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Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta uzraudzības un vadības komitejas sastāvu

1. Izveidot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdIbas divpusējā fmanšu instrumenta uzraudzIbas un vadIbas komiteju (turpmāk komiteja) šādā sastāvā:
Komitejas priekšsēdētājs:
D.Rancāne - Finanšu
departamenta direktore

ministrijas

Eiropas

SavienIbas

fondu

uzraudzIbas

Komitejas pārstāvji ar balsstiesībām:
B.Abersone - LabklājIbas ministrijas Bēmu un ģimenes politikas departamenta
vecākā referente
I.Andersone - VeselIbas ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu
analīzes un investīciju koordinācijas nodalas vadītāja
A.Andreičika - Vides aizsardzIbas un reģionālās attīstIbas ministrijas AttīstIbas
instrumentu departamenta direktore
D.AtkaUķe - Finanšu ministrijas Eiropas Saviemoas fondu uzraudzIbas
departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzIbas nodalas vadītāja
I.Baranovska - Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbIbas
departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodalas vecākā referente
D.Buse - Ekonomikas ministrijas Eiropas SavienIbas
departamenta Eiropas Saviemoas fondu kontroles nodalas vadītāja

fondu

ieviešanas

M.Bojārs - Rīgas plānošanas reģiona AttīstIbas padomes loceklis, Mārupes
novada domes priekšsēdētājs
J.Daugavietis - Latgales plānošanas reģiona Rīgas biroja vadītājs
D.Freimane - Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktore
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M.Kovisāre - Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības
politikas departamenta Starptautiskās tirdzniecības un investīciju nodaļas trešā
sekretāre
A.Kronberga - Zemgales plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītāja
A.Krūmiņa - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore
S.Rancāne-Delekolē
departamenta direktore
D.Ratniece - IzgIītības
departamenta direktore

Kultūras
un

ministrijas

zinātnes

Eiropas

ministrijas

Savienības

Politikas

fondu

koordinācijas

D.Ūdre - Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja
A.Vīgnere - Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja
J.Vītoliņš - Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes loceklis, Ventspils
pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Komitejas pārstāvji ar padomdevēja tiesībām:
R.Pīpiķe - Biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore
A.Pudāne - Valsts kases Eiropas lietu departamenta direktores vietniece
D.B. Sīle - Latvijas Darba devēju konfederācijas
starptautisko lietu eksperte
I.Svirska - Latvijas Brīvo arodbiedrību
projekta vadītāja

Eiropas

Savienības

un

savienības mācību centra vadītāja,

2. Ja nepieciešams, komitejas priekšsēdētājs var uzaicināt piedalīties komitejas
sēdē ar padomdevēja tiesībām pārstāvjus no Finanšu instrumentu biroja, kā arī
programmu vai grantu shēmu apsaimniekotājus.
3. Komitejas sekretariāta funkcijas veic Finanšu ministrijas Eiropas Savienības
fondu uzraudzības departaments.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Finanšu ministrijas 2010.gada 17.augusta rīkojumu
Nr.475 "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā fmanšuinstrumenta uzraudzības un vadības komitejas sastāvu".
Valsts sekretāres vietnieks Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos
Vadošās iestādes vadītājs

A.Antonovs

Nosūtīšanas uzdevums:
Oriģināls: Kance1ejā
Kopija: Krūmiņa, Pudāne, Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamentam tālākai nosūtīšanai pārējiem
komitejas dalībniekiem
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