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Komitejas vadītājs
Labklājības ministrijas valsts sekretārs
Komitejas vadītāja vietniece
Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas
un attīstības departamenta vecākā eksperte
Komitejas locekļi:
Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un
cilvēktiesību departamenta trešā sekretāre
Biedrības “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība”
biedre, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes
darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece
(aizvieto: Linda Romele, biedrības “Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienība”
eksperte
izglītības,
nodarbinātības un sociālajos jautājumos)
Biedrības ģimenes atbalstam “Tēvi” loceklis
Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” valdes
locekle
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas
departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas
referente
Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un
analīzes departamenta Struktūras un militārā
personāla attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Biedrības “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības
institūts” valdes locekle
Biedrības “Latvijas Bērnu forums” valdes
priekšsēdētāja
Biedrības “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju
sadarbības tīkls” valdes līdzpriekšsēdētāja
Biedrības
“Latvijas
Pašvaldību
savienība”
padomniece ārējo sakaru jautājumos
Biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija”
sociālo lietu un sociālās drošības eksperts
Biedrības “Centrs MARTA” politikas koordinatore
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā
padomniece
Veselības ministrijas Veselības veicināšanas un
atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte
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Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas
departamenta Stratēģiskās plānošanas un finanšu
nodaļas vecākā referente
Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas
departamenta Cilvēkresursu politikas nodaļas
konsultante cilvēkresursu jautājumos
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta
Vispārējo civiltiesību nodaļas jurists
Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes
priekšsēdētāja
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes
nodaļas vadītāja vietniece
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu
un attīstības departamenta vecākā eksperte
Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību
institūcijās biroja juriskonsulte
Iekšlietu ministrijas Nozaru politikas departamenta
vecākā eksperte
Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības
departamenta Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja
vietniece
Neatkarīgais novērotājs
Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību
nodaļas juridiskā padomniece
Komitejas sekretāre
Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas
un attīstības departamenta vecākā eksperte”

