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Nr.

Par Sabiedrības

informēšanas

un komunikācijas

10

darba grupas izveidošanu

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija sēdes protokollēmuma
(prot. Nr. 36, 58. s) "Par pasākumiem, kas veicami, lai sagatavotos Eiropas SavienIbas vienotās
valūtas ieviešanai Latvijā" 3. punktu ar Ministru prezidenta 2005. gada 18. jūlija rīkojumu
Nr.308 izveidotās VadIbas komitejas padotIbā izveidot Sabiedrības
informēšanas
un
komunikācijas darba grupu šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs
A.Jarockis

- Finanšu ministrijas Finanšu un darbIbas nodrošinājuma
Komunikācijas nodaļas vadītājs

departamenta

Darba grupas vadītāja vietniece
M.Celmiņa

- Ministru prezidenta ārštata padomniece projektu vadIbas jautājumos

Darba grupas locekli:
L.Auza

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja

K.Barševska

- Vides aizsardzIbas un reģionālās attīstIbas
informēšanas nodaļas vadītāja vietniece

1.Briede

- Tūrisma attīstības valsts aģentūras Sabiedrisko attiecIbu vadītāja

M.Grāvītis

- Latvijas Bankas preses sekretārs

K.Iosava

- Ārlietu ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecIbu departamenta
vecākā referente
- Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības
departamenta Vecākā konsultante

D.Jansone

ministrijas

SabiedrIbas

L.Jākobsone

- Latvijas prezidentūras
Eiropas Savi enIb as Padomē sekretariāta
prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja

L.Kaunese

- Finanšu ministrijas Finanšu un darbIbas nodrošinājuma
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece

L.Kučinska

- Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja

M.Kupče

- LabklājIbas ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

K.Novikova

- Tieslietu ministrijas preses sekretāre

departamenta

2
K.Otersons

- Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecĪbu daļas vadītājs

E.Pole

- VeselĪbas ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

L.Rāfelde

- Saeimas Sabiedrisko attiecĪbu biroja vadītāja

D.Reihmane

- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Sabiedrisko attiecĪbu
pārstāve

R.Rumba

- Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecĪbu speciālists

A.Senakola

- Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecĪbu speciāliste

M.Šetlere

- Finanšu ministrijas Finanšu un darbĪbas nodrošinājuma
departamenta Komunikācijas nodaļas projektu vadītāja

E.Urpena

- Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecĪbu nodaļas vadītāja

I.Žunde

- Patērētāju tiesĪbu aizsardzĪbas
komunikāciju daļas vadītāja

centra

Patērētāju

informēšanas

un

Darba grupas locekli ar padomdevēja tiesĪbām:

B.Melnace

- Latvijas Darba devēju konfederācijas Korporatīvās sociālās
atbildĪbas un komunikācijas eksperte
- Eiropas Komisijas pārstāvniecĪbas Latvijā Komunikācijas
nodaļas vadītāja
- Latvijas Tirgotāju asociācija, žumāla "Latvijas Tirgotājs"
redaktore
- Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors
- Latvijas TirdzniecĪbas un rūpniecĪbas kameras Sabiedrisko
attiecĪbu vadītāja
- Latvijas Komercbanku asociācijas Komunikācijas speciāliste

T.Žabova

- Latvijas patērētāju interešu aizstāvĪbas asociācijas Padomes

A.Alksne
J.Ābola
A.Baumane
N.Krūzītis
L.Kokale

priekšsēdētāja
2. Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupai īstenot to pasākumu izpildi,
kas veicami saskaņā ar VadĪbas komitejas iecerēto pasākumu plānu Eiropas SavienĪbas vienotās
valūtas ieviešanai Latvijā.
3. SabiedrĪbas informēšanas un komunikācijas darba grupas darbu materiāltehniski
nodrošina Finanšu ministrija tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2012.gada 25.oktobra rikojumu Nr. 571
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Nosūtīšanas uzdevums
Oriģināls: Kancelejā
Kopijas: ministra biroja

