
DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES 

PROTOKOLLĒMUMS 

 

Rīgā Nr.13 2014.gada 24.jūlija 

 

Vada: Laimdota Straujuma, Ministru prezidente. 

Piedalās:  

Skujiņa Inga Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās 

Auders Mārtiņš Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas 

departamenta direktora vietnieks  

Vilks Andris Finanšu ministrs 

Nikoļenko Jurijs Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas 

plānošanas nodaļas vadītājs 

Geižāns Andis Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs 

Vēvere Solvita Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta 

direktore 

Augulis Uldis Labklājības ministrs 

Jaunzeme Ieva Labklājības ministrijas valsts sekretāre 

Krjukova Eva Tieslietu ministrijas Brīvo juridisko profesiju departamenta 

direktora vietniece 

Pole Egita Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas 

jautājumos 

Butņicka Jevgēnija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās 

politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas 

vadītāja 

Leila Konstante Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas pārstāve 

Zvidriņš Pēteris LU Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un demogrāfijas 

katedras vadītājs, LZA akadēmiķis 

Dundure Ināra 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 Ineta Biedrības “Latvijas Bērnu forums” valdes priekšsēdētāja 

 

Pieaicinātie:  

 

Dālderis Ints Ministru prezidenta padomnieks humanitārajos un ES fondu 

jautājumos 

Stūre Inese Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un 

inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības 

jomā 

Buceniece Līga Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora 
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vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā 

Romele Linda Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta 

Prezidentūras programmas plānošanas departamenta projektu 

koordinatore 

Plūme Jolanta Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Bāra Kristīne Finanšu ministrijas Nodokļu analīzes departamenta direktore 

Sigita Sniķere  Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļa konsultante 

Protokolē: Linda Liepa, Demogrāfisko lietu padomes Sekretariāts, Labklājības ministrijas 

Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece 

 

Sēdi sāk plkst.10:30  

 

 

Demogrāfisko lietu padomes priekšsēdētāja L.Straujuma atklāj 

Demogrāfisko lietu padomes sēdi 

 

 

1.§ 

Latvijas dalība ES Prezidentūrā 
__________________________________________________ 

(I.Skujiņa, I.Mežs, U.Augulis, L.Mucenieks, I.Bremze, I.Jaunzeme) 

 

 

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju par Latvijas 

prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 

 

2.§ 

 

Atbalsta pasākumi un sistēmas pilnveide ģimenēm ar bērniem – tuvāko gadu 

redzējums  

______________________________________________________ 
(L.Straujuma, U.Augulis, I.Jaunzeme, A.Vilks, J.Plūme, P.Leiškalns, I.Dundure, I.Mežs, 

L.Mucenieks, I.Bremze, A.Geižāns, M.Auders, L.Buceniece) 

 

1. Pieņemt zināšanai nozaru ministriju sniegto viedokli par Demogrāfisko 

lietu padomes Sekretariātā saņemtajiem priekšlikumiem: 

 

1.1. Pielīdzināt no Uzturlīdzekļu garantiju fonda maksāto uzturlīdzekļu apmēru 

Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.37 “Noteikumi par 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” noteiktajam minimālo uzturlīdzekļu 

apmēram; 
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1.2. Īstenot koncepciju „Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu 

pilnveidošanu” (izsludināta VSS 03.07.2014.), ieviešot pabalstu ārpusģimenes 

aprūpē esošā bērna uzturēšanai audžuģimenēs un aizbildnībā esošajiem bērniem 

vismaz divkāršā minimālo uzturlīdzekļu apmērā;  

 

1.3. Pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru un izmaksu koncepcijas „Par 

minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu” ietvaros; 

 

1.4. Pilnveidot uzsākto palīdzību bērna uzraudzības pakalpojumu apmaksai no 

1,5 gada vecuma, iekļaujot pasākumu arī Ģimenes valsts politikas 

pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam īstenošanas rīcības plānā 2015.-

2017.gadam; 

 

1.5. Nodrošināt bezmaksas pusdienas visiem skolēniem līdz 9.klasei (ieskaitot), 

iekļaujot pasākuma pakāpenisku ieviešanu Ģimenes valsts politikas 

pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam īstenošanas rīcības plānā 2015.-

2017.gadam; 

 

1.6. Demogrāfisko lietu padomes Sekretariātam pārējos priekšlikumus iekļaut 

nākamo Demogrāfisko lietu padomes sēžu darba kārtībā. 

 

3.§ 

Citi jautājumi 

______________________________________________________ 
(U.Augulis) 

 

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

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.12:00
 

 

 

 

Demogrāfisko lietu padomes 

priekšsēdētāja  

   L.Straujuma 

 


