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Pamatnostādņu izstrādes 
pamatojums

 1) Deklarācija par V.Dombrovska vadītā MK 
iecerēto darbību

2) Sabiedrības viedoklis par vienotas ģimenes 
politikas trūkumu Latvijā

3) MK 2009.gada 28.jūlija protokola Nr.50 54 § 
6.punkts, kas noteic turpmāku rīcību ar 
esošajiem politikas plānošanas dokumentiem



Pamatnostādņu virsmērķis

Veicināt tādas sociālas un 
ekonomiskas vides attīstību Latvijā, 
kas sniedz atbalstu ģimeņu 
nodibināšanai, stabilitātei, labklājībai 
un sekmē dzimstību.



Galvenie virzieni

Situācijas raksturojums izmantojot ģimenes 
dzīves cikla pieeju

Ģimenes plānošana un
bērna ienākšana ģimenē

Bērna audzināšana un
aprūpe

Ģimenes dibināšana
un laulība

Patstāvīgas dzīves sākums, 
brieduma sasniegšana



Ģimene un laulība
• Ģimenes jēdziena atšķirīgā izpratne
• Laulībā balstīta ģimene kā valstij visvēlamākais 

ģimenes modelis
• Noslēgto laulību skaits ik gadu samazinās
• Stabili zems reģistrētā laulībā dzimušo skaits
• Ik gadu tiesā tiek iesniegts vairāk kā 600 prasības 

par paternitātes noteikšanu, ka veido ap 3% no ik 
gadus dzimušajiem bērniem



Ģimeņu struktūra Latvijā

2010.gada pirmajā pusē Latvijā ir:
Ģimenes ar 1 bērnu 74 000
Ģimenes ar 2 bērniem 80 000
Ģimenes ar 3 bērniem 27 000
Ģimenes ar 4 bērniem 7 400
Ģimenes ar 5 bērniem 2 300
Ģimenes ar 6 un vairāk 
bērniem

2 700



Ģimenes plānošana un bērna 
ienākšana ģimenē

• Dzimstības rādītāji un demogrāfiskā 
situācija Latvijā

• Pabalstu loma ģimenes plānošanā un 
dzimstības veicināšanā

• Reproduktīvās veselības loma ģimenes 
plānošanā



Atbalsts vecāku pienākumu 
īstenošanā

• Vecāku pienākumi
• Darba un ģimenes dzīves saskaņošana – 

– bērna pieskatīšanas pakalpojumi vs. bērna kopšanas atvaļinājuma 
pagarināšana

– elastīgu darba formu veicināšana

• Ģimenei labvēlīga vide
– Ģimenei draudzīgs komersants
– Ģimenei draudzīga atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vieta un vide

• Ģimenes un izglītības iestādes sadarbība
• Ģimenes mājoklis
• Atbalsts ģimenēm, kurās ir personas (bērni) ar 

funkcionāliem traucējumiem



Atbalsts ģimenes saglabāšanai

• Laulības un ģimenes sarežģījumi un krīzes
– Stabili augsts šķirto laulību skaits
– Bērni kā krīzes situācijas ķīlnieki

• Vardarbība ģimenē
• Alternatīvo domstarpību risināšanas 

metožu implementācija konstruktīvā 
konfliktu risināšanā



Ģimeniska veida ārpusģimenes 
aprūpes nodrošināšana

• Mērķis – nodrošināt, ka pēc ārpusģimenes 
aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns 
kļūst par pilnvērtīgu sabiedrības locekli ar 
neizkropļotu izpratni par ģimeni, tās 
dibināšanu, vecāku lomu tajā, bērnu 
audzināšanu.

• Visvēlamāko ārpusģimenes aprūpes formu 
attīstīšana
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