
Priekšlikumi par izvirz āmām priorit ātēm demogrāfiskās situācijas uzlabošanai 
 

Ministrija Joma Priekšlikums Nepieciešamais finansējums 
1. Komercbanku kredītpolitikā attiecībā uz hipotekāro kreditēšanu 
ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai paredzēti 
labvēlīgāki nosacījumi, tajā skaitā zemākas procentu likmes, nekā 
pārējiem kredītņēmējiem. 

Nav nepieciešams. 

2. Paredzēt daļu no valsts un pašvaldību ieņēmumiem, kas iegūti no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, novirzīt valsts atbalsta 
sniegšanai ģimenēm ar bērniem mājokļu pieejamības un kvalitātes 
veicināšanai. 

Valsts un pašvaldību budžets 
7 788 297 LVL (gadā)1 
 

3. Sniegt atbalstu dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu māju 
renovācijai 

Pasākums tiek īstenots. 
ERAF līdzekļi 
Līdzfinansējums 21 990 000 LVL2 

Ekonomikas 
ministrija 

Mājokļu politika 

4. Īstenot pasākumu kompleksu dzīvojamā fonda palielināšanai 
pašvaldību teritorijās un esošās pašvaldību palīdzības sistēmas 
dzīvokļa jautājumu risināšanā efektivizēšanai 

Finansējums, kas nepieciešams  
mērķdotāciju piešķiršanai pašvaldībām 
mājokļu būvniecībai, renovācijai,  
rekonstrukcijai vai iegādei 
 
5 000 000 LVL (gadā) 

Labklājības 
ministrija 

Sociālā politika 1. No 01.01.2012. tiek saglabāta šobrīd spēkā esošā ģimenes valsts 
pabalsta sistēma. Par katru bērnu ģimenē tiek piešķirts vienāda apmēra 
pabalsts – 8 Ls mēnesī. 

Izdevumi ģimenes valsts pabalsta 
izmaksai 2012.gadā – 33 948 864 Ls 
353 634 x 8 Ls x 12 = 33 948 864 Ls 
Izdevumi ģimenes valsts pabalsta 
izmaksai 2013.gadā – 33 663 648 Ls 
350 663 x 8 Ls x 12 = 33 663 648 Ls 
Izdevumi ģimenes valsts pabalsta 
izmaksai 2014.gadā – 33 589 632 Ls 
349 892 x 8 Ls x 12 = 33 589 632 Ls 
 
Valsts pamatbudžeta papildu izdevumi:  

                                                
1 Aprēķināts, ņemot vērā iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli par 2010.gadu 
2 Pieejamais finansējums (aptuvenais finansējuma atlikums) uz 2011.gada 6.jūliju 
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2012.gadā: 33 948 864 Ls –  34 200 392  Ls 
= -251 528 Ls 
2013.gadā: 33 663 648 Ls – 34 200 392   Ls  
= -536 744 Ls 
2014.gadā: 33 589 632 Ls – 34 200 392    Ls 
= -610 760 Ls 

2. No 01.01.2015. ģimenes valsts pabalsta  apmērs tiek  diferencēts 
atkarībā no bērnu skaita ģimenē un pabalsts  tiek piešķirts Valsts 
sociālo pabalstu likuma 15.panta  otrajā un trešajā daļā noteiktajā 
apmērā – t.i. ģimenes valsts pabalsta apmēru par pirmo bērnu ģimenē 
nosaka Ministru kabinets, par otro bērnu ģimenē ģimenes valsts 
pabalsts ir 2 reizes, bet par trešo bērnu un nākamajiem bērniem - 3 
reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē. 

Ģimenes valsts pabalstu izmaksām bāzes 
izdevumos plānotais finansējums 2012., 
2013., 2014.gados, ik gadu: 11 763 220 Ls.  
LM Bāzes izdevumi ģimenes valsts 
pabalstiem 2012.g. palielināsies par 
22 185 644 Ls, 2013.g. par 21 900 428 Ls, 
2014.g. par 21 826 412 Ls.  

3. Stiprināt ģimenes vērtības izglītības iestādēs, pārskatot izglītības 
standartus, iekļaujot tajos tēmas, kas saistītas ar ģimenes vērtībām un 
to nozīmīgumu. 

Nav nepieciešams. 

4. Ieviest neauglības ārstēšanas un atbalsta reprodukcijas metodes. Iespējamie varianti (dažas no plašāk 
izmantojamajām neauglības ārstēšanas un 
atbalsta reprodukcijas metodēm): 
- Ginekoloģiskā laporoskopija: procedūras 
izmaksas: ap 400Ls. Efektivitāte: ap 15% 
- IUI (vīra vai donora spermas inseminācija): 
1 procedūras izmaksas: ap 200Ls. 
Efektivitāte: ap 15%. Vidēji nepieciešamais 
procedūru skaits: 4-5 (kopumā Ls 800/1000) 
- IVF (ārpusķermeņa apaugļošana): 1 
procedūras izmaksas: ap 800Ls. Efektivitāte: 
ap 35%. Vidēji nepieciešamais procedūru 
skaits: 3 (kopumā Ls 2400) 
- ICSI (intracitoplazmātiskā spermatozoīda 
injekcija olšūnā): 1 procedūras izmaksas: ap 
1000Ls. Efektivitāte: ap 35%. Vidēji 
nepieciešamais procedūru skaits: 3  
(kopumā Ls 3000) 

5. Ieviest sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības Vardarbības veicēju rehabilitācijas 
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cietušām pilngadīgām personām (t.sk. no vardarbības cietušo bērnu, 
kuriem tiek sniegta rehabilitācija institūcijā, pilngadīgajiem 
pavadoņiem un no seksuālās vardarbības cietušajiem) un vardarbību 
veikušām personām, kuras nav probācijas dienesta klienti. 

programmas izstrāde, ieviešana un 
realizēšana (kopējais finansējums 12 000 
latu). 
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumam sociālo rehabilitācijas 
programmu varmākām nepieciešams īstenot 
visā Latvijā no 2013.gada 1.janvāra. 
Programmas īstenošanas izmaksa visā 
Latvijā – aptuveni 30 tūkst. latu gadā. 

6. Nepieciešams izveidot speciālas atskurbšanas telpas Latvijā 
(iesākumā vismaz lielākajās reģionālajās pilsētās). 

TM veiks aprēķinus 

1. Pedagogu darba samaksas nodrošināšana pēc finansēšanas principa 
„nauda seko skolēnam” attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādēm 
(arī līdz obligātajam izglītības vecumam) 

Aprēķinātais papildu finansējums (milj., 
Ls) gadā no valsts budžeta - Ls 20 686 
895 
 
1) Pašreizējais normatīvais regulējums: 
MK 2009.gada 22.decembra noteikumi 
Nr.1616. Skatīt: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202915  
2) Bērnu skaits līdz obligātajam (5.g.v.) 
izglītības vecumam, kuriem „neseko 
nauda”- 44 763 (2010./2011.m.g.); 
3) Bērnu skaits uz vienu pirmsskolas 
izglītības pedagogu – 9; 

Izglītības un 
zinātnes 

ministrija 

Izglītības politika 

2. Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 2., 3. un 4.klases 
izglītojamiem  
(Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011. – 2017.gadam 
iekļauts pasākums, ka valsts apmaksātas pusdienas tiek nodrošinātas 
1.-4.klašu skolēniem, LPS pauž ideju, ka tiem ir jābūt visiem 
pamatskolas skolēniem).  

Aprēķinātais papildu finansējums (milj., 
Ls) gadā no valsts budžeta - 2012. – Ls 
8 772 168, 2013. – Ls 9 131 452, 2014. – 
Ls 9 524 961 
 
1) Pašreizējais normatīvais regulējums: 
MK 2010.gada 28.decembra noteikumi 
Nr. 1206. Skatīt: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=223611  
2) Pusdienu cena vienam izglītojamam – 
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Ls 0.80; 
3) Attiecīgajā klašu grupā mācās vidēji 
20 tūkstoši izglītojamo   

3. Normatīvajos aktos noteiktā nepieciešamā finansējuma 
nodrošināšana mācību literatūras iegādei 

Aprēķinātais papildu finansējums 
(milj., Ls) gadā no valsts budžeta - Ls 
2 200 000 
 
