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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
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Austers Aldis Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis
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Klimkāne Ruta Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta
direktore

Roze Maira Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece
Sniķere Sigita Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un

novērtēšanas nodaļas konsultante
Stepanova Ilonda Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore
Vesperis Vladislavs Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un

novērtēšanas nodaļas vadītājs
Vseviov Hanna Igaunijas Sociālo lietu ministrijas Bērnu un ģimenes departamenta

padomniece

Protokolē: Lauris Neikens, Demogrāfisko lietu padomes Sekretariāts, Labklājības ministrijas
Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais referents

Darba kārtībā:
1. Ģimenes valsts atbalsta politika Igaunijā.
2. Ziņojums par migrācijas politiku.
3. Ziņojums par diasporas jautājumiem.
4. Citi jautājumi.

Sanāksmes atklāšana:
Ministru prezidenta V.Dombrovska uzruna.

1. Ģimenes valsts atbalsta politika Igaunijā.
V.Dombrovskis informē par Demogrāfisko lietu padomes sēdē pieaicināto pārstāvi no
Igaunijas, lai izskatītu jautājumu par to, kā uzlabot demogrāfisko situāciju Latvijā un iepazītos
citu valstu pieredzi.

H.Vseviov informē, ka prezentāciju balsta uz jautājumiem, kuri iepriekš saņemti no dažādām
ministrijām un nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Informē par Igaunijas pašreizējo
situāciju, kas kopumā ir uzlabojusies. 2010.gadā iedzīvotāju dabiskais pieaugums Igaunijā
bija pozitīvs, tomēr patlaban situācija ir nedaudz pasliktinājusies. Redzams, ka aktuālākie dati
par dzimstību (total fertility rate) Igaunijā ir 1,52%, kas nav tik labi kā tas bija iepriekšējos
gados. Informē, ka nav iespējams paredzēt nākotni, tomēr var secināt, ka patlaban visām
Baltijas valstīm ir dzimstības samazinājums. Skaidro, ka iespējams viens no iemesliem, kādēļ
dzimstības rādītājs (fertility rate) bija pozitīvs Igaunijā pēc Igaunijas Demogrāfijas institūta
domām, ir vecāku izvēles bērnu radīšanu atlikšana uz vēlāku laiku (postponed births).

Attiecībā uz finansiālo situāciju. Ģimenes un vecāku pabalstiem un to procentuālo lielumu no
iekšzemes kopprodukta. Redzams, ka situācija attiecībā uz ģimenes politiku ir uzlabojusies,
bet realitātē izmaksas par vecāku pabalstu aptver lielāko daļu no paredzētā finansējuma. Tikai
neliela daļa no iekšzemes kopprodukta tiek tērēta citiem ģimenes pabalstiem. Ģimenes un
vecāku pabalstiem iekšzemes kopproduktā tiek atvēlēti 1,71%. Īpatsvars ģimenes pabalstiem
un vecāku pabalstiem valsts budžetā ir 4,41%, pie tam šogad naudas apjoms ir palielinājies.
Tikai pirms dažām dienām valdība atbalstīja 2013.gada valsts budžetu, kurā ir veiktas daudzas
izmaiņas ģimenes pabalstu jomā, tomēr kopumā to apmēri tiks palielināti.

Zināms, ka iedzīvotāju politiku (population policy) veido ģimenes politika, veselības politika
un migrācija. Informē, ka Bērnu un ģimenes stratēģija tika atbalstīta 2011.gada oktobrī, kas
aptver sevī visas aktivitātes attiecībā uz bērnu un ģimenes politiku. Tā kā šī ir nacionālā
stratēģija, tad citām ministrijām ir jāakceptē dokumentā noteiktās aktivitātes. Galvenais
mērķis ir uzlabot dzimstību, tādejādi nepieciešams uzlabot kopējo labklājību un dzīves
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kvalitāti bērniem un ģimenēm. Kopumā dokumentā ir piecas stratēģijas: 1) zināšanas, kas
balstītas vienotu bērnu un ģimenes politiku (tas vairāk ir par politikas veidošanu, kas balstīta
uz pierādījumiem); 2) vecāku kvalitatīva aprūpe (positive parenting), kas ir viena no
svarīgākajām tēmām patlaban Igaunijas ģimenes politikā, jo secināts, ka rentablāk ir atbalstīt
vecākus pašā sākumā, nevis vēlāk risināt problēmas, kuras bērniem radušās; 3) bērnu tiesību
un bērnu aizsardzības sistēma; 4) ģimenes pabalsti un pakalpojumi; 5) darba, ģimenes un
privātās dzīves saskaņošana.

