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Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas nākotnes darba grupas sastāvu
1. Lai izstrādātu saskaņotu valsts nostāju jautājumos par Eiropas
Savienības (turpmāk - ES) Kohēzijas politiku pēc 2013.gada, kā arī piedalītos
ES fondu plānošanas dokumentu izstrādē 20 14.-2020.gada plānošanas periodam,
izveidot darba grupu (turpmāk - darba grupa) šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:
A. Eberhards - Finanšu ministrijas valsts
struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos.

sekretāra

vietnieks

ES

Darba grupas vadītāja vietnieks:
E. Šadris - Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors.
Darba grupas locekli:
1. Aleksandroviča
direktore;
A. Andreičika
politikas jautājumos;

Satiksmes

ministrijas

Investīciju

departamenta

Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietniece finanšu

1. Balode - Ekonomikas
departamenta direktore;

ministrijas

Ārējo

ekonomisko

attiecību

M. Baltmanis - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Civilās
aizsardzības pārvaldes Civilās aizsardzības sistēmas darbības koordinēšanas
nodaļas priekšnieks;
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R. Bremšmits - Vides aizsardzības un regionālās attīstības ministrijas
Valsts attīstības plānošanas departamenta direktors;
B. Čāmāne - Ārlietu ministrijas ES koordinācijas departamenta
referente;

vecākā

D. Grūberte - Vides aizsardzības un regionālās attīstības ministrijas Valsts
sekretāra vietniece attīstības instrumentu jautājumos;
S. Gulbe - Valsts kancelejas ES struktūrfondu departamenta vadītāja;
D. Jakaite - Labklājības ministrijas Finanšu un attīstības departamenta
direktora vietniece un Sociālās politikas plānošanas un attīstības nodaļas
vadītāja;
K. Karsa - Veselības mInIstrijas ES fondu departamenta
plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas vecākā referente;

ES fondu

B. Kņigins - Veselības ministrijas ES fondu departamenta direktora
vietnieks, ES fondu plānošanas, izvērtēšanas un uzraudzības nodaļas vadītājs;
M. Krieviņš - Pārresoru koordinācijas centra vadītājs;
A. Kurme - Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece - administratīvā
direktore;
A. Lapiņš - Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks;
1. Liepa
vietniece;

-

Satiksmes

ministrijas

Investīciju

departamenta

direktores

1. Pastare - Zemkopības ministrijas Lauku attīstības un atbalsta
departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītāja;
S. Rancāne-Delekolē
direktore;

-

Kultūras

ministrijas

ES fondu

departamenta

R. Rimša - Ekonomikas mInIstrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas
departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente;
N. Sakss - Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors;
S. Silova - Labklājības ministrijas
Struktūrfondu politikas nodaļas vadītāja;

ES

struktūrfondu

departamenta
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D. E. Sīle - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas
konsultante;
L. Sīka - Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece
Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktore;
G. Sniedziņš - Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta
direktora vietnieks;
A. Strods - Satiksmes mInIstrijas Investīciju departamenta Eiropas
Savienības fondu vadības sistēmas un plānošanas nodaļas vecākais referents;
S. Šmīdlere - Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu un
starptautisko
finanšu
instrumentu
departamenta
direktores
vietniece
struktūrfondu plānošanas jomā;
E. Valantis - Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta
direktors;
S. Vasili eva - Valsts kancelejas ES struktūrfondu departamenta vadītājas
vietniece;
P. Vilks - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas
vadītājs.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2012.gada 4.janvāra
rīkojumu Nr.3 "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas nākotnes darba
grupas sastāvu".

A.Vilks

Ministrs
Nosūtīšanas uzdevums:
Oriģināls: Kancelejā

Kopijas: ES fondu stratēgijas departamentā un visam rīkojumā minētajām amatpersonām:
A.Eberhardam, E.Šadrim, I.Aleksandrovičai, A.Andreičikai, I.Balodei, M.Baltmanim, R.Bremšmitam,
B.Čāmānei, D.E.Sīlei, D.Grūbertei, S.Gulbei, D.Jakaitei, K.Karsai, B.Kņiginam, M.Krieviņam,
A.Kurmei, A.Lapiņam, I.Liepai, I.Pastarei, S.Rancānei-Delekolē, R.Rimšai, N.Saksam, S.Silovai,
L.Sīkai, q.Sniedziņam, A.Strodam, S.Šmīdlerei, E.Valantim, S.Vasilievai, P.Vilkam...:--;72/
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