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Rīgā

Nr. REA-15-10-rs

Par Rīgas pilsētas energoapgādes
ekspertu konsultatīvās padomes
nolikuma un sastāva apstiprināšanu
Pamatojoties uz Rīgas domes 09.11.2015. lēmumu Nr.2204 „Par Rīgas pilsētas
ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2014.–2020.gadam ieviešanas vadības struktūru
izveidošanu”:
1. Izveidot Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvā padomi (turpmāk –
Konsultatīvā padome) pie Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra”
(REA) un tā ir pilsētas energopārvaldības sistēmas sastāvdaļa.
2. Konsultatīvās padomes saīsinātais nosaukums ir REEKP.
3.Apstiprināt Konsultatīvās padomes
ekspertu konsultatīvās padomes nolikums”.

nolikumu „Rīgas pilsētas energoapgādes

4. Apstiprināt šādu Konsultatīvās padomes sastāvu atbilstoši nolikumam:
4.1. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja
Maija Rubīna
–
siltumenerģētikas eksperte, valsts zinātniskā institūta
„Fizikālās enerģētikas institūts” (FEI) pētniece,
Starptautiskās Enerģētikas Ekonomistu asociācijas
locekle, Dr.sc.ing.
4.2. Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieki
4.2.1.Pēteris Šipkovs
–
FEI Enerģētikas resursu laboratorijas vadītājs,
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA)
akadēmiķis, profesors, Dr.habil.sc.ing.
4.2.2. Andris Krēsliņš
–
RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūta
direktors, LZA korespondētājloceklis, Starptautiskās
aukstuma akadēmijas akadēmiķis, profesors,
Dr.habil.sc.ing.
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4.3. Konsultatīvās padomes locekļi
4.3.1. Andris Akermanis
–
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks
enerģētikā, Dr.sc.
4.3.2. Ilmārs Stuklis
–
Pasaules enerģētikas padomes nacionālās komitejas
loceklis, akciju sabiedrības „Latvenergo”
padomnieks
4.3.3. Aivars Cers
–
akciju sabiedrības „Latvenergo” projektu vadītājs,
Latvijas Nacionālās ģeotermālās asociācijas valdes
priekšsēdētājs, RTU Transporta un mašīnzinību
fakultāte Siltumenerģētisko sistēmu katedras docents,
Dr.sc.ing.
4.3.4. Ināra Laube
–
akciju sabiedrības „Latvijas gāze” Gāzapgādes
attīstības departamenta vadītājs, Dr.sc.ing.
4.3.5. Gaidis Klāvs
–
FEI Energosistēmu optimizācijas laboratorijas
vadītājs, Dr.sc.ing.
4.3.6. Pāvels Popovs
–
akciju sabiedrības „Komunālprojekts” valdes
priekšsēdētājs, Dr.sc.ing.
4.3.7. Daniels Turlajs
–
RTU Transporta un mašīnzinību fak.
Siltumenerģētisko sistēmu katedras profesors,
Starptautiskās aukstuma akadēmijas akadēmiķis,
Dr.habil.sc.ing.
4.3.8.Jānis Bērziņš
–
Latvijas siltumapgādes uzņēmumu asociācijas
(LSUA) valdes loc.
4.3.9. Ivars Bekmanis
–
FEI vadošais pētnieks, RTU Transporta un
mašīnzinību fak. Siltumenerģētisko sistēmu katedras
docents, Dr.sc.ing.
4.3.10. Romalds Leveika
–
elektroenerģētikas eksperts
4.3.11. Uģis Osis
–
akciju sabiedrības „Rīgas siltums” valdes loceklis,
Dr.sc.ing.
4.3.12. Juris Romaņenko
–
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas namu
pārvaldnieks” Tehniskās pārvaldes direktors
4.3.13. Jānis Lukss
–
Žurnāla „Pārvaldnieks” žurnālists
5. Rīkojums stājas spēkā 05.05.2015.
6. Ar šo rīkojumu zaudē spēku REA 2011.gada 4.februārī izdotais rīkojums
Nr.REA-11-5-rs „Par Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” Rīgas
pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu”.
7. Rīkojuma izpildes kontroli paturu sev.
Direktora p.i.

Timurs Safiuļins

Nokalna 67012444
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