Viens no iesūtītajiem jautājumiem bija attiecībā par krīzes ietekmi uz ģimenes politiku.
Informē, ka krīzes laikā bija diezgan daudz visādu ierobežojumu, tomēr vienlaikus tie tika
izraudzīti tā, lai tie būtu ar vismazāko izmaksu efektīvi (cost effective) attiecībā uz nabadzības
samazināšanu un tajā pat laikā, lai tie skartu vismazāko mērķa grupu. Piemēram, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atvieglojuma atcelšana par pirmo bērnu, dažādi samazinājumi
kompensācijām par studiju kredītiem, nacionālā skolas pabalsta izmaksu pārtraukšana.
Gandrīz 98% pašvaldību nodrošināja nacionālo skolas pabalstu. Šis bija viens no
samazinājumiem, par kuru ģimenes visvairāk bija satrauktas. Arī slimības aprūpes pabalsts
bērniem, kuri ir jaunāki par 12 gadiem. Šie pabalsti bija 100% apmērā no vecāka iepriekšējā
gada algas, bet tagad tie ir 80%. Bērna kopšanas pabalsta pārtraukšana, kad vecāks jau saņem
kādu citu pabalstu, piemēram, vecāku pabalstu. Daži pasākumi tika atcelti uz noteiktu laiku,
piemēram, pabalsts bērna tēvam paternitātes atvaļinājuma laikā. Bet sākot ar 2013.gada
1.janvāri tiks atjaunots divas nedēļas pilnībā apmaksāts paternitātes atvaļinājums tēviem pēc
bērna piedzimšanas.

Nedaudz par Igaunijas ģimenes politiku. Pastāv universālā ģimenes pabalstu sistēma, kas
iekļauj sevī, bērna piedzimšanas pabalstu, kas ir vienreizējs pabalsts, ko maksā valsts, 320
EUR apmērā; bērna pabalstu, kas par pirmo un otro bērnu ir 19,18 EUR mēnesī un to bērns
var saņemt līdz 16 gadu vecumam vai līdz 19 gadu vecumam, ja bērna mācās; bērna pabalstu
lielākā apmērā ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu – 57,54 EUR; bērna kopšanas pabalstu,
kas ir 38,35 EUR līdz bērna trīs gadu vecumam, pēc tam tas ir nedaudz mazāks; vientuļo
vecāku pabalstu 19,18 EUR apmērā. Šis ir viens no jautājumiem, par ko pastāvīgi diskutē, jo
pabalsts ir ļoti neliels, turklāt ar to vēl ir saistītas citas problēmas. Pastāv vēl vecāku pabalsts
ģimenēm, kurās ir septiņi vai vairāk bērni – vairāk kā 168 EUR mēnesī. Šis pabalsts tika
ieviests 2004.gadā un tas ir viens no dāsnākajiem vecāku pabalstiem Eiropas Savienībā.
Darba ņēmēji ir tiesīgi saņemt kopumā 575 kalendāra dienas apmaksāta atvaļinājuma – 70
dienas pirms bērna piedzimšanas un 70 dienas pēc bērna piedzimšanas ir pilnībā apmaksāts un
tās var pieprasīt tikai bērna māte (100% no iepriekšējā kalendārā gada algas), savukārt
atlikušo šo periodu (435 dienas) var dalīt starp vecākiem un to arī kompensē 100% apmērā no
algas. Krīzes laikā bija vairāk vīriešu, kuri palika mājās ar bērniem un saņēma vecāku
pabalstu, bet iepriekšējā gadā aptuveni 6% saņēmēju bija vīriešu. Maksimālā pabalsta likme
(maximum rate) vairāk kā 2 143 EUR, kas ir diezgan augsti griesti, un būtībā ir trīs vidējo
algu apmērā, kas katru gadu mainās un diezgan ievērojami palielinās. Arī vienotā likme tiem
vecākiem, kuri nav bijuši nodarbināti, ir samērā augsta – 278 EUR mēnesī un šo pabalstu var
saņemt 18 mēnešus, sākot no bērna piedzimšanas.

