
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES
PROTOKOLLĒMUMS

Rīgā Nr.4 2012.gada 22.februārī

Vada: Valdis Dombrovskis, ministru prezidents.

Piedalās:
Viņķele Ilze Labklājības ministre
Neiders Ludis Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas

departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs
Dorošenz Edgars Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta pārstāvis
Circene Ingrīda Veselības ministre
Sprūdžs Edmunds Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Kazāka Daina Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas pārstāve,

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

ģimenes jautājumos
Grasa Ieva Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības Padomes locekle
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
Pieaicinātie:
Larionova Valda Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras

finansēšanas nodaļas vadītājas vietniece
Birzniece Inga Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta

Starpnozaru sadarbības nodaļas vadītāja
Rezeberga Dace Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas

prezedente
Parādnieks Imants Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas

lietu apakškomisijas priekšsēdētājs
Ķelle Iveta Biedrības „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības

asociācija „Papardes zieds”” valdes priekšsēdētāja
Briede-Jureviča
Judīte

„Krīzes Grūtniecības centra”  vadītāja

Lappuķe Rolands Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks
Ēlerte Sarmīte Ministru prezidenta ārštata padomniece
Bundule Beāta Biedrības „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības

asociācija „Papardes zieds”” pārstāvis

Protokolē: Baiba Abersone, Demogrāfisko lietu padomes Sekretariāts, Labklājības
ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente
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Sēdi sāk plkst.9.00

Ministru prezidents V.Dombrovskis atklāj Demogrāfisko lietu padomes
sēdi

1.§

Priekšlikumi pasākumiem mātes un bērna veselības uzlabošanai
__________________________________________________

(I.Circene, V.Dombrovskis, I.Bremze, J.Briede-Jureviča, I.Ķelle, D.Rezeberga, P.Zvidriņš,
I.Mežs, D.Kazāka, E.Sprūdžs)

1. Atbalstīt Veselības ministrijas izstrādātos priekšlikumus mātes un bērna
veselības uzlabošanai (trīs gadu plāns);

2. Uzdot Labklājības ministrijai sagatavot Demogrāfisko lietu padomes lēmumu
kā rekomendāciju Ministru kabinetam, kas nepieciešamas lēmuma
pieņemšanai par budžeta grozījumiem;

3. Uzdot Veselības ministrijai noskaidrot Veselības ministrijas 2003.gada
28.augusta rīkojuma Nr.227 aktualitāti un nepieciešamības gadījumā to
atjaunot

2.§
Latvijas iedzīvotāju reproduktīvā veselība (pārskats par situāciju Latvijā 2003. –

2011.gadā)
_____________________________________________________

(I.Ķelle)

Pieņemt zināšanai biedrības ”Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās
veselības asociācijas „Papardes zieds”” sniegto informāciju par pārskatu par
Latvijas iedzīvotāju reproduktīvās veselības stāvokli 2003. – 2011.gadā.

3.§
Jautājumi par abortu prevenciju

_____________________________________________________
(J.Briede-Jureviča)

Pieņemt zināšanai „Krīzes Grūtniecības centra” sniegto informāciju par abortu
prevenciju.
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4.§

Citi jautājumi
______________________________________________________

(V.Dombrovskis, I.Parādnieks, R.Lappuķe)

1. Atbalstīt ārlietu ministra un LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētāja lūgumu
papildināt Demogrāfisko lietu padomes sastāvu, iekļaujot tajā arī Ārlietu
ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieku un pārstāvi no LR Saeimas Budžeta
un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas.

2. Labklājības ministrijai steidzami sagatavot visus nepieciešamos dokumentus
grozījumu veikšanai Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos
Nr.293 „Demogrāfisko lietu padomes nolikums” un noteiktā kārtībā iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā.

Sēdi slēdz plkst.10.40

Ministru prezidents – Demogrāfisko
lietu padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis


