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Par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2014.–2020.gadam
ieviešanas vadības struktūru izveidošanu
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.09.2013. lēmumu Nr.222)

Grozījumi ar:

RD 14.12.2010. lēmumu Nr.2320;
RD 29.03.2011. lēmumu Nr.2851 un Nr.2852;
RD 24.09.2013. lēmumu Nr.190;
RD 05.07.2016. lēmumu Nr.3954

Lai nodrošinātu Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna
2014.–2020.gadam (turpmāk – Rīcības plāns) ieviešanu atbilstoši Eiropas pilsētu mēru
pakta un Eiropas Savienības izstrādāto rīcības plānu vadlīniju ieteikumiem, Rīgas dome
nolemj:
(RD 05.07.2016. lēmuma Nr.3954 redakcijā)

1. Noteikt, ka Rīcības plāna ieviešanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
organizē un vada Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” (turpmāk
arī – Aģentūra).
2. (Svītrots ar RD 24.09.2013. lēmumu Nr.190)
3. Noteikt, ka Vadības grupa darbojas atbilstoši Rīgas domes apstiprinātam
nolikumam.
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4. Noteikt, ka ar 01.02.2011. Rīcības plāna ieviešanu uzrauga sabiedriskā kārtā
strādājoša Rīcības plāna ieviešanas uzraudzības padome (turpmāk – Uzraudzības
padome) 11 cilvēku sastāvā, kuru izveido Rīgas dome no dažādu sabiedrības grupu
pārstāvjiem. Uzraudzības padomi vada Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētājs.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.09.2013. lēmumu Nr.190)

5. Apstiprināt Uzraudzības padomi šādā sastāvā:
Uzraudzības padomes priekšsēdētāja
Olga Veidiņa
– Rīgas domes
priekšsēdētāja

Sociālo

jautājumu

komitejas

Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieks
Vjačeslavs Stepaņenko
– Rīgas domes
priekšsēdētājs

Mājokļu

un

komitejas

vides

Uzraudzības padomes locekļi
Valdis Gavars
Indra Niedrīte
Larisa Avotiņa
Uģis Osis
Māris Kuņickis
Pēteris Šipkovs
Daniels Turlajs

Ivars Fabriciuss
Anda Kursiša

– Rīgas domes deputāts
– Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta
pārstāve
– dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības
„Biķernieki” priekšsēdētāja
– akciju sabiedrības „Rīgas siltums” valdes loceklis
– akciju sabiedrības „Latvenergo” valdes loceklis
– valsts zinātniskā institūta „Fizikālās enerģētikas
institūts” Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs,
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors
– Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un
mašīnzinību fakultātes Siltumenerģijas sistēmu
katedras profesors, Starptautiskās aukstuma
akadēmijas akadēmiķis, profesors
– sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paroc”
izpilddirektors
– biedrības „Passive House Latvija” valdes
priekšsēdētāja

(RD 24.09.2013. lēmuma Nr.190 redakcijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 05.07.2016.
lēmumu Nr.3954)

6. Noteikt, ka Uzraudzības padome darbojas atbilstoši Rīgas domes apstiprinātam
nolikumam.
7. Noteikt, ka ar 01.01.2011. Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvā
padome (turpmāk – Konsultatīvā padome) 16 cilvēku sastāvā darbojas kā Aģentūras
padomdevēja institūcija. Aģentūra apstiprina un periodiski aktualizē Konsultatīvās
padomes personālsastāvu.
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8. Noteikt, ka Konsultatīvā padome darbojas atbilstoši nolikumam, ko apstiprina
Aģentūra.
9. Noteikt, ka sabiedriskās organizācijas (nevalstiskās organizācijas,
profesionālās asociācijas un citas organizācijas) Rīcības plāna ieviešanas procesā
iesaistās, slēdzot ar Aģentūru atbilstošus sadarbības līgumus.
10. Noteikt, ka Vadības grupas, Uzraudzības padomes un Konsultatīvās padomes
lietvedību nodrošina un dokumentus arhivē Aģentūra.
11. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra” ir atbildīga par
lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētājs
Rīgā 2010.gada 11.novembrī

Nokalna 67012444

N.Ušakovs

