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Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības komitejas sastāvu
1. Pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas fmanšu instrumenta un Norvēģijas
fmanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības likuma 13.panta otro da1u,
izveidot Eiropas Ekonomikas zonas fmanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības komiteju (turpmāk - komiteja) šādā
sastāvā:
Komitejas priekšsēdētājs:
D.Rancāne - Finanšu
departamenta direktore

ministrijas

Eiropas

Savieru1>as fondu

uzraudzības

Komitejas pārstāvji ar balsstiesībām:
A.Andreičika - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības
instrumentu departamenta direktore
D.AtkaUķe - Finanšu ministrijas Eiropas Savieru1>as fondu uzraudzības
departamenta EEZ, Norvēģijas un Šveices projektu uzraudzības noda1as vadītāja
D.Freimane - Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktore
A.Liepiņš - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks
S.Rancāne-Delekolē
departamenta direktore

Kultūras

ministrijas

Eiropas

Savieru1>as fondu

S.Rieksta - Sabiedn1>as integrācijas fonda sekretariāta direktora vietniece
L.Sīka - IzgIītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

2

J.Zvilna - Iekšlietu
ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības
departamenta Starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vecākais referents

Komitejas pārstāvji ar padomdevēja tiesībām:
K.Antonova
vadītāja vietniece

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas

M.Bojārs - Rīgas plānošanas
novada domes priekšsēdētājs

reģiona attīstības padomes

loceklis, Mārupes

J.Daugavietis - Latgales plānošanas reģiona Rīgas biroja vadītājs
K.Godiņš - Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs
A.Kronberga - Zemgales plānošanas reģiona projektu nodaļas vadītāja
N.Lasmane - Finanšu
departamenta direktore

ministrijas

Eiropas

Savienības

fondu

revīzijas

L.Menģelsone - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore
R.Pīpiķe - Latvijas Pilsoniskās alianses direktore
I.Svirska - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mācību centra vadītāja
R.UUanova - Valsts kases Eiropas lietu departamenta vecākā referente
D.Ūdre - Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja
A.Vīgnere - Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes
departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja
2. Komitejas sēdē novērotāja statusā var piedalīties donorvalstu pārstāvji.
3. Komitejas sekretariāta funkcijas veic Finanšu ministrijas Eiropas Savienības
fondu uzraudzības departaments.

Vadošās iestādes vadītāja vietā -

EiropasSaviernoasfondustratēģijasdepartamentadirektore ~Grūberte
Nosūtīšanas uzdevums:
Oriģināls: Kancelejā
Kopija: Eiropas Saviemoas fondu revīzijas departamentam, Valsts kases Eiropas lietu departamentam, Eiropas
'emoas. fondu
a uzraudzības departamentam tālākai nosūtīšanai pārējiem komitejas dalībnieki
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