
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES 

PROTOKOLLĒMUMS 

 

Rīgā Nr.12 2014.gada 19.marta 

 

Vada: Laimdota Straujuma, Ministru prezidente. 

Piedalās:  

Lappuķe Rolands Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas 

jautājumos 

Bāne Baiba Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Barks Sandis Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas 

plānošanas nodaļas vecākais referents 

Kleinberga Anita Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta 

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības 

nodaļas vadītāja 

Augulis Uldis Labklājības ministrs 

Eižvertiņa Santa Tieslietu ministra padomniece 

Circene Ingrīda Veselības ministre 

Turka Elita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Administrācijas vadītāja 

Bišofa Inita Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sekretāre 

Kazāka Daina Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas pārstāve, 

Saeimas deputāte 

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 

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 

Lorence Sanita Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sabiedrisko attiecību 

vadītāja 

Ielīte Ineta Biedrības “Latvijas Bērnu forums” valdes priekšsēdētāja 

 

Pieaicinātie:  

 

Dālderis Ints Ministru prezidenta padomnieks humanitārajos un ES fondu 

jautājumos 

Brants Māris SIA “Projektu un kvalitātes vadība” 

Mileiko Ilze SIA “Projektu un kvalitātes vadība” 

Ivanovs Maksims Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta 

vecākais eksperts 

Bite Inga Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas 

lietu apakškomisijas pārstāve 
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Sniķere Sigita Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļas konsultante 

Valdmane Antra Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Ārstniecības 

un kvalitātes nodaļas vadītāja 

Bukova-Žideļūna 

Aija  

Veselības ministra preses sekretāre  

Jučkoviča Kristīne Veselības ministra biroja vadītāja 

 

Protokolē: Baiba Abersone, Demogrāfisko lietu padomes Sekretariāts, Labklājības 

ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente 

Sēdi sāk plkst.13:30  

 

 

Demogrāfisko lietu padomes priekšsēdētāja L.Straujuma atklāj 

Demogrāfisko lietu padomes sēdi 

 

 

1.§ 

Turpmākie pasākumi atbalsta sniegšanā ģimenēm ar bērniem 

__________________________________________________ 

(I.Mileiko, I.Bremze, M.Brants, P.Leiškalns, D.Kazāka, L.Straujuma, U.Augulis, I.Mežs, 

M.Ivanovs, L.Mucenieks, P.Zvidriņš, I.Circene) 

 

 

1. Pieņemt zināšanai SIA “Projektu un kvalitātes vadības” sniegto informāciju 

par pētījuma „Tautas ataudzi ietekmējošie faktori” rezultātiem. 

 

2. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto ziņojumu par konferenci 

„Iedzīvotāju attīstība un demogrāfiskās politikas izaicinājumi”. 

 

3. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju par Rīcības 

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

2012. – 2014.gadā izpildi un plānotajām aktivitātēm. 

 

4. Demogrāfisko lietu padomes locekļiem divu nedēļu laikā no sēdes norises 

datuma (t.i. līdz š.g. 1.aprīlim) sniegt priekšlikumus Demogrāfisko lietu 

padomes Sekretariātam (Labklājības ministrijai) par nākamajā Rīcības plānā 

Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam īstenošanai 2015. 

– 2017.gadā iekļaujamām aktivitātēm.
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2.§ 

 

Problemātika saistībā ar daudzbērnu ģimeņu definīcijas paplašināšanu un statusa 

apliecināšanu 

______________________________________________________ 
(M.Ivanovs, I.Parādnieks, I.Bišofa, P.Leiškalns, D.Kazāka, I.Circene, L.Mucenieks, 

U.Augulis) 

 

1. Pieņemt zināšanai SIA “Projektu un kvalitātes vadības” sniegto informāciju 

par pētījuma „Tautas ataudzi ietekmējošie faktori” rezultātiem. 

 

2. Demogrāfisko lietu padome atbalsta Labklājības ministrijas izstrādātās 

daudzbērnu ģimenes definīcijas pirmo variantu, kas paredz, ka daudzbērnu 

ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē 

ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par aprūpē esošiem uzskatāmi arī pilngadību 

sasniegušie bērni, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās vai augstākās 

izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņi sasniedz 24 gadu 

vecumu.  

 

3.§ 

Citi jautājumi 

______________________________________________________ 
(U.Augulis) 

 

Nākamās sēdes laiks un tajā izskatāmie jautājumi tiks izziņoti atsevišķi. 
 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.14:35
 

 

 

 

Demogrāfisko lietu padomes 

priekšsēdētāja  

   L.Straujuma 

 


