
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES 
PROTOKOLLĒMUMS 

 
Rīgā Nr.1 2011.gada 3.jūnijā 

 

Vada: Valdis Dombrovskis, ministru prezidents. 

Piedalās:  
Bārzdiņš Juris Veselības ministrs 
Jurševska Ilona Labklājības ministre 
Kampars Artis Ekonomikas ministrs 
Bāne Baiba Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece 
Gruškevics Mareks Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs 
Zvidriņa Solvita Kultūras ministrijas valsts sekretāre 
Medin Laila Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību 

politikas jautājumos 
Putniņš Indriķis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 

padomnieks 
Liepiņa Liene Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas locekle 
Zvidriņš Pēteris Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Statistikas un demogrāfijas katedras vadītājs, LZA 
akadēmiķis 

Eglīte Pārsla Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle 
Ķīlis Roberts Stratēģiskās analīzes komisijas vadītājs 
Kresse Elita Latvijas Pašvaldību savienības padomniece bērnu, 

jaunatnes un ģimenes jautājumos 
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: Līvija Liepiņa, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta 
direktore 

 

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

Sēdi sāk plkst.10.30  
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Ministru prezidents V.Dombrovskis atklāj pirmo Demogrāfisko lietu 
padomes sēdi 

 
1.§ 

 
Aktualitātes demogrāfiskajā situācijā valstī 

____________________________________________________ 
(P.Zvidriņš, R.Ķīlis) 

 
Pieņemt zināšanai Demogrāfisko lietu padomes locekļa P.Zvidriņa sniegto 
informāciju par aktualitātēm demogrāfiskajā situācijā valstī. 
 

2.§ 
 

Rīcības plāns pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 
2017.gadam” īstenošanai 2011. – 2013.gadam 

_____________________________________________________ 
(Līvija Liepiņa, V.Dombrovskis, P.Leiškalns, E.Kresse, Liene Liepiņa, J.Bārzdiņš, 

I.Jurševska, I.Mežs, I.Ielīte, I.Bremze, R.Ķīlis, P.Zvidriņš, L.Mucenieks) 
 
1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju par Rīcības 
plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 
2017.gadam” īstenošanai 2011. – 2013.gadam projektu. 
 
2. Pieņemt zināšanai, ka Stratēģiskās analīzes komisija sagatavos izstrādātā 
Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 
2017.gadam” īstenošanai 2011. – 2013.gadam pasākumu izvērtējumu, kā arī 
sniegs priekšlikumus plāna papildināšanai.  
 
3. Nozaru ministrijām un nevalstiskajām organizācijām līdz š.g. 6.jūlijam 
iesniegt Labklājības ministrijā priekšlikumus par izvirzāmām prioritātēm 
demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, kas būtu jārisina nekavējoties. Labklājības 
ministrijai iesniegtos priekšlikumus apkopot atbilstoši uzsvērtām prioritātēm un 
prezentēt nākamajā Demogrāfisko lietu padomes sēdē. 
 
4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot iesūtīto 
priekšlikumu finansiālās ietekmes aprēķinus un iespējamos risinājumus 
pasākumu ieviešanai. 
 
5. Labklājības ministrijai sagatavot ziņojumu par citās Eiropas Savienības 
valstīs, īpaši Igaunijas Republikā, īstenotiem un īstenojamiem demogrāfiskās 
situācijas veicināšanas pasākumiem, to prioritātēm un galvenajām atšķirībām.   
 
6. Labklājības ministrijai sagatavot visus nepieciešamos dokumentus 
iesniegšanai Valsts kancelejā, nosakot Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes 
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valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2011. – 
2013.gadam termiņa pagarināšanu. Rīcības plānu pamatnostādņu „Ģimenes 
valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2011. – 
2013.gadam  iesniegt Valsts kancelejā pēc tās atkārtotas izskatīšanas nākamajā 
Demogrāfisko lietu padomes sēdē.  
 

3.§ 
 

Demogrāfisko lietu padomes turpmākā darba organizācija 

______________________________________________________ 
(V.Dombrovskis, I.Jurševska, I.Bremze, I.Mežs) 

 
1. Pieņemt zināšanai, ka: 
1.1. Demogrāfisko lietu padomes sēdes tiks organizētas ne retāk kā vienu reizi 
divos mēnešos; 
1.2. nākamā Demogrāfisko lietu padome tiks organizēta augusta sākumā;  
1.3. nevalstiskās organizācijas, kas nav iekļautas Demogrāfisko lietu padomes 
sastāvā, savus priekšlikumus virza caur Demogrāfisko lietu padomes sastāvā 
iekļautajām nevalstiskajām organizācijām; 
1.4. Demogrāfisko lietu padomes sastāvā neiekļautās nevalstiskās organizācijas 
Padomes sēdē var tikt īpaši pieaicinātas atsevišķos gadījumos konkrētu darba 
kārtības jautājumu izskatīšanai.   
 
 
 
     Sēdi slēdz plkst.11.50 

 

 
 

Ministru prezidents – Demogrāfisko 
lietu padomes priekšsēdētājs 

   V.Dombrovskis 

 

 