1) Pašreizējais normatīvais regulējums: 
MK 2001.gada 25.septembra noteikumi 
Nr. 415. Skatīt: 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=54230  
2) Grāmatu un periodisko izdevumu 
iegādei pamatizglītības, vispārējās 
vidējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestāžu bibliotēkās (atbilstoši 
īstenojamai izglītības programmai) — ne 
mazāk kā septiņi lati uz vienu 
izglītojamo un pedagogu (2011.gadā – Ls 
0.72); 

4. Vienreizējs ikgadējs pabalsts ģimenēm bērnu obligātās (no 5.g.v. 
līdz pamatizglītības iegūšanai) izglītības ieguvei 

Aprēķinātais papildu finansējums (milj., 
Ls) gadā no valsts budžeta - Ls 
21 192 000 
 
1) Priekšlikuma mērķis - kompensēt 
ģimeņu ikgadējos izdevumus (apģērbs, 
mācību piederumi, transports u.c.) bērnu 
obligātās izglītības ieguves 
nodrošināšanai; 
2) Minimālā pabalsta lielums būtu 
nosakāms orientējoši (vidēji) Ls 100 
gadā vienam bērnam. Bērnu skaits3: 5 

                                                
3 Faktiskais izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs 2010./2011.m.g. sākumā 



 5 

un 6 gadīgie -  38 713; 1.-9.klase - 
173 212; kopā - 211 925. 

Kultūras 
ministrija 

Kultūras politika Izveidot vienotu valsts un pašvaldības atbalsta sistēmu jaunajiem 
vecākiem, kas nodarbināti valsts un pašvaldību iestādēs, nosakot 
saīsinātu darba dienu vienam no strādājošajiem vecākiem bērnam līdz 
noteiktam vecumam, saglabājot pilnu darba samaksu. 
(ideja sasaucas ar Ģimenei draudzīga komersanta konceptu) 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini 

1. Nodrošināt pilnībā apmaksātas brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu 
bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatskolās. 
(3.2.22.3.pasākums) 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti izmaksu aprēķini 

Izglītības politika 

2. Noteikt jaunu mācību līdzekļu minimumu un valsts līdzfinansējumu 
izglītojamajam pirmsskolas izglītības iestādē un pamatskolā, veidojot 
sasaisti ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajiem izdevumiem 
par izglītību. (3.2.22.2.pasākums) 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini 

Nodokļu politika 3. Paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma par 
apgādībā esošām nepilngadīgām personām apmēru atbilstoši likuma 
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmās daļas 1.punktam. 
(2.1.1.1.pasākums) 

Ja paaugstina IIN atvieglojumus par 
apgādībā esošu personu vismaz līdz 50 
% no minimālās darba algas, 
nepieciešami papildus ~ 30 milj.latu 
(pašvaldību budžets - 24.1 milj.latu, 
valsts budžets - 5.9 milj.latu).  
Ieviešot IIN progresīvo likmi  par 
apgādībā esošām personām – 
nepieciešams papildus ~ 60 milj.latu 

Sociālās politika 4. Noteikt pašvaldībām pienākumu nodrošināt alternatīvas iespējas 
bērna pieskatīšanai, ja nav iespējams bērnam nodrošināt vietu 
pirmsskolas izglītības iestādē. (3.1.1.2.pasākums) 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Veselības politika 5. Risināt neauglības problēmas (neauglīgo pāru reģistra izveide, 
apzināt neauglības cēloņus, veikt neauglības ārstēšanu, iekļaujot 
izdevumus par ārstēšanos fiziskās personas - iedzīvotāja ienākuma 
nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos par ārstniecisko 
pakalpojumu izmantošanu). 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Veselības 
ministrija 

Migrācijas 6. Atbildīgajām institūcijām nepieciešams noteikt prioritāros Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
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politika pasākumus migrācijas politikas jomā, ar mērķi samazināt to 
ekonomiski aktīvo valsts iedzīvotāju skaitu, kuri nolēmuši pārcelties 
uz dzīvi citās valstīs. 

par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Izglītības politika 1. Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādēs vietu skaitu visiem 
bērniem 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Nodokļu politika 2. Ieviest ģimenēm ar bērniem draudzīgāku nodokļu politiku un 
mērķtiecīgāku valsts pabalstu sistēmu, kas balstās uz  nacionāla līmeņa 
budžeta sadales kritērijiem, atbilstoši kuriem nosaka minimālo 
nepieciešamo ilgtspējīgas bērnu aprūpes izdevumu līmeni 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

3. Atbalsta programmas, veicinot emigrējušo Latvijas iedzīvotāju 
atgriešanos Latvijā 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Migrācijas 
politika 

4. Mērķtiecīgi regulētas, noteiktos apjomos ierobežotas imigrācijas 
politikas īstenošana, balstoties uz darba tirgus vajadzībām pēc 
kvalificēta darbaspēka.  

Nav nepieciešams. 

Vides 
aizsardzības un 

reģionālās 
attīstības 
ministrija 

Veselības joma 5. Valsts obligātās veselības obligātās profilakses paplašināšana, 
sekmējot dzīvībai bīstamo saslimšanu diagnosticēšanu agrīnā stadijā, 
kad ir iespējama efektīva ārstēšana 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Darba politika 1. Jaunu darba vietu radīšana Nav nepieciešams. 
Migrācijas 

politika 
2. Starptautiskās migrācijas procesu (emigrācijas un imigrācijas) 
regulēšana, t.sk. darbaspēka reemigrācijas un selektīva rakstura 
imigrācijas atbalstīšana, izceļošanas mazināšana. 

Nav nepieciešams. 
LU Ekonomikas 

un vadības 
fakultātes 

Statistikas un 
demogrāfijas 

katedras vadītājs 
P.Zvidriņš 

Reģionālā 
attīstības politika 

3. Iedzīvotāju izvietojuma optimizēšana Nav nepieciešams. 

Latvijas 
Pašvaldību 
savienība 

Izglītības politika 1. Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana visiem bērniem no 
1,5 gadu vecuma. 

Lai nodrošinātu visiem vietas pirmskolas 
izglītības iestādēs, ir nepieciešams 
papildus atvērt ~ 1 000 jaunas grupas. 
Tas nozīmē, ka jāceļ jauni bērnu dārzi 
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vai jāpielāgo būves bērnu dārza 
vajadzībām, vai arī jāpērk pakalpojums 
privātajās pirmskolas izglītības iestādēs. 
Šim nolūkam pašvaldībām nepieciešami 
ap 80 miljoni LVL. Papildus pedagogu 
darba algām nepieciešami vēl 26 miljoni 
LVL, jo pedagogiem darba algas 
pirmsskolas izglītības iestādēs (grupās no 
1,5 – 4 gadu vecumam) finansē 
pašvaldības. Kopā papildus pašvaldībām 
nepieciešami 106 milj. LVL. Tas nozīmē, 
ka jāpalielina pašvaldībām finanšu 
nepieciešamība, kā arī jāpalielina 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību 
daļa. 

2. Pamatskolas (1.-9.klases) skolēnu ēdināšanas nodrošināšana no 
valsts budžeta 

Tiek sniegts atbalsts ģimenēm ar 
bērniem, nepiešķirot naudu tiešā veidā, 
bet novirzot to tieši bērna vajadzībām - 
80 santīmus dienā vienam bērnam jeb 
vidēji 136 latus gadā. Tādējādi bērniem 
tiek nodrošināta vismaz viena 
sabalansēta, kvalitātes prasībām 
atbilstoša ēdienreize dienā 

Izglītības politika 1. Pārskatīt izglītības programmu standartus, lai sekmētu jauniešu 
izglītību par ģimenes un laulību vērtībām un to stiprināšanu 

Nav nepieciešams. Biedrības 
„Asociācija 

Ģimene” valdes 
priekšsēdētāja 

I.Bremze 

Veselības politika 2. Ieviest aborta prevencijas pasākumus, nodrošinot psihologa 
konsultāciju pieejamību sievietēm, kuras nolēmušas veikt abortu, kā 
arī izveidot jaunus ģimenes atbalsta krīzes centrus. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Latvijas 
daudzbērnu 

ģimeņu biedrību 
apvienības valdes 

Sociālā politika 1. Atjaunot iesaldēto diferencēto ģimenes valsts pabalstu par katru 
nākošo bērnu; 
 

Ģimenes valsts pabalstu izmaksām bāzes 
izdevumos plānotais finansējums 2012., 
2013., 2014.gados, ik gadu: 11 763 220 Ls.  
LM Bāzes izdevumi ģimenes valsts 
pabalstiem 2012.g. palielināsies par 
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22 185 644 Ls, 2013.g. par 21 900 428 Ls, 
2014.g. par 21 826 412 Ls. 

Mājokļu politika 2. Atbalsts un sadarbība dzīvesvietas nodrošināšanai - valsts garantijas 
mājokļa kreditēšanā, beznosacījumu mājokļa pieejamība ģimenēm ar 
bērniem drošā vidē - bez izmitināšanas blakus narkomāniem, 
alkoholiķiem un bijušajiem cietumniekiem,  nekustamā īpašuma 
nodokļa samazināšana daudzbērnu ģimenēm. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikumu realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Sociālā politika 3. Ievērojamas atlaides sabiedriskajā transportā visas Valsts teritorijā 
daudzbērnu ģimenēm. Pagarināt daudzbērnu ģimenes statusa termiņu 
kamēr bērns mācās un nestrādā. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

priekšsēdētājs 
L.Mucenieks 

Darba politika 4. Darbavietu rašanās veicināšana valstī - biznesa inkubatoru masveida 
izveide u.c., jo aktīvākie ģimeņu vecāki ar bērniem un skolu 
pabeigušie bērni turpina darba meklējumos pamest Latviju. Laukos 
ģimenes gadiem ilgi jau ir pieraduši pie sociālajiem pabalstiem un 
vairs negrasās meklēt darbu. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikumu realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Izglītības politika 1. Nodrošināt visiem Latvijas bērniem vietas bērnudārzos sākot ar 3 
gadu vecumu. 2012 .gada laikā nodrošināt vietas visiem bērniem sākot 
ar 2 gadu vecumu, kuru vecāki vēlas izmantot bērnudārzus. Kamēr ir 
vēl bērni, kuriem nav vietas bērnudārzos, nodrošināt, ka visi bērni 
saņem vienādu pakalpojumu - vai nu vietas bērnudārzos, vai attiecīgu 
piemaksu privātā bērnudārza apmeklēšanai, vai aukļu dienestu 
apmaksai. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikumu realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Veselības politika 2. Apmaksāt neauglīgajām ģimenēm nepieciešamās medicīniskās 
procedūras, kas varētu palīdzēt tikt pie bērniņa.  

Aptuvenās izmaksas varētu būt 1-2 
miljonu latu gadā. 

Nodokļu politika 3. Atlaides NIN daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā rēķinot 20 m2 uz 
vienu ģimenes locekli mājoklim (vai kāda cita apjoma atlaide rēķinot 
zemes vērtību).  

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikumu realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Nodibinājuma 
„Nākotnes fonds” 

valdes 
priekšsēdētājs 

I.Mežs4 

Izglītības politika 4. Izveidot valsts garantētu studiju kredītu fondu, ar kuru palīdzību Pašlaik valsts garantētu studiju 

                                                
4 Piedāvā nepieciešamos līdzekļus iegūt no Pensionēšanas vecuma paaugstināšanas sākšana ar 2012. gadu un ietaupīto līdzekļu novirzīšana ģimeņu un bērnu atbalstam, kā arī Politiska 
diskusija par to, lai ģimenes un bērnu atbalsta politikai tiktu virz īti l īdz 3% no IKP 
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segtu to studentu mācību maksu, kas uz šo  valsts studiju kredītu 
pieteiktos. Gadījumos, kad pēc studijas beigām kredīta ņēmējs strādā 
Latvijas valsts vai pašvaldību iestādēs vismaz 5 gadus šo kredītu 
dzēstu. Ar katra bērna piedzimšanu valsts dzēstu 1/3 no atmaksājamās 
kredīta summas.  

kreditēšanas procesu koordinē Studiju un 
zinātnes administrācija, kas kredītu 
apmaksu koordinē  saskaņā ar. MK 
29.05.2001noteikumiem Nr. 220 
"Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts 
un dzēsts studiju kredīts un studējošā 
kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar 
valsts vārdā sniegtu galvojumu". 

