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Par Valsts administrācijas darba grupas izveidošanu 

 

 

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija sēdes 

protokollēmuma (prot. Nr.36, 58.§) „Par pasākumiem, kas veicami, lai 

sagatavotos Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā” 3.punktu, 

Vadības komitejas, kas izveidota ar Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija 

rīkojumu Nr.308, padotībā izveidot Valsts administrācijas darba grupu šādā 

sastāvā: 

 

Darba grupas vadītāja 

 

I.Vasaraudze - Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece 

 

Darba grupas locekļi: 

 

B.Bāne  - Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece 

A.Caune  - Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes vadītājs 

I.Gaņģe - Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītāja 

J.Imaks - Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 

sekretariāta vadītājas padomnieks 

I.Kjahjare - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 

Telpiskās plānošanas departamenta direktore 

I.Koteļņikova - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Finanšu 

departamenta direktore 

M.Krieviņš - Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta 

konsultants 

I.Krūmane  - Valsts Kases pārvaldniece 
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D.Krūmiņš  - VAS „Latvijas Pasts” Maksājumu pakalpojumu direktors 

D.Papāns - Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Politikas un juridiskā 

departamenta juriskonsults 

R.Radiņa - Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības departamenta 

Eiropas Savienības dalībvalstu un vispārējo politiku nodaļas 

3.sekretāre 

I.Remese - Tieslietu ministrijas Eiropas un starptautisko tiesību 

departamenta juriskonsulte 

J.Spiridonovs - Vides ministrijas Investīciju departamenta Finanšu vadības 

nodaļas vadītājs 

G.Šica - Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras Finanšu vadības departamenta vadītāja 

K.Šmits - Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas 

departamenta direktora vietnieks 

D.Tomase - Centrālās statistikas pārvaldes Makroekonomiskās 

statistikas departamenta direktore 

R.Vesere - Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktora 

vietniece 

S.Vasiļjeva - Labklājības ministrijas Finanšu vadības departamenta 

direktora vietniece 

A.Zabašta - Īpašu uzdevumu ministra Elektroniskās pārvaldes lietās 

sekretariāta E-pārvaldes un informāciju tehnoloģiju 

departamenta direktors 

O.Zālīte - Vides ministrijas Investīciju departamenta finanšu un 

nodokļu konsultante 

 

2. Valsts administrācijas darba grupai īstenot to pasākumu izpildi, kas 

veicami saskaņā ar Vadības komitejas iecerēto pasākumu plānu Eiropas 

Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā. 

 

3. Valsts administrācijas darba grupas darbu materiāltehniski nodrošina 

Finanšu ministrija tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 

 

 

Finanšu ministra vietā –  

vides ministrs        R.Vējonis 

 

 

 
D.Cakule; 7095429 