Informē, ka tika saņemti diezgan daudzi jautājumi saistībā ar U. Ir divi dažādi veidi, kā
Igaunijā tie tiek nodrošināti. Pirmkārt, personām, kuras dzīvo Igaunijā, var samazināt
izdevumus (no personas ikgadējiem ienākumiem) izglītības jomā bērniem, kuri ir personu
aprūpē līdz bērnu 26 gadu vecuma sasniegšanai, kas ietver bērnudārza izmaksas. Viens no
vecākiem var saņemt arī papildu atvieglojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Otrkārt,
nodokļa atvieglojumus var saņem vecāks par katru bērnu līdz 17 gadu vecumam, tomēr
vienlaikus ir ierobežojums, ka šādu nodokļa atvieglojumu var saņemt vienīgi, sākot no otrā
bērna ģimenē. Agrāk šāds nodokļa atvieglojums bija arī par pirmo bērnu, tomēr tas tika
atcelts, lai krīzes laikā samazinātu budžeta izdevumus. Viens no iemesliem, kādēļ tas tika
samazināts, bija 2007.gadā veiktais pētījums, kurā tika izmantoti dažādi simulācijas modeļi un
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aprēķināta izmaksu efektivitāte (cost-effectiveness) dažādiem ģimenes politikas pasākumiem.
Nodokļa atvieglojums tika atzīts par vienu no vismazāk rentablajiem (cost-effective)
pasākumiem. Patlaban ir dažādas diskusijas par nepieciešamību paredzēt lielāku finansējumu,
piemēram, universālajiem ģimenes pabalstiem vai pakalpojumiem. Tādēļ pastāv ideja, ka
nodokļu atvieglojumu varētu atcelt, jo tas ir viens no pasākumiem, kas vismazāk ietekmē
nabadzību ģimenēm ar bērniem.

Jautājumā par darba un privātās dzīves saskaņošanu informē, ka nav daudz inovatīvu
pasākumu. Ir dažādi atvaļinājumu veidi un ar tiem saistīti pabalsti, piemēram, atvaļinājums,
lai rūpētos par slimu ģimenes locekli. Ir arī citi atbalsta pasākumi, piemēram, aizsardzība
mātēm, kuras zīda savus bērnus, kā arī mazu bērnu vecāki var izvēlēties, kad viņi vēlas
izmantot savu atvaļinājumu u.tml. Elastdrošība (flexicurity) ir viens no galvenajiem vārdiem
mūsu likumdošanā. Atkarībā no nodarbinātības jomas elastīgi nodarbinātības noteikumi ir
diezgan populāri, bet tie ir saistīti ar konkrēto vienošanos starp iesaistītajām pusēm. Pastāv
nodrošinājums darbiniecēm, kurām ir grūtniecība, vai darbiniekiem, kuriem ir mazi bērni.
Informē, ka ir Igaunija ir informēta par Latvijā esošo Ģimenei draudzīga komersanta statuss
iegūšanas konkursu un aktivitātēm un informē, ka Igaunijā ir līdzīgs konkurss, ko organizē
Sociālo lietu ministrija sadarbībā ar „Business Daily” un Ģimenes Avīzi. Ir bijis arī konkurss,
kur 12 gadus ir vērtēti ģimenei un darbiniekiem draudzīgākās kompānijas. Pašlaik ir uzsākts
darbs pie vienas no idejām – izstrādāt sertifikātu šādiem uzņēmumiem.

Izglītība un aprūpe agrīnā vecumā. Igaunijā izglītību agrīnajā vecumā nodrošina pašvaldības,
bet valsts līmenī jautājums ir Izglītības un pētniecības ministrijas kompetencē. Cita veida
aprūpe, piemēram, bērnu pieskatīšana ir piekritīga Sociālo lietu ministrijai. Ir likums, kas
paredz, ka pašvaldībām ir pienākums nodrošināt vietu pašvaldības bērnu aprūpes iestādē
visiem bērniem no pusotra gada līdz septiņu gadu vecumam. Praksē ir lielas grūtības
nodrošināt šo pasākumu, jo īpaši lielākās pilsētās. Informē, ka nupat tika pabeigts pētījums,
kas parāda, ka 33% pašvaldībās ir rindas, kurās gaida aptuveni 5 900 bērni. Situācija ir
uzlabojusies, jo pirms dažiem gadiem šāda problēma pastāvēja 39% pašvaldībās. Viena no
galvenajām Igaunijas ģimenes politikas problēmām ir, ka bērnudārzu nodrošināšana ir
pašvaldību pienākums, tādēļ valsts īpaši negrib ieguldīt finanšu līdzekļus šajā sistēmā. Tomēr
problēmas netiek risinātas. Dažas pašvaldības maksā ģimenēm papildu subsīdijas (extra
subsidies), lai tās varētu atļauties izmantot privāto pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu,
tomēr šāda prakse pašvaldībās ir dažāda. Pastāv arī valsts pabalsts bērniem ar smagu vai dziļu
invaliditāti, kura apmērs  ir 371 EUR gadā, tomēr tas vienam bērnam nesedz reālās izmaksas.