5. Turpināt neapliekamā ienākuma minimuma palielināšanu, kā arī 
dubultot iedzīvotāju nodokļa atmaksu ar izglītību un medicīnu 
saistītiem izdevumiem.  

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Nodokļu politika 6. Ģimenēs ar 3 bērniem par bruto algu līdz 500 Ls mēnesī nav 
jāmaksā ienākuma nodoklis. (Līdz 15.8 Ls), ģimenēs ar 4 bērniem par 
bruto algu līdz 700ls mēnesī nav jāmaksā ienākuma nodoklis . ( līdz 
18.6 Ls) un ģimenēs ar 5 un vairāk bērniem par bruto algu līdz 900Ls 
mēnesī nav jāmaksā ienākuma nodoklis. ( līdz 20.3 Ls) 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Sociālā politika 7. Ģimenes valsts pabalsta palielināšana ģimenēm ar trim un 
vairākiem bērniem vecumā no gada līdz 18 gadiem 

Sākot ar 2012. gada 1. janvāri 20ls par 
katru bērnu. (Saņēmēju skaits - 53000. 
Papildus līdzekļi, kas nepieciešami 
budžetā 2012. gadā, ir 7,632,000 Ls. 
Pabalstu saņems tikai tās ģimenes, kurās 
vismaz 3 bērni ir nepilngadīgi. Ja mēs 
pabalstu attiecinātu uz ģimenēm, kurās ir 
trīs un vairāk bērni, bet mazāk par trim ir 
pilngadīgi, tad saņēmēju skaits būtu 
98000 (<5% no kopējā iedz. sk.) un 
izmaksas budžetā 14,112,000 Ls) 
2013. gadā pabalsts  tiek palielināts uz 
30ls par katru bērnu. 
2014. gadā pabalsts tiek palielināt uz 40ls 
par katru bērnu. 
2015. gadā pabalsts tiek palielināts uz 
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50ls par katru bērnu. 
Pašvaldību sociālajiem darbiniekiem ir 
jāizvērtē ģimenes un tām, kurās pastāv 
sociālie riski, pabalsts ir jāizmaksā 
kuponos vai citā bezskaidras naudas 
formā. 

Izglītības politika 8. Brīvpusdienas skolā bērniem no ģimenēm ar trim un vairāk bērniem Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Sociālā politika 1. Uzturlīdzekļu apjoms audžuģimenēs un aizbildnībā esošajiem 
bērniem ir jāsamēro ar nepieciešamajiem izdevumiem. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Sociālā politika 2. Jāsaglabā ģimenes valsts pabalsts, vienlaikus nosakot to 
diferentāciju pēc kritērijiem – par otro bērnu ģimenē – 2, par trešo – 3, 
par ceturto un nākamajiem – 4. 

Ģimenes valsts pabalstu izmaksām bāzes 
izdevumos plānotais finansējums 2012., 
2013., 2014.gados, ik gadu: 11 763 220 Ls.  
LM Bāzes izdevumi ģimenes valsts 
pabalstiem 2012.g. palielināsies par 
22 185 644 Ls, 2013.g. par 21 900 428 Ls, 
2014.g. par 21 826 412 Ls. 

Sociālā politika 3. Vecāku pabalsta noteikšana 70% apmērā no vecāku iemaksu algas 
vidējā aritmētiskā, vienlaikus pagarinot pabalsta izmaksas laiku līdz 2 
gadiem (pirmajā gadā izmaksā 40% no piešķirtā pabalsta, otrajā gadā 
30% no piešķirtā pabalsta. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Sociālā politika 4. Jāpārskata pabalstu politika kopumā, atsakoties no sociālajām 
iemaksām neatbilstošiem (regresīvie) pabalstiem vismaz attiecībā uz 
personām, kuru apgādībā ir bērni. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Sociālā politika 5. Pārskatīt apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru, aprēķināšanas un 
piešķiršanas kārtību. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Latvijas Darba 
devēju 

konfederācijas 
eksperts sociālās 

drošības un 
veselības jomā 

P.Leiškalns 

Nodokļu politika 6. Jāpalielina iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā Ja paaugstina IIN atvieglojumus par 
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esošiem bērniem.  apgādībā esošu personu vismaz līdz 50 
% no minimālās darba algas, 
nepieciešami papildus ~ 30 milj.latu 
(pašvaldību budžets - 24.1 milj.latu, 
valsts budžets - 5.9 milj.latu).  
Ieviešot IIN progresīvo likmi  par 
apgādībā esošām personām – 
nepieciešams papildus ~ 60 milj.latu 

