
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES 

PROTOKOLLĒMUMS 

 

 

Rīgā Nr.18 2017.gada 5.oktobrī 

 

Vada: Māris Kučinskis, Ministru prezidents 

 

Piedalās:  

 

Baldzēns Egils              Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs 

Barča Aija Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja 

Barkovskis 

Mārtiņš      

Nodibinājuma „Nākotnes fonds” valdes priekšsēdētājs   

Birkenfelde 

Sanita      

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Buša Vija Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas padomniece 

Eglīte Pārsla                  Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle 

Gerhards Kaspars vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

Iesalnieks Jānis              Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs 

Ielīte Inete                      Biedrības “Latvijas Bērnu forums” valdes priekšsēdētāja 

Karlsons Andris               Biedrības "Asociācija Ģimene" pārstāvis 

Kaminskis Gints                  Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

 

Leiškalns Pēteris            

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts sociālās drošības un 

veselības aizsardzības jomā 

Lejiņa Līga Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāre 

Melnbārde Dace kultūras ministre 

Meņģelsone Līga Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore 

Mežs Ilmārs EKOSOC-LV demogrāfijas projekta pētnieks  

Mucenieks 

Leonīds   

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes 

priekšsēdētājs 

Neiders Ludis Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas 

departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja 

vietnieks 

Parādnieks 

Imants 

 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu 

apakškomisijas vadītājs, Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu 

centrs” vadītājs 

Pole Egita Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece stratēģiskās 

plānošanas un resursu vadības jautājumos 

Rasnačs Dzintars   tieslietu ministrs 

Reirs Jānis labklājības ministrs 
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Reizniece-Ozola 

Dana 

finanšu ministre 

Zvidriņš Pēteris               LU Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un demogrāfijas 

katedras vadītājs, LZA akadēmiķis 

 

Pieaicinātie:  

  

Dzintars Raivis           Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja 

biedrs 

Eņģelis Kārlis labklājības ministra padomnieks 

Jirgensone Nita Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļas konsultante 

Liepa Linda             

 

Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta 

direktore 

Ploka Karina   Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre 

Plūme   Jolanta            Finanšu ministrijas Valsts sekretāres vietniece budžeta jautājumos 

Upīte Eva Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Vilks Pēteris Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 
 

  

   

Protokolē: Kristīne Venta-Kittele, Demogrāfisko lietu padomes sekretariāts, 

Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente 

Sēdi sāk plkst.15:00  

 

 

Ministru prezidents M.Kučinskis atklāj Demogrāfisko lietu padomes sēdi 

 

 

1.§ 

Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs”  

piedāvātais risinājums ģimenes valsts pabalsta izmaiņām 2018.gadā 

 

(M.Kučinskis, I.Parādnieks, J.Reirs, I.Ielīte, I.Mežs, M.Barkovskis,  P.Leiškalns, 

A.Barča, P.Zvidriņš, D.Reizniece-Ozola,  Dz.Rasnačs, V.Buša ) 

 

1. Ģimenes valsts pabalsta modeļa maiņas rezultātā nevienai ģimenei nesamazinās 

ģimenes valsts pabalsts, salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu. 

 

2. Ģimenes valsts pabalsts tiek piešķirts arī profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņiem.  

 

3. Pabalsta lielums ir atkarīgs no bērna kārtas skaitļa, kā arī ģimenē audzināmo 

nepilngadīgo bērnu skaita (līdz 19 gadiem). 
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4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru precizēt 

aprēķinus ģimenes valsts pabalsta izmaksām, kā arī izvērtēt plānoto izmaiņu 

administrēšanas iespējas, vienlaikus ievērojot to, ka pabalstiem ir jāiekļaujas 

Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ņemot vērā 

atbalstīto finansējumu 2018.gadā – 28,24  milj. euro un  2019.gadā un turpmākos 

gados 32,45 milj. euro.  

 

 

 

2.§ 

Citi jautājumi 

                                                    (M.Kučinskis) 

 

    Nākamās sēdes laiks un tajā izskatāmie jautājumi tiks izziņoti atsevišķi. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.17:10 

 

 

 

Ministru prezidents   M.Kučinskis 

   

 

 


