
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES
PROTOKOLLĒMUMS

Rīgā Nr.6 2012.gada 6.jūnijā

Vada: Valdis Dombrovskis, ministru prezidents.

Piedalās:
Lappuķe Rolands Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas

jautājumos
Viņķele Ilze Labklājības ministre
Ābele Gatis Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Vilks Andris Finanšu ministrs
Vorošens Edgars Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas

plānošanas nodaļas vecākais referents
Juhņēviča Inita Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un vispārējās

izglītības departamenta direktora vietniece – Vispārējās izglītības
nodaļas vadītāja

Vilkārse Ingrīda Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta stratēģijas un
reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vecākā referente

Birzniece Inga Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta
Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja

Koteļņikova Irēna Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību
attīstības departamenta direktora vietniece-Pašvaldību finanšu
nodaļas vadītāja

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
Baldzēns Egils Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks
Ielīte Inete Biedrības „Latvijas bērnu forums” valdes priekšsēdētāja
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Pieaicinātie:
Fomina Kristīne Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas

departamenta juriskonsulte
Kaļāne Astra Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktore
Kokāne Olga Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece un

padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Ķelle Iveta Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijai

„Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja
Matule Dace Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācijas

viceprezidente
Sniķere Sigita Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un

novērtēšanas nodaļas konsultante
Valdmane Antra Veselības ministrijas Ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja
Vasmanis Imants Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura

nodrošinājuma nodaļas vadītājs

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

Sēdi sāk plkst.10.00

Ministru prezidents V.Dombrovskis atklāj Demogrāfisko lietu padomes
sēdi

1.§
Demogrāfisko lietu padomes 2012.gada 4.aprīļa sēdes protokola Nr.4

apstiprināšana
__________________________________________________

(V.Dombrovskis, S.Šķiltere, D.Kazāka)

1. Padomes Sekretariātam precizēt 2012.gada 4.aprīļa protokolu Nr.5 un
protokollēmumu Nr.5 atbilstoši Padomes sēdes laikā izdarītajam ierakstam.
2. Darba grupai turpināt darbu pie izvērtēšanas par iespējamu pāreju uz PII
sniegtā pakalpojuma pilnīgu tirgus liberalizāciju.

2.§
Ziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm

_____________________________________________________
(A.Kaļāne, P.Leiškalns, L.Mucenieks, E.Baldzēns, V.Dombrovskis, S.Šķiltere)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi likumā
„Par nekustamā īpašuma nodokli””.
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2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozares atbildīgajām institūcijām turpināt
darbu pie visu atvieglojumu izvērtēšanas, paplašinot saņēmēju loku, un kopējās
nodokļu politikas, tostarp administrēšanas sistēmas, uzlabošanu.

3.§
Ziņojums par risinājumiem mācību materiālu nodrošināšanai izglītības iestādēs.

_____________________________________________________
(I.Vasmanis, L.Mucenieks, V.Dombrovskis, I.Ielīte, I.Juhņēviča, S.Šķiltere)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto informatīvo
ziņojumu „Par mācību literatūras nodrošinājumu vispārējās izglītības iestādēs”;
2. Uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai turpināt darbu pie pilnīgas mācību
līdzekļu pieejamības nodrošināšanas, vienlaikus izvērtējot iespēju ieviest arī
elektronizētus mācību līdzekļus.

4.§
Ziņojums par Rīcības plānā pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas

pamatnostādnēs 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam
ietvertajiem pasākumiem, kam var būt ietekme uz budžetu

______________________________________________________
(L.Liepiņa, I.Bremze, I.Viņķele, I.Mežs, V.Dombrovskis, S.Šķiltere, I.Bremze, A.Vilks,

I.Ielīte)

1. Padome locekļiem līdz š.g. 8.jūnijam sniegt priekšlikumus un iebildumus par
Labklājības ministrijas izstrādāto Rīcības plānu.
2. Labklājības ministrijai pārskatīt Rīcības plānā iekļautos pasākumus un tam
paredzēto finansējumu.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Padomes locekli I.Mežu sagatavot
informāciju par situāciju Igaunijā un tās salīdzinājumu ar Latvijā esošo un
topošo politiku un nākamajā Padomes sēdē informēt par to Padomes locekļus.
4. Padomes locekļiem līdz š.g. 6.jūlijam nosūtīt Sekretariātam jautājumus
Igaunijas ekspertam.
5. Padomes Sekretariātam organizēt Igaunijas eksperta vizīti, lai piedalītos
nākamajā Padomes sēdē.

5.§
Informācija par Dzimstības veicināšanas fondu

______________________________________________________
(I.Parādnieks, I.Viņķele, P.Eglīte)

1. Pieņemt zināšanai ziņojumu par Dzimstības veicināšanas fondu.
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2. Labklājības ministrijai līdzdarboties Dzimstības veicināšanas fonda turpmākā
izstrādē.

6.§
Citi jautājumi

______________________________________________________
(V.Dombrovskis, I.Bremze, D.Kazāka, I.Mežs, I.Viņķele, P.Zvidriņš, L.Mucenieks)

1. Pieņemt zināšanai biedrības „Asociācija Ģimene” atsūtītos materiālus par
konferenci „Par ģimenes vērtību aizsardzību un atbalstu.
2. Nākamajā Padomes sēdē skatīt jautājumus par migrācijas politiku (ziņo
Iekšlietu ministrija) un diasporas jautājumiem (ziņo Ārlietu ministrijas Speciālo
uzdevumu vēstnieks).
3. Padomes Sekretariātam izvērtēt iespēju organizēt konferenci Demogrāfisko
lietu padomes 20 gadu darbības jubilejai.

Nākamās sēdes laiks tiks izziņots.

Sēdi slēdz plkst.11.25

Ministru prezidents – Demogrāfisko
lietu padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis


