides aizsardzības
fonda finansējumu
„Stratēģiskas koncepcijas
izstrāde inovatīvas un
energoefektīvas būvprakses
ieviešanai Baltijas valstīs” PVS ID 2481
(Iesniedzējs – BVF,
sadarbības partneris REA)
izpildes organizēšana
atbilstoši projekta prasībām
5.3. Apstiprināts konkursā
starptautiskais projekts
INTENSE, ko līdzfinansēs
„Intelligent Energy –
Europe” (PVS ID 2418)
(Iesniedzējs –BVF,
sadarbības partneris REA ar
RD līdzfinansējumu 26.309
EUR)
5.4. Darbs pie jaunu projekta
pieteikumu sagatavošanas
izsludināmiem konkursiem
2008.g.

Projekts
apstiprināts.
2007.g.
novembris2009.g. marts

I.Niedrīte,
M.Rubīna,
J.Golunovs

Sagatavots un
saskaņots līgums ar
projekta vadošo
organizāciju –Baltijas
Vides Forumu,
saskaņots darba saturs
un apjoms, uzsākta
datu vākšana darba
izpildei.
Noticis J.Golunova
komandējums uz
Hamburgu (sk.p.3.4)

2008.g.
marts

I.Niedrīte,
M.Rubīna

Uzsākta projekta
saskaņošanas procedūra
ar Eiropas Savienību

2008.g.
janvāris -marts

organizāciju –Baltijas
Vides Forumu,
saskaņots darba saturs
un apjoms, uzsākta
datu vākšana darba
izpildei

I.Niedrīte,
I.Ielīte,
M.Rubīna

Tiek gatavoti materiāli

6. Darbs ar masu medijiem, REA publicitāte, izdevējdarbība
6.1. Raksts-intervija krie11.01.2008.
M.Rubīna
Izpildīts
viski rakstošajā presē
„Telegraf” par
daudzdzīvokļu māju
siltināšanu (žurnālists
Aleksandrs Fedotovs)
6.2. Piedalīšanās radio
14.01.2008
M.Rubīna
Izpildīts
raidījumā „Doma laukums”
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– intervija par daudzdzīvokļu
māju siltināšanu un atbildes
uz iedzīvotāju jautājumiem
(raidījums krievu val.)
6.3. Piedalīšanās jaunā
2008.g.
televīzijas ziņu kanāla
janvāris
„Latvijas Ziņu Kanāls”
(LZK) raidījumu ciklā par
siltumapgādi. Intervija par
māju siltināšanas tematiku
6.4. Raksts-intervija
elektroniskai interneta
vietnei „Building.lv”
rubrikai „Mēneša cilvēks”
par REA aktivitātēm
saistībā ar māju siltināšanu
un iedzīvotāju informēšanu

12.01.2008.
un 18.02.2008.

M.Rubīna

Raidījuma atkārtojums
diennakti ik pa 3
stundām

M.Rubīna

Izpildīts
Publicēta intervijas
pirmā daļa, būs
turpinājums

6.5. Sk. rakstus REA
interneta mājas lapā sadaļā
„Jaunumi”
7.1. Sagatavots kopā ar
AS”Rīgas siltums”, AS
„Latvenergo” un RD
Komunālo departamentu
„Progresa ziņojums par
Rīgas siltumapgādes
attīstības koncepcijas 2006.2016.g. izpildi”

7. Citi pasākumi
2008.g. marts
M.Rubīna

7.2.Sagatavots REA „Gada
publiskais pārskats 2007”

2008.g.
janvāris-marts

M.Rubīna

7.3. Noslēgti papildus REA
sadarbības līgumi ar
organizācijām:
1) SIA 1.Sabiedrība, ar
interneta portāliem „Latin-

2008.g.
janvāris-marts

M.Rubīna,
E.Semjonova

Izpildīts
Progresa ziņojums
izskatīts un apstiprināts
Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu
konsultatīvās padomes
sēdē 13.03.2008 un
RD Komunālo un
dzīvokļu jautājumu
komitejā 27.03.2008.g.
Ievietots REA mājas
lapā sadaļā „Jaunumi”
Izpildīts
REA Uzraudzības
padomes sēdē apstiprināts 20.02.2008.
Apstiprināts 1.04.2008
ar RD lēmumu Nr.
3530.
Ievietots REA mājas
lapā sadaļā „Jaunumi”
Izpildīts
Pilnu sarakstu un saites
sk. REA mājas lapā
blokā „Partnerība”
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ženieris.lv” un„Building.lv”;
2) biedrību „Latvijas
Siltumuzņēmumu asociācija”
7.4. Piedalīšanās tiesību un
2008.g.
reglamentējošo dokumentu
janvāris-marts
sagatavošanā un vērtēšanā
energoapgādes un
energoefektivitātes jomā –
„Ēku energoefektivitātes
likuma” izskatīšanā Saeimas
Tautsaimniecības komisijas
sēdēs

M.Rubīna

Izpildīts
Likums pieņemts
2008.g. martā.
Panākti kopā ar LPS
labojumi, kas ievēro
pašvaldību intereses

7.5. Piedalīšanās žūrijas
komisijā Vācijas –Baltijas
Tirdzniecības kameras
organizētajā konkursā par
Vācijas Tautsaimniecības
balvu „Latvija 2007”
kategorijā „Energoefektivitāte”

2008.g.
janvāris

M.Rubīna

Izpildīts

7.6. Konsultāciju sniegšana
iedzīvotājiem - sagatavots
kopā ar RTU kompetents
rakstisks „Skaidrojums
V.Grigorjevai par dzīvokļa
apkuri”- informācijai un
izmantošanai tiesvedībā

2008.g.
februārī

M.Rubīna,
RTU prof.
A.Krēsliņš

Izpildīts

7.7. Latvijas Pašvaldību
Savienības Tehniskās
komitejas iepazīšanās ar
REA izbraukuma sēdes
(40 dalībnieki) uzņemšana,
M.Rubīnas ziņojums sēdē
par REA izveidošanu un
uzdevumiem
7.8. AS „Latvenergo”
Energoefektivitātes centra
un mārketinga speciālistu (6
dalībnieki) iepazīšanās ar
REA sanāksmes
organizēšana un uzņemšana,
M.Rubīnas ziņojums
sanāksmē par REA
izveidošanu un uzdevumiem

2008.g.
26. februāris

M.Rubīna,
REA darbinieki

Izpildīts

2008.g.4. martā M.Rubīna,
REA darbinieki

Izpildīts
Panākta vienošanās par
REA kopīgu akciju ar
Energoefektivitātes
centru apmeklētāju
konsultēšanai savos
stendos par
energoefektivitātes
jautājumiem izstādes
„Energoefektivitāte
2008” laikā
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7.9. Aktivizēti jautājumi un
gatavoti dažādi materiāli
REA iniciatīvas kārtībā
Domes vadībai iesniegtajiem priekšlikumiem par
pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem māju siltināšanā
REA direktore, Dr.sc.ing.
Tel. 7012350, 2.6403004

2008.g.
janvāris-marts

M.Rubīna

Jautājums gatavots
izskatīšanai RD
Koalīcijas padomes
sēdē

Maija Rubīna

11.04.2008
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