
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES 

PROTOKOLLĒMUMS 

 

Rīgā Nr.14 2015.gada 8.aprīlī 

 

Vada: Laimdota Straujuma, Ministru prezidente. 

Piedalās:  

Elferts Pēteris Kārlis Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas 

jautājumos 

Neiders Ludis Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas 

departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs 

Ašeradens Arvils Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs 

Mironova Natālija Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas 

plānošanas nodaļas vecākā referente 

Upeniece Ineta Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura 

nodrošinājuma nodaļas vadītāja 

Lielpēters Uldis Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Augulis Uldis Labklājības ministrs 

Rasnačs Dzintars Tieslietu ministrs  

Belēvičs Guntis Veselības ministrs 

Raugze Ilona Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts 

sekretāra vietniece 

Kursīte Janīna Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas pārstāve 

Parādnieks Imants Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas 

lietu apakškomisijas vadītājs 

Zvidriņš Pēteris LU Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un demogrāfijas 

katedras vadītājs, LZA akadēmiķis 

Eglīte Pārsla Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle 

Dundure Ināra 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 

Brikenfelde Sanita Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sabiedrisko attiecību 

vadītāja 

Ielīte Ineta Biedrības “Latvijas Bērnu forums” valdes priekšsēdētāja 

 

Pieaicinātie:  

 

Trubača Taisa Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktora vietniece – 

Reģionālās attīstības, zemkopības un vides finansēšanas nodaļas 

vadītāja 

Bāra Kristīne Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta direktore 

Zauere Zanda Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo 

civiltiesību nodaļas vadītāja 
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Alise Rupeka Biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” politikas 

koordinatore 

Ieva Kārkliņa  Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļa konsultante 

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

Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece 

Sēdi sāk plkst.11:00  

 

 

Demogrāfisko lietu padomes priekšsēdētāja L.Straujuma atklāj 

Demogrāfisko lietu padomes sēdi 

 

 

1.§ 

Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam 

īstenošanu 2012. – 2014.gadā izpilde 
__________________________________________________ 

(L.Liepa) 

 

Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju par Rīcības 

plāna Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanu 

2012.-2014.gadā izpildi. 

 

2.§ 

Informatīvais ziņojums par “Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 

2017.gadam īstenošanas vidusposma (2012.-2014.gadā) novērtējums” 

______________________________________________________ 
(L.Liepa) 

 

Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par 

„Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanas 

vidusposma (2012.-2014.gadā) novērtējums”. 

 

3.§ 

Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam 

īstenošanu 2015. – 2017.gadam projekts 

______________________________________________________ 
(L.Liepa, L.Straujuma, U.Augulis, I.Mežs, A.Ašeradens, P.Leiškalns, I.Parādnieks, P.Eglīte, 

Dz.Rasnačs, G.Belēvičs, P.L.Elferts, P.Zvidriņš, I.Dundure, I.Ielīte, I.Bremze, L.Mucenieks, 

I.Kārkliņa) 

 

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas izstrādāto Rīcības plāna Ģimenes 

valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam īstenošanu 2015. – 

2017.gadam projektu, ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 
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25.augusta noteikumiem Nr.970  “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” projektu paredzēts izsludināt sabiedriskajā apspriešanā. 

 

2. Demogrāfisko lietu padomes locekļiem līdz š.g. 17.aprīlim sniegt 

priekšlikumus Demogrāfisko lietu padomes Sekretariātam par papildus 

iekļaujamiem pasākumiem Rīcības plānā Ģimenes valsts politikas 

pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam īstenošanai 2015. – 2017.gadam. 

 

4.§ 

Citi jautājumi 

______________________________________________________ 
(L.Straujuma, U.Augulis) 

 

1. Demogrāfisko lietu padomes Sekretariātam nodrošināt, ka, sākot ar 

2014.gadu, Sekretariāta mājas lapā tiek ievietoti tikai sēdē izskatāmie darba 

materiāli un protokollēmums. Padomes sēžu audioieraksti tiek glabāti 

Demogrāfisko lietu padomes Sekretariātā.  

 

2. Demogrāfisko lietu padomes locekļiem līdz nākamajai Demogrāfisko lietu 

padomes sēdei, izvērtēt jautājumu par sēžu tiešraides translēšanas 

nepieciešamību. 

 

3. Nākamajā Demogrāfisko lietu padomes sēdē izskatīt jautājumu par mācību 

priekšmeta „Drošumspēja” saturu, pieaicinot Demogrāfisko lietu padomes sēdē 

piedalīties arī Valsts izglītības satura centra pārstāvi. 

 

4. Nākamās sēdes laiks un tajā izskatāmie jautājumi tiks izziņoti atsevišķi. 

 
 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.12:30
 

 

 

 

Demogrāfisko lietu padomes 

priekšsēdētāja  

   L.Straujuma 

 


