
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES
PROTOKOLLĒMUMS

Rīgā Nr.5 2012.gada 4.aprīlī

Vada: Valdis Dombrovskis, ministru prezidents.

Piedalās:
Lappuķe Rolands Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks
Viņķele Ilze Labklājības ministre
Pavļuts Daniels Ekonomikas ministrs
Bāne Baiba Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece
Vorošens Edgars Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas

plānošanas nodaļas vecākais referents
Gruškevics Mareks Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs
Vilkārse Ingrīda Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta stratēģijas un

reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vecākā referente
Circene Ingrīda Veselības ministre
Sprūdžs Edmunds Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Bišofa Inita Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sekretāre, Saeimas

deputāte
Kazāka Daina Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas pārstāve,

Saeimas deputāte
Parādnieks Imants Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas

lietu apakškomisijas vadītājs, Saeimas deputāts
Stūris Valērijs Stratēģiskās attīstības komisijas pārstāvis
Šķiltere Sanita Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas

jautājumos
Zvidriņš Pēteris Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas

un demogrāfijas katedras vadītājs, LZA akadēmiķis
Pārsla Eglīte Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle
Bremze Ilona Biedrības "Asociācija Ģimene" valdes priekšsēdētāja
Mucenieks Leonīds Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes

priekšsēdētājs
Mežs Ilmārs Nodibinājuma "Nākotnes fonds" valdes priekšsēdētājs
Leiškalns Pēteris Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts sociālās drošības un

veselības aizsardzības jomā
Lorence Sanita Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sabiedrisko attiecību

vadītāja
Ielīte Inete Biedrības „Latvijas bērnu forums” valdes priekšsēdētāja

Pieaicinātie:
Ēlerte Sarmīte Ministru prezidenta ārštata padomniece
Neiders Ludis Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas

departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs
Štāle Inga Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece
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Plūme Jolanta Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības
un finansēšanas departamenta direktore

Šints Jānis Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas
departamenta vecākais eksperts budžeta jautājumos

Pelša Kristīna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja
Koteļņikova Irēna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību

attīstības departamenta direktora vietniece-Pašvaldību finanšu
nodaļas vadītāja

Kresse Elita Latvijas Pašvaldību savienības Ārējo sakaru koordinatore,
padomniece bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos

Ūbele Lāsma Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece finanšu un ekonomikas
jautājumos

Bojārs Mārtiņš Mārupes novada domes priekšsēdētājs
Etkins Mārtiņš Latvijas Samariešu apvienības projektu vadītājs
Blūma Diāna Vecāku iniciatīvu grupas „Nauda seko bērnam” pārstāve
Kājiņa Daina Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības valdes priekšsēdētāja,

Privātās pirmsskolas CreaKids vadītāja

Protokolē: Baiba Abersone, Demogrāfisko lietu padomes Sekretariāts, Labklājības
ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente

Sēdi sāk plkst.9.00

Ministru prezidents V.Dombrovskis atklāj Demogrāfisko lietu padomes
sēdi

1.§
Valsts atbalsta palielināšana nākotnes pensijai, personai atrodoties bērna

kopšanas atvaļinājumā
__________________________________________________

(I.Viņķele, P.Leiškalns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Labklājības ministrijas izstrādāto priekšlikumu veikt pensiju
apdrošināšanai no valsts pamatbudžeta obligātās iemaksas 20 procentu apmērā
no 100 latiem par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada
vecumu un kuras saņem bērna kopšanas pabalstu;
2. Labklājības ministrijai sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai
iemaksu palielināšanu varētu ieviest jau no 2013.gada 1.janvāra;
3. Uzdot Labklājības ministrijai sagatavot Demogrāfisko lietu padomes lēmumu
kā rekomendāciju Ministru kabinetam par atbalstu izstrādājam priekšlikumam.
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2.§
Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība pašvaldībās

_____________________________________________________
(S.Ēlerte)

Atvienot izskatāmo jautājumu ar darba kārtības 3.punktu.

3.§
Latvijas Pašvaldību savienības pozīcija par pirmsskolas izglītības iestāžu

problēmām
_____________________________________________________

(S.Šķiltere, I.Parādnieks, V.Dombrovskis, P.Leiškalns, D.Blūma, I.Ielīte, D.Kazāka,
M.Bojārs, E.Sprūdžs, I.Circene, B.Bāne, D.Kajiņa)

1. Atbalstīt darba grupas izstrādāto otro variantu pirmsskolas izglītības
pieejamības nodrošināšanai pašvaldībās;
2. Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšanas darba grupai turpināt
darbu pie „ceļa kartes” izstrādes, lai izvērtētu iespēju pakāpeniski pāriet no
piedāvātā II varianta uz III variantu (pilnīgu tirgus liberalizāciju);
3. Labklājības ministrijai un Veselības ministrijai pārvērtēt visas prasības
attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanu;
4. Finanšu ministrijai izvērtēt PVN likmes piemērošanu publiskās privātās
partnerības projektiem un sagatavot priekšlikumus situācijas risināšanai;
5. Finanšu ministrijai pārskatīt piekļuves iespējas Rīgai un Pierīgas reģionam
ES fondiem pirmsskolas izglītības iestāžu celtniecībai;
6. Finanšu ministrijai rast papildu finansējumu nākamā gada budžetā, lai varētu
nodrošināt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pedagogu algām, un Izglītības
un zinātnes ministrijai sagatavot nepieciešamos aprēķinus.

4.§

Citi jautājumi
______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai, ka nākamajā sēdē plānots izskatīt:
1.1 Finanšu ministrijas ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm;
1.2. Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu par risinājumiem
mācību materiālu nodrošināšanai izglītības iestādēs;
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1.3. Labklājības ministrijas ziņojumu par Rīcības plānā pamatnostādņu
„Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai
2012. – 2014.gadam ietvertajiem pasākumiem, kam var būt ietekme uz budžetu.

2. Nākamās Demogrāfisko lietu padomes sēdes datums tiks izziņots.

Sēdi slēdz plkst.10.40

Ministru prezidents – Demogrāfisko
lietu padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis


