
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES
PROTOKOLLĒMUMS

Rīgā Nr.8 2012.gada 16.novembrī

Vada: Valdis Dombrovskis, ministru prezidents.

Piedalās:
Lappuķe Rolands Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas

jautājumos
Viņķele Ilze Labklājības ministre
Neiders Ludis Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas

departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs
Avotiņa Dace Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta Nodokļu

politikas stratēģijas nodaļas vadītāja
Mironova Natālija Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas

plānošanas nodaļas vecākā referente
Ķīlis Roberts Izglītības un zinātnes ministrs
Klimkāne Ruta Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta

direktore
Bordāns Jānis Tieslietu ministrs
Circene Ingrīda Veselības ministre
Grūberte Dace Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts

sekretāra vietniece
Ašeradens Arvils Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs
Kazāka Daina Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas pārstāve,

Saeimas deputāte
Kresse Elita Latvijas Pašvaldību savienības padomniece bērnu, jaunatnes un

ģimenes 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

Pieaicinātie:
Akule Dace Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Eiropas politikas

pētniece, Reemigrācijas atbalsta pasākuma plāna projekta izstrādes
darba grupas vadītājas

Austers Aldis Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis
Ēlerte Sarmīte Ministru prezidenta ārštata padomniece
Ose Liesma Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības

departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā
Robežniece Gunta Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta

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

Sēdi sāk plkst.11.30

Ministru prezidents V.Dombrovskis atklāj Demogrāfisko lietu padomes
sēdi

1.§
Sadarbība un dialogs ar latviešiem ārzemēs: No valsts atbalsta uz Diasporas

politiku
__________________________________________________

(R.Lappuķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas
jautājumos ziņojumu „Sadarbība un dialogs ar latviešiem ārzemēs: No valsts
atbalsta uz Diasporas politiku”.
2. Atvienot izskatāmo jautājumu ar darba kārtības 2., 3. un 4.punktu.

2.§
Starpinstitūciju sadarbība dialoga veidošanā ar latviešiem ārzemēs un

finansējuma nodrošinājums/Kultūras pieejamība un identitāte
_____________________________________________________

(R.Klimkāne)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas ziņojumu par starpinstitūciju sadarbību
dialoga veidošanā ar latviešiem ārzemēs un finansējuma nodrošinājumu –
kultūras pieejamību un identitāti.
2. Atvienot izskatāmo jautājumu ar darba kārtības 2., 3. un 4.punktu.

3.§
Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns

_____________________________________________________
(D.Akule)

1. Pieņemt zināšanai Reemigrācijas atbalsta pasākuma plāna projekta izstrādes
darba grupas vadītājas ziņojumu par Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu un
tajā plānotajām aktivitātēm.
2. Atvienot izskatāmo jautājumu ar darba kārtības 2., 3. un 4.punktu.
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4.§
Latviešu valodas un identitātes stiprināšana mītnes zemēs un iekļaujoša izglītība

______________________________________________________
(L.Ose, V.Dombrovskis, I.Circene, I.Mežs, R.Klimkāne, P.Zvidriņš, D.Akule, R.Lappuķe,

P.Eglīte, S.Ēlerte)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumu par diasporas
izglītības jautājumiem: latviešu valodu un nedēļas nogalēm skolās, atbalstu
reemigrējušiem skolēniem, tālmācību.
2. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju izveidot pastāvīgi
strādājošu darba grupu – padomi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības,
integrācijas pamatnostādņu uzraudzības padomes ietvaros, kuras uzdevums ir
nodrošināt ilgtermiņa, labi koordinētu pārnozaru politiku diasporas jautājumos.
3. Valsts kanceleju sadarbībā ar Kultūras ministriju un Ārlietu ministriju
nodrošināt diasporai svarīgas informācijas pieejamību Valsts kancelejas
veidotajā valsts pārvaldes lapā portālā draugiem.lv un Facebook.com.
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sniegt priekšlikumus par
finansējuma saņemšanas mehānismu diasporas organizācijām un institūcijām, kā
arī nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu
uzdevuma izpildi.
5. Lai nodrošinātu saliedētības pasākumu pēctecību, Finanšu ministrijai ietvert
2014. un 2015.gada budžetā diasporas atbalstam uzsākto pasākumu
finansējumu.
6. Iekšlietu ministrijai izskatīt Iedzīvotāju reģistrā pieejamos datus un sniegt
priekšlikumus sistēmas uzlabošanai, lai spētu noteikt faktisko iedzīvotāju skaitu
valstī.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai veikt pētījumu par Lietuvā pieejamām
izglītības iestādēm un kopējo izglītības sistēmu reemigrējušiem bērniem un
ziņot nākamajās Demogrāfisko lietu padomes sēdēs.

5.§
Citi jautājumi

______________________________________________________
(V.Dombrovskis)

Nākamajā sēdē izskatāmās tēmas un norises laiks tiks izziņots.

Sēdi slēdz plkst.12.50

Ministru prezidents – Demogrāfisko lietu
padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis


