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Par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2014.–2020.gadam
ieviešanas vadības grupas apstiprināšanu
Pamatojoties uz Rīgas domes 09.11.2010. nolikuma Nr.79 „Rīgas pilsētas
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2014.–2020.gadam ieviešanas vadības grupas
nolikums” II nodaļu „Vadības grupas sastāvs”, kā arī ņemot vērā vadības grupas
personālsastāva saskaņošanas vēstules, Rīgas dome nolemj:
1. Apstiprināt Rīgas pilsētas ilgtspējīgas
2014.–2020.gadam ieviešanas vadības grupu šādā sastāvā:

enerģētikas

rīcības

plāna

Vadības grupas vadītāja
Maija Rubīna

–

Rīgas pašvaldības
aģentūra” direktore

vadības grupas locekļi
Ilmārs Stuklis

–

Uģis Osis

–

Ināra Laube

–

Pēteris Šipkovs

–

Inga Saleniece

–

akciju sabiedrības „Latvenergo” valdes locekļa
padomnieks
akciju sabiedrības „Rīgas siltums” valdes loceklis,
Dr.sc.ing.
akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Gāzapgādes attīstības
departamenta vadītāja, Dr.sc.ing.
valsts zinātniskā institūta „Fizikālās enerģētikas
institūts” Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs,
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors
Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvaldes
Resursu plānošanas un vadības nodaļas Pašvaldības
līdzfinansēto projektu finanšu kontroles sektora vadītāja
Rīgas
domes
Pilsētas
attīstības
departamenta
Pilsētplānošanas pārvaldes Pilsētvides plānošanas
nodaļas vides pārvaldības galvenā projektu vadītāja

Guna Jankovska-Galzone –

aģentūras

„Rīgas

enerģētikas
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Rudīte Reveliņa

–

Askolds Kļaviņš

–

Inga Ivanova

–

Jānis Drulle

–

Regīna Bula

–

Juris Bērziņš

–

Igors Puntuss

–

Māris Mežzīle

–

Valdis Hofmarks

–

Visvaldis Vrubļevskis

–

Jānis Jelnieks

–

Māris Slaidiņš

–

Anda Kursiša

–

Māris Veģeris

–

Rīgas domes Satiksmes departamenta Starpinstitūciju
projektu nodaļas vadītāja
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora
vietnieks, Vides pārvaldes priekšnieks
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora
pienākumu izpildītāja
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” direktora
pienākumu izpildītājs
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta
birojs” direktora vietniece
Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Rīgas satiksme” elektrosaimniecības vadītājs
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas namu
pārvaldnieks” Stratēģiskās plānošanas un starptautisko
projektu nodaļas vadītājs
Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības
pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītāja
vietnieks
sabiedrības
ar
ierobežotu
atbildību
„Rīgas
pilsētbūvnieks” vecākais speciālists
Rīgas Tehniskās universitātes Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas institūta docents, Dr.sc.ing.
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra Projektu
pārvaldes Datu bāzu un sistēmu nodaļas Datu bāzu un
sistēmu attīstības sektora datu bāzu analītiķis
sabiedrības ar ierobežotu atbildība „Lattelecom”
nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
biedrības „Passive House Latvija” valdes priekšsēdētāja,
Industriālās
energoefektivitātes
klastera
valdes
priekšsēdētāja
Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
asociācijas (LIKTA) eksperts

2. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” ir atbildīga par lēmuma
izpildi.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 29.03.2011. lēmumu Nr.2853 „Par Rīgas
pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.–2020.gadam ieviešanas vadības grupas
apstiprināšanu” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 04.09.2012. lēmumu Nr.5173).

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs
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