Reproduktīvā veselība. Informē, ka Igaunijā grūtniecību var pārtraukt, ja tā nav bijusi ilgāka
par 11 nedēļām, izņēmuma kārtā atkarībā no mātes vai bērna veselības vai (mātes) vecuma
līdz 21 nedēļai. Atšķirībā no Latvijas, Igaunijā ir valsts atbalsts mākslīgā apaugļošanā, ko
nodrošina neierobežotu reižu skaitu, līdz sieviete sasniedz 40 gadu vecumu. Tomēr vienlaikus
ir jādarbojas diviem nosacījumiem – sievietei ir jābūt medicīniskām indikācijām šāda
pakalpojuma saņemšanai un viņai ir jābūt apdrošinātai, tad šāda veida pakalpojums tiek
pilnībā finansēts no valsts budžeta. Laikā no 2009.līdz 2011.gadam mākslīgās apaugļošanas
rezultātā piedzima 11 053 bērni, kas ir samērā liels skaitlis. Salīdzinājumam – 2011.gadā
valstī kopā piedzima aptuveni 14 000 bērni. Arī, runājot par reproduktīvo veselību, bezmaksas
konsultācijas tiek sniegtas jaunatnes konsultatīvajos centros, kas atrodas slimnīcu tuvumā un
tās sniedz jauniešiem līdz 25 gadu vecuma sasniegšanai.

Pensiju sistēma. Atdzīst, ka jaunā pensiju sistēma Igaunijā ir ļoti sarežģīta, tomēr galvenais
princips ir, ka katrs vecāks var doties pensijā divus gadus ātrāk par katru bērnu, kuru ir
audzinājis vismaz astoņus gadus. Arī situācijās, ja vecāks ir uzaudzinājis bērnu ar vidēju,
smagu vai dziļu invaliditāti vai vecākam ir pieci vai vairāk bērni, vecāks var pensionēties
piecus gadus pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Par četru bērnu audzināšanu vismaz
astoņus gadus vecāki var iet pensijā trīs gadus pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Valsts arī
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pievieno vienu procentu no vecāku pabalsta apmēra otrajam pensijas līmenim, kas ir obligātā
pensija Igaunijā. Informē, ka tika saņemti jautājumi par vecāku pensijas sistēmu. Sākumā šo
ideju sauca par „mātes pensiju”, tomēr patlaban to sauc par vecāku pensiju. Tā ir diezgan
sarežģīta sistēma, bet galvenā ideja ir iespēja vecākiem, kuri audzina savus bērnus, saņem
papildu naudu nākotnē caur savu pensiju. Kopējās izmaksas šim plānam līdz 2015.gadam ir
aptuveni 25 miljoni eiro, kas ir izmaksu ziņā diezgan dārga sistēma.

Reģionālā attīstība. Igaunijā ir 126 pašvaldības, kas nozīmē, ka ir daudz mazu pašvaldību,
kuras nav spējīgas nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus bērniem un ģimenēm. Ir dažādi plāni
attiecīgās nozarēs, lai izveidotu reģionālos centrus un daži no tiem jau darbojas. Piemēram,
reģionālie centri personām, kurām ir grūtības iekļauties darba tirgū, vai mobilais klientu
serviss bezdarbniekiem, kā arī izglītojošās konsultācijas. Sociālo lietu ministrijai ir plāni
saistībā ar Norvēģijas finanšu instrumenta finansiālo atbalstu, lai izveidotu bērnu garīgas
veselības centru tīklu un arī cita veida bērnu un ģimenes centrus, kuri kombinētu Sociālo lietu
ministrijas pakalpojumus ar Izglītības un pētniecības ministrijas un Tieslietu ministrijas
pakalpojumiem. Ir plāns ieviest Igaunijā vairākas uz pierādījumiem balstītas programmas,
piemēram, vecāku programmu (Parenting program), lai atbalstītu jauniešus ar smagām
uzvedības problēmām, kuras mērķis ir unificēt pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt tos
reģionālajos centros. Papildus iepriekš minētajam informē, ka Igaunijā skolās pusdienas
bērniem tiek nodrošinātas bez maksas – visiem bērniem, kuri mācās pamatskolā (1.-9.klase).
Un arī izglītībai vajadzīgās mācību grāmatas tiek nodrošinātas bez maksas. Šāds princips ir
nostiprināts likumā, tādēļ valsts finansē to caur pašvaldībām. Ir arī nacionālais mājokļa
pabalsts daudzbērnu ģimenēm, kas paredz iespēju tām iegādāties māju, renovēt māju, vai
īstenot citas lietas, kas saistītas ar mājokli. Maksimālais pabalsta apjoms ģimenei ar 4 līdz 7
bērniem ir 6 500 EUR, bet ģimenēm ar 8 un vairāk bērniem – 13 000 EUR.

