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Par Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas izveidošanu

1. Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda komunikācijas stratēgijas 2015.-2023. gadam 4. nodaļu "ES fondu
komunikācijas ietvars 2014.-2020. gada plānošanas periodā" ar 2016. gada 1. janvāri izveidot
Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupu šādā sastāvā:
Darba grupas vadītāja:
Z.Puškina

- Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma
Komunikācijas nodaļas vecākā eksperte

departamenta

Darba grupas vadītājas vietniece:
L.Silakaktiņa

- Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma
Komunikācijas nodaļas vecākā eksperte

departamenta

Darba grupas locekli:
I.Baranova

- Veselības ministrijas ES finansēšanas
uzraudzības nodaļas vecākā referente

E.Urpena

- Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

I.Bērziņa

- Ekonomikas ministrijas ES fondu ieviešanas departamenta ES fondu
publiskās infrastruktūras nodaļas vecākā eksperte

M.Kupče

- Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

I.Kancēna

- Labklājības ministrijas
speciāliste

L.Majevska

- Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
vadītāja

I.Remese

- Tieslietu ministrijas Projektu departamenta
nodaļas vadītāj a

I.Rokpelne

- Kultūras ministrijas ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente

Komunikācijas

plānošanas,

izvērtēšanas

nodaļas sabiedrisko

un

attiecību

Plānošanas un kontroles

A.Mamica

- Kultūras ministrijas ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente

B.Jakovļeva

- Valsts kancelejas ES struktūrfondu departamenta konsultante-tehniskās
palīdzības proj ekta vadītāj a

K.Kļaveniece

- Vides aizsardzības un reģionālās
attiecību nodaļas vadītāja

G.Ozols

- Vides aizsardzības un reģionālās
pakalpojumu nodaļas vadītājs

L.Jansone

- Vides aizsardzības un reģionālās
attiecību nodaļas vecākā referente

attīstības ministrijas

Sabiedrisko

B.Lagzdiņa

- Vides aizsardzības un reģionālās
attiecību nodaļas vecākā referente

attīstības ministrijas

Sabiedrisko

L.Strazdiņa

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pakalpojumu nodaļas vecākā konsultante

I.Misiņa

- Izglītības un zinātnes ministrijas
Struktūrfondu
Finansēšanas un projektu nodaļas projektu vadītāja

R.Rumba

- Satiksmes
speciālists

I.Svikliņa

- Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Investīciju programmu
vadības sistēmas nodaļas vecākā referente

R.Rudzīte

- Zemkopības ministrijas Preses
sabiedrisko attiecību speciāliste

K.I1gaža

- Lauku atbalsta dienesta Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

D.Reihmane

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Programmu
uzraudzības departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja

vadības

un

I.Luste

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Programmu
uzraudzības departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste

vadības

un

J.Ābola

- Eiropas
vadītāja

E.Krūzkopa

- Pārresoru koordinācijas centra konsultante

K.Braže

- Valsts kases Eiropas lietu departamenta vecākais referents

ministrijas

Komisijas

attīstības ministrijas
attīstības ministrijas

Komunikācijas

pārstāvniecības

un

nodaļas

Elektronisko

Elektronisko
departamenta

sabiedrisko

sabiedrisko

Latvijā

Sabiedrisko

attiecību

Komunikācijas

attiecību

nodaļas

nodaļas

2. Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2012.gada 26.novembra nKojumu Nr. 633 "Par
Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas izveidošanu".

Finanšu ministrs

J.Reirs

Nosūtīšanas uzdevums:
Oriģināls: Dokumentu pārvaldības departamentā
Elektroniski: Z.Puškina, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Valsts kase, L.Silakaktiņai tālākai
nosūtīšanai pārējiem darba grupas locekļiem.
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