
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES 

PROTOKOLLĒMUMS 

 
Rīgā Nr.15 2015.gada 10.septembrī 

 

Vada: Uldis Augulis, labklājības ministrs 

 

Piedalās:  

Elferts Pēteris Kārlis Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas 

jautājumos 

 

Česlavs Ludis Ekonomikas ministrijas Ekonomiskās politikas koordinācijas 

nodaļas vadītājs 

 

Mironova Natālija Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas 

plānošanas nodaļas vecākā referente 

 

Treile Jolanta Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas  departamenta direktore  

Šņucins Ilmārs               Finanšu ministrijas Valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un 

grāmatvedības jautājumos 

 

Rasnačs Dzintars tieslietu ministrs   

Gerhards Kaspars  vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs  

Birzniece Inga Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta 

Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja 

 

Šimfa Silvija Saeimas Sociālo un darba 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  

Bašķere Baiba Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta 

direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā 

 

Bremze Ilona Biedrības "Asociācija Ģimene" valdes priekšsēdētāja  

Mucenieks Leonīds Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes 

priekšsēdētājs 

 

Puriņš Oskars Nodibinājuma "Nākotnes fonds" izpilddirektors  

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:  

  

Liepa Linda Labklājības ministrijas  Bērnu un ģimenes politikas departamenta 

direktora vietniece 

 

Ivanovs Maksims Labklājības ministrijas  Bērnu un ģimenes politikas departamenta 

vecākais eksperts 

 

Kļaviņa Kristīne  Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja 
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Kārkliņa Ieva Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļa konsultante 

 

Sīmane Māra 

 

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļa 

nodaļas konsultante 

 

Bauere Aija Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore  

Hermanis Jānis Latvijas Darba devēju konfederācija Tautsaimniecības attīstības 

eksperts 

 

Stara Zanda Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo 

civiltiesību nodaļas vadītāja 

 

Protokolē: Kristīne Venta-Kittele, Demogrāfisko lietu padomes Sekretariāts, Labklājības 

ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente 

Sēdi sāk plkst.11:00  

 

 
labklājības ministrs U.Augulis atklāj Demogrāfisko lietu padomes sēdi 

 

1.§ 

Bērnu uzraudzības pakalpojumu finansēšana un sasaiste ar  

pirmsskolas izglītību 

______________________________________________________ 
(U.Augulis, I.Parādnieks,  K.Gerhards, I.Ielīte, L.Mucenieks, S.Šimfa, B.Bašķere, M.Ivanovs) 

 

 
1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto ziņojumu par bērnu uzraudzības 

pakalpojumu finansēšanu un sasaisti ar pirmsskolas izglītību. 

 

2.   Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju 

par Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra protokollēmumu saistībā ar Informatīvo 

ziņojumu “Priekšlikumi bērnudārzu pieejamības problēmas risināšanai” un Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas turpmāko rīcību šajā jautājumā. 

 

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar  Labklājības ministriju 

izstrādāt grozījumus Izglītības likumā, nodrošinot vienotu ietvaru no 1.5 gada vecā bērna 

izglītošanas izdevumu segšanai pie jebkura privātā pakalpojuma sniedzēja, kas īsteno 

pirmskolas izglītības programmu iestādē vai ģimenē, t.sk., pie bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzēja, kā arī izvērtēt principa “nauda seko bērnam” iestrādāšanu likumā. 

 

4.  Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra turpmāko darbību (tostarp, apņemšanos 

nodrošināt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta finansējumu 18 000 EUR gadā šim 

mērķim). 
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2.§ 

Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam īstenošanu 2015. 

– 2017.gadam projekts 

______________________________________________________ 

(L.Liepa, U.Augulis, I.Šņucins, P.Leiškalns, I.Birzniece, I.Parādnieks, Dz.Rasnačs, I.Ielīte, 

I.Bremze, L.Mucenieks, I.Kārkliņa) 

 

1. Labklājības ministrijai precizēt Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 

2011. – 2017.gadam īstenošanu 2015. – 2017.gadam projekta  (turpmāk - Rīcības plāna 

projekts) 3.2.5.2. uzdevumu (izvērtēt iespēju ģimenei draudzīgajiem komersantiem noteikt 

nodokļu atlaides), paredzot atbalstu  uzņēmējiem, bet to nesaistot tiešā veidā ar nodokļu 

atlaidēm. 

  

2. Demogrāfisko lietu padome atbalsta Rīcības plāna projekta 3.2.12.2. uzdevuma 

(Daudzbērnu ģimenes kartes - Goda ģimenes apliecības programmas turpināšana un 

paplašināšana) tālāku virzību. 

 

3.  Precizēt Rīcības plāna projekta 2.1.4.3. uzdevumu (Paplašināt iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa attaisnotajos izdevumos ietveramos izdevumus). Finanšu ministrijai šo jautājumu 

jāvērtē Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.- 2021.gadam  projekta ietvarā. 

