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Par Dzimumu līdztiesības komitejas izveidi
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 27.janvāra noteikumu Nr. 49
“Labklājības ministrijas nolikums” 17.punktu

1. Lai sekmētu dzimumu līdztiesības politikas pilnveidošanu, īstenošanu un
pārraudzību, izveidot Dzimumu līdztiesības komiteju šādā sastāvā:
Komitejas vadītājs
Ingus Alliks

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Komitejas vadītāja vietniece
Elīna Celmiņa

Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas
vadītāja

Komitejas locekļi:
Maija Brunava

Ilona Dreģe
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Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
Pašvaldību attīstības departamenta Finanšu, ekonomikas un
metodoloģijas nodaļas vecākā referente
Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

2

Jeļena Gerasimova Biedrības „Ziemeļu Kaija” valdes priekšsēdētāja
Edīte Kalniņa

Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes
priekšsēdētāja

Gunta Kelle

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla
valdes līdzpriekšsēdētāja

Ruta Klimkāne

Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu
departamenta direktore

Daina Mežecka

Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece
sociālajos jautājumos

Iluta Lāce

Biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” vadītāja

Anita Līce

Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un
nodarbinātības eksperte

Katrīna Inkuša

Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību
institūcijās biroja juriste

Liega Piešiņa

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta nozaru
politikas nodaļas pārvaldes vecākā referente

Inta Poudžiunas

Nodibinājuma „Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”
psiholoģe

Dace Ratniece

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas
departamenta direktore

Benita Spalviņa

Biedrības „Lauku sieviešu klubs „Dore”” vadītāja

Ilze Slokenberga

Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas
analīzes nodaļas vecākā referente

Ilze Straume

Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas
departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja

Silvija Šimfa

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sociālajos un
veselības jautājumos
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Jānis Ušpelis

Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas
departamenta vecākais referents

Inna Vaļģe

Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un
personālvadības departamenta Stratēģiskās plānošanas
nodaļas vecākā eksperte

Agnese Vilde

Ārlietu ministrijas Humanitāro jautājumu nodaļas otrā
sekretāre
Biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” politikas
koordinatore

Annele Tetere

Komitejas sekretāre
Gundega
Rupenheite

Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas
vecākā referente

2. Lai īstenotu 1.punktā noteikto, komitejai veikt šādus uzdevumus:
2.1. izstrādāt komitejas nolikumu un apstiprināt to komitejas pirmajā sēdē;
2.2. sniegt priekšlikumus un informāciju par dzimumu līdztiesības integrētās
pieejas īstenošanu nozaru politikās;
2.3. ieteikt iespējamos attīstības virzienus un prioritātes dzimumu līdztiesības
politikas īstenošanai;
2.4. sniegt priekšlikumus programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai izstrādei,
ieviešanai un aktualizēšanai;
2.5. koordinēt programmā dzimumu līdztiesības īstenošanai ietverto mērķu un
uzdevumu īstenošanas pārraudzību;
2.6. veikt citas ar dzimumu līdztiesības politikas attīstību un pilnveidošanu saistītās
darbības.
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