Migrācija. Vienīgais no pasākumiem ir ikmēneša sociālais pabalsts Igaunijas pilsonim, kurš
no ārzemēm ir pārcēlies uz dzīvi Igaunijā un ārzemēs dzīvojis vairāk kā 10 gadus.

Dažas nevalstiskās organizācijas jautāja, kuri ir visefektīvākie līdzekļi vai galvenie
ietekmējošie faktori, kas veicina dzimstību. Ir ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu, tomēr var
secināt, ka viens no galvenajiem ietekmējošajiem faktoriem ir iepriekšējās pieredzes, kuras
vecākiem ir bijušas ar bērniem, parteru jautājums, attiecības. Piemēram, pētījumā, kas tika
veikts, aptaujājot daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni) Igaunijā, ģimenes apgalvoja, ka
galvenais iemesls, kāpēc viņiem ir tik daudz bērni, ir stabilas attiecības starp partneriem,
savukārt valsts pabalsti un pakalpojumi tika minēts kā ceturtais svarīgākais priekšnosacījums.
Tas ir arī iemesls, kādēļ Igaunijā tiek domāts par dažādiem konsultatīviem pakalpojumiem.
Arī vecāku programmas ir ļoti svarīgas dzimstības veicināšanā, piemēram, dažādi pasākumi,
kas atbalsta dzimumu līdztiesību, pakalpojumi, kuri samazina bezdarbu. Krīzes laikā bija
daudz pasākumi iedzīvotājiem, kuri bija zaudējuši darbu, tādēļ viņiem bija lielāka finansiālā
stabilitāte un arī pabalstu sistēma, kas nodrošināja pamatu visām ģimenēm, lai mazinātu
sociālos riskus. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ Igaunijā ir daudzi universālie sociālie
pabalsti. Arī vecāku pabalsts ir motivējis augsti atalgotas sievietes radīt otro un trešo bērnu un
arī ietekmējis ģimenes plānot vairāku bērnu radīšanu.

Šobrīd viens no svarīgākajiem jautājumiem Igaunijā ir ģimenes pabalstu sistēmas reforma. To
ir atzinis arī Igaunijas premjerministrs, sakot, ka Igaunijas ģimenes pabalstu sistēmas reforma
ir svarīgākā lieta patlaban, kas valdībai ir jānodrošina. Tātad bērna piedzimšanas pabalsts trim
vienās dzemdībās dzimušiem bērniem no 2013.gada 1.jūlija tiks palielināts līdz 3000 EUR,
arī universālais bērna pabalsts tiks palielināts ģimenēm ar trim vai vairāk bērniem, tas tiks
palielināts divos posms – 2013.gadā tas būs vairāk nekā 76 EUR, pēc tam aptuveni 96 EUR
katrai ģimenei vai bērnam, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērni. Vēl būs papildus uz vajadzību
izvērtēšanu balstīts ģimenes pabalsts, kas būs kā papildinājums universālajam pabalstam un to
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piešķirs ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem, ja viņi dzīvo relatīvā nabadzībā. Pašlaik
plānots, ka 2015.gadā pabalsts būs 38,36 EUR.