 

4. Demogrāfisko lietu padome atbalsta Rīcības plāna projekta 2.1.3. uzdevuma (izvērtēt 

iespēju ieviest ārstniecības iestāžu vai ārstniecības personu sniegtās informācijas par bērna 

dzimšanu, kas apliecina dzimšanas faktu un kurā norādīts bērna dzimums, dzimšanas vieta un 

laiks, mātes vārds un uzvārds, automātisku reģistrēšanu no ārstniecības iestādēm 

dzimtsarakstu nodaļās, neiesaistot bērna vecākus; Veikt situācijas analīzi un noteikt 

informācijas apmaiņas kārtību) nepieciešamību, par atbildīgo nosakot Tieslietu ministriju, bet 

Veselības ministrija - kā līdzatbildīgā. 

 

5. Precizēt Rīcības plāna projekta 2.1.4.5. uzdevuma (Palielināt ģimenes valsts pabalsta bāzi 

līdz 15 Euro; ne vēlāk kā no 2020.gada) un 2.1.4.6. uzdevuma (Palielināt ģimenes valsts 

pabalsta koeficientu, nosakot, ka par trešo bērnu – pieckāršā, bet par ceturto un  nākamajiem 

bērniem - septiņkāršā apmērā ne vēlāk kā no 2020.gada) redakciju, tos apvienojot, paredzot, 

ka  ir jāizvērtē iespēja pārskatīt attiecīgo jautājumu. 

 

6. Precizēt Rīcības plāna projekta 3.2.12.1. uzdevuma (Izvērtēt iespējas paplašināt “ģimenes 

biļetes”) redakciju, paredzot tā vietā noteikt vienveidīgu izpratni par „Ģimenes biļeti”. 

 

7.  Precizēt Rīcības plāna projekta 2.1.4.2.uzdevumu (Izvērtēt iespējas pārskatīt iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa attaisnoto izdevumu limitu). Finanšu ministrijai šo jautājumu jāvērtē 

Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.- 2021.gadam  projekta ietvarā. 

 

8. Precizēt Rīcības plāna projekta 2.1.1.1.uzdevumu (Paaugstināt iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošām nepilngadīgām personām apmēru atbilstoši likuma 

“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmās daļas 1.punktam (izņemot c) un 

d)apakšpunktus), paredzot, ka šis atvieglojums sastāda vismaz 50% no minimālās mēneša 

darba algas vai ieviest diferencētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa īstenošanas politiku). 

Finanšu ministrijai šo jautājumu jāizskata Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2017.- 

2021.gadam  projekta ietvarā. 

 

9. Svītrot Rīcības plāna projekta 2.1.1.2.uzdevumu (Izvērtēt iespēju paaugstināt iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošajiem bērniem, ar iespēju iedzīvotājiem ar 
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zemiem ienākumiem kompensēt neizmantoto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu).  

Apvienot 2.1.1.1. uzdevumu un 2.1.1.2. uzdevumu un attiecīgi Finanšu ministrijai šo 

jautājumu jāizskata Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2017.- 2021.gadam  projekta 

ietvarā. 

 

10. Svītrot Rīcības plāna projekta 2.1.1.3.uzdevumu (Mazinot ienākumu nevienlīdzību, 

izstrādāt priekšlikumu diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanai, sākot ar 2016.gadu, 

kompleksi izvērtējot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus un darbaspēka nodokļu 

sloga mazināšanu).  

 

11. Neiekļaut Rīcības plāna projektā pasākumus pie 1.1.uzdevuma (Sekmēt, lai bērni apgūtu 

un spētu pielietot praksē izglītības standartos paredzētās zināšanas, kas ir saistītas ar 

jautājumiem par ģimeni, laulību, tās lomu un nozīmīgumu), lai nedublētu uzdevumus, kas jau 

ir ietverti Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.- 20120.gadam. Šo jautājumu skatīt, 

izstrādājot mācību priekšmeta „Drošumspēja” saturu.  

 

12. Neiekļaut Rīcības plāna projektā pasākumu pie 2.1.4.uzdevuma (Īstenot citus atbalsta 

pasākumus ģimenēm, tai skaitā ekonomiski aktīvām ģimenēm (2.1.4.), lai atjaunotu kārtību, 

kas bija spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 1.jūlijam, kad vecāku pabalsts 100% 

apmērā tika izmaksāts arī vecākiem, kuri turpināja strādāt un neatradās bērna kopšanas 

atvaļinājumā), bet diskutēt par iespējām vecāku pabalsta sistēmas turpmākai pilnveidošanai.  

 

13.  Demogrāfisko lietu padome neatbalsta Rīcības plāna papildināšanu ar jaunu pasākumu: 

paredzēt atbalsta pasākumus (tai skaitā finansiālus) vecākiem, kuri izvēlējušies bērna aprūpi 

un audzināšanu agrīnā vecumā veikt mājās (vismaz līdz trīs gadu vecumam).  

 

 
3.§ 

Citi jautājumi 

______________________________________________________ 

( U.Augulis) 

 

 

1. Nākamajā Demogrāfisko lietu padomes sēdē izskatīt jautājumu par mācību priekšmeta 

„Drošumspēja” saturu, pieaicinot Demogrāfisko lietu padomes sēdē piedalīties arī Valsts 

izglītības satura centra pārstāvi. 

 

2. Turpmāk rast iespēju Demogrāfisko lietu padomes sēdes neorganizēt ceturtdienas, kad 

notiek Saeimas plenārsēdes. 

 

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

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.12:30
 

 

 

 

Labklājības ministrs     U.Augulis 

 


