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Nr.

Par Sabiedrības informēšanas un komunikācijas 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 Sabiedrības informēšanas un komunikācijas
darba grupu šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs
M.Ulmane

- Valsts kancelejas Komunikācijas
komunikācijas projekta vadītāja

departamenta

Euro

Darba grupas vadītāja vietniece
I.Rubene

- Finanšu ministrijas
nodaļas vadītāja

Euro

biroja

Euro

komunikācijas

Darba grupas locekli:
L.Auza

- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas nodaļas
vadītāja

K.Barševska

- Vides aiz sardZības un reģionālās
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

I.Briede

- Tūrisma attīstības valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību
speciāliste

M.Celmiņa

- Ministru prezidenta ārštata padomniece projektu vadības
jautājumos
- Latvij as Bankas preses sekretārs

M.Grāvītis
A.Jarockis

attīstības

ministrijas

- Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma
departamenta Komunikācijas nodaļas vadītājs

2

L.Jākobsone

- Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta
prezidentūras komunikācij as un sabiedrisko attiecību vadītāj a

L.Kučinska

- Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja

M.Kupče

- Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

A.Līduma

- Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību
departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vecākā
referente

E.Melbārzde

- Ārlietu ministrijas Informācijas
departamenta direktore

K.Novikova

- Tieslietu ministrijas preses sekretāre

K.Otersons

- Latvijas Bankas Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

E.Pole

- Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

K.Pots

- Latvijas Institūta Sabiedrisko attiecību projektu speciālists

L.Rāfelde

- Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītāja

D.Reihmane

- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Sabiedrisko
attiecību pārstāve

R.Rudzīte

- Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko
nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

R.Rumba

- Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību speciālists

L.Rūsiņa

- Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste

G.Skrebe1e

- Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta Sabiedrisko
attiecību
un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja

I.Stīpniece

- Izg1ītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas
un
dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece sabiedrisko
attiecību jautājumos

E.Urpena

- Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

I.Žunde

- Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju informēšanas
un komunikāciju daļas vadītāja

un sabiedrisko

attiecību

attiecību

Darba grupas locekli ar padomdevēja tiesībām:
J.Ābola
A.Baumane
L.Kokale
N.Komišova

- Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas
nodaļas vadītāja
- Latvijas Tirgotāju asociācija, žumāla "Latvijas Tirgotājs"
Redaktore
- Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Sabiedrisko
attiecību vadītāja
- Latvijas Darba devēju konfederācijas Korporatīvās sociālās
atbildības un komunikācijas eksperte
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N.Krūzītis
B.Melnace

- Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors
- Latvijas Komercbanku asociācijas Komunikācijas speciāliste

M.Rībele

- Eiropas
sekretāre

T.Žabova

- Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas Padomes

Parlamenta

informācijas

biroja

Latvijā

Preses

priekšsēdētāj a
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
materiāltehniski nodrošina Finanšu
ietvaros.

un komunikācijas darba grupas darbu
ministrija tai piešķirto budžeta līdzekļu

5. Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2013.gada 8.maija rīkojumu
Nr. 193 "Par Sabiednoas informēšanas un komunikācijas darba grupas
izveidošanu" .

Finanšu ministrs

A.Vilks

Nosūtīšanas uzdevums
Oriģināls: Kancelejā
Kopijas: ministra birojam, Euro biroja Euro komunikācijas nodajai (nosūtīšanai pārējiem darba grupas locekjiem).
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