
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES 
PROTOKOLLĒMUMS 

 
Rīgā Nr.2 2011.gada 11.augustā 

 

Vada: Valdis Dombrovskis, ministru prezidents. 

Piedalās:  
Ābele Gatis Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 
Fomina Kristīne Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas 

departamenta Mājokļu politikas nodaļas juriskonsulte 
Jurševska Ilona Labklājības ministre 
Vilks Andris Finanšu ministrs 
Broks Rolands Izglītības un zinātnes ministrs 
Vilk ārse Ingrīda Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Stratēģijas un 

reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vecākā referente 
Rāgs Sandris Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktora vietnieks 
Muciņš Rinalds Veselības ministrijas valsts sekretārs 
Putniņš Indriķis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks 
Liepiņa Liene Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas locekle 
Circene Ingrīda Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja 
Zvidriņš Pēteris Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas 

un demogrāfijas katedras vadītājs, LZA akadēmiķis 
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.10.00  
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Ministru prezidents V.Dombrovskis atklāj Demogrāfisko lietu padomes 
sēdi 

 
1.§ 

 
Ziņojums par prioritātēm Rīcības plānam pamatnostādņu „Ģimenes valsts 

politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2011. – 2013.gadam 
__________________________________________________ 

(Līvija Liepiņa, V.Dombrovskis, G.Ābele, I.Jurševska, A.Vilks, R.Broks, Liene Liepiņa, 
I.Circene, P.Zvidriņš, I.Bremze, L.Mucenieks, I.Mežs, P.Leiškalns, I.Ielīte) 

 
1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju par 
Demogrāfisko lietu padomes locekļu sniegtajām prioritātēm demogrāfiskās 
situācijas uzlabošanai, ko nepieciešams iekļaut plāna projektā „Rīcības plāns 
pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” 
īstenošanai 2011. – 2013.gadam”. 
 
2. Izvirzīt šādas prioritātes demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, kas jāīsteno 
nekavējoties: 
2.1. pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana; 
2.2. reproduktīvās veselības atbalsta pasākumu un preventīvo programmu 
izstrāde un īstenošana; 
2.3. nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu ieviešana daudzbērnu ģimenēm; 
2.4. ģimenes valsts pabalsta saglabāšana līdzšinējā apmērā 2012.gadā. 
 
3. Labklājības ministrijai turpināt strādāt pie iespējamiem variantiem, kā 
diferencēt ģimenes valsts pabalsta saņemšanu atkarībā no ģimenes labklājības 
līmeņa, izvērtējot arī citu valstu, īpaši Polijas Republikas, pieredzi.  
 
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nākamajā Demogrāfisko lietu padomes sēdē 
ziņot par: 
4.1. mācību līdzekļu nodrošināšanu skolās un iespējamiem risinājumiem, lai tie 
nebūtu vecākiem jāiegādājas pašiem; 
4.2. veselības mācības iespējamo atjaunošanu skolās; 
4.3. iespējamajiem modeļiem un izmaksām, lai nodrošinātu pirmsskolas 
izglītības iestāžu pieejamību. 
 
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību nākamajā 
Demogrāfisko lietu padomes sēdē ziņot par iespēju ieviest nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides daudzbērnu ģimenēm.  
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2.§ 
 

Ziņojums par citās Eiropas Savienības valstīs, īpaši Igaunijas Republikā, 
īstenotiem un īstenojamiem demogrāfiskās situācijas veicināšanas pasākumiem, 

to prioritātēm un galvenajām atšķirībām. 
_____________________________________________________ 

(Līvija Liepiņa) 
 
Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju par citās Eiropas 
Savienības valstīs, īpaši Igaunijas Republikā, īstenotiem un īstenojamiem 
demogrāfiskās situācijas veicināšanas pasākumiem, to prioritātēm un 
galvenajām atšķirībām. 
 
 

3.§ 
 

Citi jautājumi 
______________________________________________________ 

(V.Dombrovskis) 
 
Pieņemt zināšanai, ka nākamā Demogrāfisko lietu padomes sēde tiks sasaukta šī 
gada oktobrī.  
 
 
 
 
     Sēdi slēdz plkst.11.50 

 

 
 

 
Ministru prezidents – Demogrāfisko 
lietu padomes priekšsēdētājs 

   V.Dombrovskis 

 

 


