Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67095689, 67095578, fakss 67095503, e-pasts pasts@fm.gov.lv, www.fm.gov.lv

R Ī K O J U M S
Rīgā

Nr.

24.01.2017

35

Par Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas izveidošanu

1. Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.
gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015.-2023. gadam 4. nodaļu "ES fondu
komunikācijas ietvars 2014.-2020. gada plānošanas periodā" ar 2017. gada 25. janvāri
izveidot Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupu šādā sastāvā:
Darba grupas vadītāja
I.Raboviča

– Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Darba grupas vadītājas vietniece

L.Silakaktiņa

– Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Darba grupas locekļi:

I.Matisone

- Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu
uzraudzības departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas
nodaļas vecākā eksperte

E.Urpena

-

I.Bērziņa

- Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un
energoefektivitātes departamenta ES fondu nodaļas vecākā eksperte

I.Kabanova

- Labklājības ministrijas Eiropas
departamenta projekta vadītāja

R.Kudļa

Labklājības ministrijas ES struktūrfondu departamenta vecākais
referents
-

Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Savienības

struktūrfondu

L.Rancāne

- Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas
un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste
ES fondu jautājumos

I.Remese

- Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības
fondu nodaļas vadītāja

I.Rokpelne

- Kultūras ministrijas ES fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente

B.Jakovļeva

- Valsts kancelejas ES struktūrfondu nodaļas konsultante

K.Kļaveniece

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

G.Ozols

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektronisko
pakalpojumu nodaļas vadītājs

I.Misiņa

- Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta
projektu vadītāja

I.Svikliņa

- Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta
programmu vadības sistēmas nodaļas vecākā referente

R.Rudzīte

- Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste

D.Reihmane

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sabiedrisko attiecību
vadītāja

I.Luste

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sabiedrisko attiecību
speciāliste

J.Ābola

- Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas
vadītāja

J.Bunkus

- Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece sabiedrisko attiecību
jautājumos

S.Eglīte

- Finanšu institūcijas ALTUM Sabiedrisko attiecību speciāliste

E.Krūzkopa

- Pārresoru koordinācijas centra konsultante

Investīciju

2. Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2015.gada 10.decembra rīkojumu Nr. 530
„Par Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas izveidošanu”.

Valsts sekretāre

(paraksts*)
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B.Bāne

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Nosūtīšanas uzdevums
Oriģināls: Dokumentu pārvaldības departamentā
Kopija:
Raboviča 67 083 880
Ieva.Rabovica@fm.gov.lv
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