Iesaka Latvijai izstrādāt ģimenes atbalsta koncepciju, kas lielā mērā būtu pētījums, kurā
analizē, izmantojot dažādus simulācijas modeļus, dažādos pasākumus, kuri jau pašlaik ir
ģimenes politikā, lai identificētu izmaksu ziņā efektīvāko modeli. Vēlme atrast modeli, kas
kombinē dažādus sociālās apdrošināšanas un universālos pabalstus un pakalpojumus, lai
cīnītos pret bērnu nabadzību. Bērnu nabadzība ir viens no galvenajiem jautājumiem patlaban
arī Igaunijā.

V.Dombrovskis jautā, kuras ir tās sociālās grupas, kur redzat, ka ir bērnu skaita
palielinājums. Daži eksperti pauž viedokli, ka, ja tiek doti lielāki pabalsti, jo īpaši minimālie
pabalsti, tad dzimstības pieaugums rodas tikai sociālajās grupās, kur dažkārt cilvēki izmanto
bērnu kā līdzekli, lai varētu saņemt pabalstu, lai iegādātos alkoholiskos dzērienus u.tml. Otrs
jautājums ir saistībā ar bērnudārziem. Iepriekš tika minēts, ka šis pienākums ir pašvaldībām.
Līdzīga situācija ir arī Latvijā. Jautājums - kurš maksā par bērnudārziem, kurš maksā par
infrastruktūru, kurš maksā par bērnudārzu audzinātājiem? Vai tās ir pašvaldības, vai arī tur ir
kāda valsts mērķdotācija? Un trešais jautājums saistībā ar „Zaļo grāmatu” (koncepciju), ko
iepriekš pieminēja. Būtu interesanti ar šo koncepciju iepazīties, lai uzzinātu, kuras tad ir tās
izmaksu ziņā efektīvākās lietas ģimenes politikā Igaunijā.

H.Vseviov atbild, ka bērnudārzus finansē pašvaldības, arī darbinieku algas, jo tas ir pilnībā
pašvaldību pienākums. Šeit ir bijušas dažas programmas, kad valsts, piemēram, palīdz
finansēt bērnudārzu celtniecību, bet tās ir programmas, kuras darbojas neilgu laiku. Attiecībā
uz sociālo risku grupām un pabalstu saņemšanu – netiek diferencētas mērķa grupas. Ir bijušas
dažādas diskusijas, jo īpaši, kad vecāku pabalsts ar samērā lielu vienoto likmi tika ieviests.
Sabiedrībā pastāvēja viedoklis, ka daudziem alkoholiķiem vai citu sociālo risku grupu
pārstāvjiem būs bērni, jo šīs personas vēlas naudu, bet faktiski šādu personu skaits ir ļoti
neliels. Ir bijušas pāris šādas lietas, tomēr tad pienākums ir reaģēt bērnu aizsardzības sistēmai
un problēmu risināt, ne caur ģimenes pabalstiem, kas ir jebkura bērna tiesības. Pirms dažiem
gadiem mēdza būt tāda attieksme, kāpēc Jums ir vairāk bērnu, ja Jums nav nepieciešamās
naudas, lai bērnus audzinātu, bet attieksme mainās. Sabiedrībā vairs neviens šādi neizsakās.
Cilvēki ir apzinājušies, jo īpaši, kad ir zema dzimstība, ka ir svarīgi arī atbalstīt šīs
daudzbērnu ģimenes. Par trešo jautājumu – protams, ar prieku iepazīstināsim Latviju ar šo
koncepciju.

D.Kazāka informē, ka Latvijā pagājušajā gadā spēkā stājās likuma grozījumi, kas paredzēja,
ka valsts un pašvaldības nodrošina bērnudārza pakalpojumus bērniem no pusotra gada
vecuma. Diemžēl praktiskajā dzīvē šī likuma norma nedarbojas. Spriežot pēc prezentācijas,
Igaunijas valsts patiešām uzņemas iniciatīvas, lai sniegtu atbalstu bērniem. Viens no
jautājumiem ir saistīts ar nesen izstudēto Igaunijas tiesisko regulējumu ir saistībā ar
pabalstiem. Viens no slaidiem bija par palīdzību vecākiem saskaņot darbu ar ģimenes dzīvi,
no kā varēja secināt, ka labvēlīgs vecāku pabalsts, ir tiem vecākiem, kuri saskaņo strādāšanu
ar bērnu audzināšanu. Ir speciāla formula, ka vecāki, kuri strādā pat mazākā līmenī (nepilnu
darba laiku), saņem ģimenes pabalstu no 85 līdz 92% apmērā no kopējās darba algas,
vienlaikus paredzot arī pabalsta griestus. Informē, ka Latvijā faktiski ģimenes ar daudziem
bērniem ir visvairāk nabadzībai pakļautā sabiedrības daļa. Savukārt Igaunija uzskata, ka
atbalsts šīm ģimenēm ir viens no svarīgākajiem veicamajiem pasākumiem, lai uzlabotu bērnu
situāciju, padarot pieejamākus dažādus pakalpojumus.

