ESF Projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi” veselības veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru
sadarbības komitejas sastāvs:
Komitejas vadītāja
Egita Pole – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un resursu
vadības jautājumos
Komitejas vadītājas vietniece
Iveta Gavare - Slimību profilakses un kontroles centra direktore
Komitejas locekļi ar balsstiesībām
Alīda Vāne - Veselības ministra padomniece ekonomikas jautājumos
Santa Līviņa - Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore
Kristīne Kļaviņa - Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja
Solvita Muceniece - Veselības inspekcijas Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles
departamenta Sabiedrības veselības uzraudzības nodaļas vadītāja
Sergejs Akuličs - Zāļu valsts aģentūras Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Juris Salaks - Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Andžela Gudre - Valsts sporta medicīnas centra direktores vietniece fiziskās veselības aprūpes
jautājumos
Komitejas locekļi pieaicināto ekspertu statusā
Ludis Neiders - Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Edijs Kirsanovs - Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta Cilvēkresursu un
publisko investīciju plānošanas nodaļas vecākais eksperts
Ilze Siliņa - Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente
Zanda Jaunsproģe - Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autoceļu nodaļas vecākā
referente
Oksana Kulakova - Tieslietu ministrijas pārstāve, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka
vietniece, pulkvežleitnante
Veronika Jurča - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas
departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte
Sanita Vanaga - Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku
veselības un veterināro zāļu nodaļas vadītāja vietniece
Sigita Sniķere - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas
konsultante
Ilze Rudzīte - Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Gunita Osīte - Latvijas Lielo pilsētu asociācijas speciāliste Eiropas Savienības fondu jautājumos
Inga Zariņa - Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāve, SIA "Vidzemes slimnīca" Kvalitātes
vadības nodaļas vadītāja
Deniss Kretalovs - Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents
Inese Upīte - Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte
Komitejas loceklis novērotāja statusā
Agnese Tomsone - Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības
departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vadītāja

