
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES 

PROTOKOLLĒMUMS 

 

Rīgā Nr.17 2017.gada 7.septembrī 

 

Vada: Māris Kučinskis, Ministru prezidents 

 

Piedalās:  

 

 

Baldzēns Egils              Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs 

Barkovskis Mārtiņš      Nodibinājuma „Nākotnes fonds” valdes priekšsēdētājs   

Bekmanis Jānis            Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktora vietnieks 

Birkenfelde Sanita      Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Bremze Ilona               Biedrības "Asociācija Ģimene" valdes priekšsēdētāja 

Butņicka Jevgēnija       Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas 

departamenta direktora vietniece Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas 

vadītāja 

Buša Vija Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas padomniece 

Eglīte Pārsla                  Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle 

Eņģelis Kārlis labklājības ministra padomnieks 

Černišova-Stūriška  

Olga    

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības locekle 

Dundure Ināra           Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un 

ģimenes jautājumos 

Iesalnieks Jānis              Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs 

Ielīte Inete                      Biedrības “Latvijas Bērnu forums” valdes priekšsēdētāja 

Ivāne Ineta                    Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora 

vietniece vispārējās izglītības jomā 

Kaminskis Gints                  Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 

 

Leiškalns Pēteris            

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts sociālās drošības un 

veselības aizsardzības jomā 

Locis Dainis                   vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks 

Meņģelsone Līga Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore 

Mežs Ilmārs Nodibinājuma "Nākotnes fonds" padomes 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 

Papule Evija Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece Izglītības 

departamenta direktore 

Pole Egita Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un 

resursu vadības jautājumos 

Plūme   Jolanta            Finanšu ministrijas Valsts sekretāres vietniece budžeta jautājumos 
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Reirs Jānis labklājības ministrs 

Šadurskis Kārlis izglītības un zinātnes ministrs 

Vēvere Solvita Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore 

Zvidriņš Pēteris               LU Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedras 

vadītājs, LZA akadēmiķis 

 

Pieaicinātie:  

 

Brice Ilze           VSIA “Autotransporta direkcijas” Sabiedriskā transporta plānošanas, 

analīzes un kontroles daļas vadītāja 

Catlaks Guntars Valsts izglītības satura centra vadītājs 

Jirgensone Nita Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas  

nodaļas konsultante 

Rublovska Agate Resursu centrs sievietēm “Marta” pārstāve 

Upīte Eva Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Upeniece Ineta                               Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja 

Valte-Rancāne 

Dace 

Pārresoru koordinācijas centra konsultante 

Vilks Pēteris Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 
 

  

   

Protokolē: Linda Liepa, Demogrāfisko lietu padomes sekretariāts, Labklājības ministrijas 

Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece 

Sēdi sāk plkst.15:00  

 

Ministru prezidents M.Kučinskis atklāj Demogrāfisko lietu padomes sēdi 

 

1.§ 

 

Jaunais mācību saturs un  „Cilvēkdrošības mācību kurss”  

(M.Kučinskis, G.Catlaks,  I.Bremze) 

                           

Pieņemt zināšanai Valsts izglītības satura centra sniegto informāciju par jauno mācību saturu 

un „Cilvēkdrošības mācību kursu”. 

 

 

 

2. § 

Konceptuālais ziņojums “Par sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” ilgtermiņa 

programmu ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018. – 2020.gadā” 

(M.Kučinskis, I.Parādnieks, L.Meņģelsone, E. Baldzēns, J.Reirs, I.Ielīte,  I.Mežs,  

 I.Dundure, P.Zvidriņš) 

 

1. Atbalstīt Konceptuālā ziņojuma “Ilgtermiņa programma "Ģimeņu ar bērniem atbalstam 

2018.-2020.gadā” (turpmāk - Konceptuālais ziņojums) 3.stratēģiskā virziena “Trešā bērna 

politika: īpaši atbalsta  veidi daudzbērnu ģimenēm” 3.4. pasākumu saistībā ar ģimenes valsts 

pabalsta reformu par trešo bērnu, novirzot šim mērķim 32 milj. eiro un 6. stratēģiskā 
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virziena “Ārpusģimenes aprūpes pilnveidošana” 6.1.pasākumu par papildus finansējuma 

piešķiršanu audžuģimeņu atbalstam 2018.gadā. 

 

 

2. Demogrāfisko lietu padomes sekretariātam nosūtīt Demogrāfisko lietu padomes locekļiem  

 Konceptuālo ziņojumu komentāru un priekšlikumu sniegšanai Demogrāfisko lietu centra     

 sekretariātam līdz š.g. 9.oktobrim. 

 

3. Demogrāfisko lietu centram līdz 2018.gada janvārim precizēt Konceptuālo ziņojumu, 

izvērtējot Demogrāfisko lietu padomes locekļu sniegtos priekšlikumus un līdz 2018.gada 

maijam nodrošināt šī ziņojuma gala varianta izstrādi, kuru pēc tam izskatīt Demogrāfisko 

lietu padomes sēdē. 

 

  

 

3.§ 

Citi jautājumi 

                                                    (M.Kučinskis) 

 

 

    Nākamās sēdes laiks un tajā izskatāmie jautājumi tiks izziņoti atsevišķi. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.17:20 
 

 

 

Ministru prezidents   M.Kučinskis 

   

 

 


