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Nr.

Par Valsts administrācijas 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 Savienības
vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" 3. punktu ar Ministru prezidenta 2005. gada 18. jūlija
rīkojumu Nr. 308 izveidotās Vadības komitejas padotībā izveidot Valsts administrācijas
darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

A.Andreičika

K.Āboliņš
I.Bahanovska
I.Bīlmane

A.Caune
A.Driksna

M.Groduma

A.Jansone
I.Kārkliņa

I.Koteļņikova

M.Kreitiņš
K.Kuprij anova

- Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece

Darba grupas locekli:

- Valsts kases pārvaldnieks
- Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
- Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietniece,
Starptautisko līgumu nodaļas vadītāja
- Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes vadītājs
- Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta juriskonsults

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora vietniece

- VAS "Latvijas Pasts" Juridiskā departamenta direktore
- Labklājības ministrijas Finanšu un attīstības departamenta
direktore

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību
attīstības departamenta direktora vietniece

- Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta konsultants
- Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas
nodaļas vadītāja

mailto:pasts@fm.gov.lv


A.Laurinovičs

L.Neiders

I.Posuma

J.Šnore

D.Tomase

L.Ūbele

R.Vesere

I.Viša

o.zālīte- Vīlipa

2

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās
pārvaldes departamenta Valsts informācijas sistēmu nodaļas vadītājs

- Ekonomikas mInIstrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas
departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs

- Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītāja
- Zemkopības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta direktors

- Centrālā statistikas pārvaldes Makroekonomiskās statistikas
departamenta direktore
- Latvijas Pašvaldību Savienības Finanšu un ekonomikas
padomniece
- Vides ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore

- Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktora vietniece

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 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.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2007.gada 6.decembra rīkojumu
Nr. 1789 "Par Valsts administrācijas darba grupas izveidošanu".

Nosūtīšanas uzdevums
Oriģināls: Kance1ejā lietā.
Kopijas: visiem rīkojuma 1. punktā minētajiem, ministra birojam.

Finanšu ministrs
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