Sociālā politika 1. Atbalsta Labklājības ministrijas koncepcijas par ģimenes valsts 
pabalstu 4. variantu – saglabāt to Ls 8 apmērā arī turpmākajos gados, 
saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 

Izdevumi ģimenes valsts pabalsta 
izmaksai 2012.gadā – 33 948 864 Ls 
353 634 x 8 Ls x 12 = 33 948 864 Ls 
Izdevumi ģimenes valsts pabalsta 
izmaksai 2013.gadā – 33 663 648 Ls 
350 663 x 8 Ls x 12 = 33 663 648 Ls 
Izdevumi ģimenes valsts pabalsta 
izmaksai 2014.gadā – 33 589 632 Ls 
349 892 x 8 Ls x 12 = 33 589 632 Ls 
 
Valsts pamatbudžeta papildu 
izdevumi:  
2012.gadā: 33 948 864 Ls –  34 200 392 
 Ls = -251 528 Ls 
2013.gadā: 33 663 648 Ls – 34 200 392 
  Ls  = -536 744 Ls 
2014.gadā: 33 589 632 Ls – 34 200 392 
   Ls = -610 760 Ls 

Nodokļu politika 2. Atbalsta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma 
par vienu apgādājamo bērnu paaugstināšanu līdz 50% no minimālas 
darba algas. 

Ja paaugstina IIN atvieglojumus par 
apgādībā esošu personu vismaz līdz 50 
% no minimālās darba algas, 
nepieciešami papildus ~ 30 milj.latu 
(pašvaldību budžets - 24.1 milj.latu, 
valsts budžets - 5.9 milj.latu).  

Latvijas Brīvo 
arodbiedrību 
savienības 
Sabiedrisko 

attiecību vadītāja 
S.Lorence 

Izglītības politika 3. Jārisina bērnudārzu pieejamības jautājums  Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
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par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

Darba politika 4. darbavietu radīšana un saglabāšana Nav nepieciešams. 
Biedrības 

„Latvijas bērnu 
forums” valdes 
priekšsēdētāja 

I.Ielīte 

Izglītības politika 1. Bērnu ēdināšanas izdevumi izglītības iestādē – no pirmsskolas 
iestādes līdz pamatskolas beigšanai, vēlami arī ir līdz arodvidusskolas 
vai vidējās izglītības iegūšanai. 

Tiek sniegts atbalsts ģimenēm ar 
bērniem, nepiešķirot naudu tiešā veidā, 
bet novirzot to tieši bērna vajadzībām - 
80 santīmus dienā vienam bērnam jeb 
vidēji 136 latus gadā. Tādējādi bērniem 
tiek nodrošināta vismaz viena 
sabalansēta, kvalitātes prasībām 
atbilstoša ēdienreize dienā. 

 Transporta 
politika 

2. Valsts pilnībā apmaksāti sabiedriskā transporta izdevumi līdz 
izglītības iestādei, interešu izglītības apguves vietai un veselības 
aprūpes iestādei 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

 Izglītības politika 3. Mācību grāmatu un kancelejas preču vienots valsts iepirkums. Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

 Izglītības un 
kultūras politika 

4. interešu izglītības un mūžizglītības pasākumi – deleģēti izglītības un 
kultūras iestādēm un nevalstiskajām sektoram – brīvā laika aktivitāšu 
nodrošināšanai ar mērķi veicināt profesionālo orientāciju, darba tirgum 
nepieciešamo praktisko iemaņu attīstību, atkarības vielu profilaksi utt. 
katram bērnam no 3 – 4 gadu vecuma līdz pilngadībai. 

Ja tiek panākta konceptuāla vienošanās 
par atbalstu  priekšlikuma realizācijai, 
tiks sagatavoti iespējamie varianti un 
izmaksu aprēķini. 

 