H.Vseviov informē, ka attiecībā uz vecāku pabalstiem Igaunija kā paraugu ir skatījusies
zviedru modeli. Bija jautājums, kādēļ mēs „sodām” šos vecākus, kuri grib bez pārtraukuma
strādāt. Un tas ir tāpēc, kādēļ vecāki, kuri strādā, turpina saņemt samērā liela apmēra vecāku
pabalstus. Jā, ir īpašs veids, kā tas tiek aprēķināts un tas ir atkarīgs no darba algas un arī darba
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laiku. Attiecībā uz rindām bērnudārzos, vērš uzmanību, ka Latvijā ir vairāk bērnu kopumā,
tāpēc skaitļi un rindas var neraksturot situāciju kopumā.

I.Mežs jautā cik ilgi bērnam ir jāuzturas rindā, lai saņemtu pirmsskolas izglītības iestādes
pakalpojumu?

H.Vseviov atbild, ka līdzīgi kā tas ir Latvijā, arī Igaunijā vecāki, līdz ko ir saņēmuši bērna
personas kodu, dodas, lai pieteiktos pirmsskolas izglītības iestādē. Tomēr rindas lielums
lielākoties ir atkarīgs no bērna vecuma, piemēram, bērniem, kas sasnieguši trīs gadu vecumu,
pirmsskolas izglītības iestāde ir nodrošināta aptuveni 98% gadījumos, savukārt lielas
problēmas ir ar vietu nodrošinājumu bērniem vecumā no pusotra līdz pat diviem ar pus
gadiem.

I.Mežs informē, ka Latvijā pastāv diezgan maldinošs uzskats, ka visa Eiropa izmirst vienādi
un Latvijas situācija īpaši neatšķiras no pārējās situācijas Eiropā. Vairumā Eiropas valstu
dzimstības līmenis ir daudz augstāk, nekā mirstības līmenis. Līdz ar to, šāda veida neziņa
dažkārt traucē pieņemt pareizos politiskos, ekonomiskos vai finanšu lēmumus, jo tiek skatītas
citas Eiropas valstis un tur piemērotās normas, neņemot vērā, ka tām šāda problēma nepastāv.
Norāda, ka Igaunijas pozitīvās dzimstības pieauguma iemesls, bija labvēlīgas demogrāfiskās
politikas ieviešana 2002. un 2003.gadā. Lai Latvija varētu ieviest visu Igaunijā īstenoto
politiku, tas vidēji izmaksātu 100 miljonus latu gadā. Uzsver, ka Latvijai ir diezgan daudz ko
mācīties no Igaunijas demogrāfiskās politikas, tādēļ aicina Demogrāfisko lietu padomi
pieņemt lēmumu, ka Latvijai būtu nepieciešams maksimāli sekot Igaunijas demogrāfijas
politikai visos iespējamos izpausmes veidos.

I.Viņķele informē, ka klausoties Igaunijas kolēģi, ir ieteikumus Latvijai, kas patlaban būtu
jādara – lēmumus būtu jābalsta uz pētījumiem, nevis pierādījumiem. Ir nepieciešams izvērtēt
dažādu instrumentu ietekmi dažādās dimensijās un tam ir nepieciešama ļoti liela sabiedrības
un NVO iesaiste un atbalsts. Uzsver, ka patlaban uzreiz nebūtu prātīgi pieņemt padomei
lēmumu sekot Igaunijas piemēram un politikai, jo sākotnēji ir nepieciešams veikt šo sistēmas
izvērtējumu.

Ž.Jaunzeme – Grende uzsver, ka Igaunijas kolēģe norādīja, ka saskaņā ar pētījumu
sabiedrība ir paudusi viedokli par trešā un ceturtā un nākamo bērnu ienākšanu ģimenē, ka
primāri svarīgas ir attiecības ģimenē un tikai pēc tam valsts nodrošinātie pabalsti. Pauž
viedokli, ka par ģimenes mikrovidi ir ļoti grūti runāt valdības sēdēs, par to drīzāk ir
nepieciešams runāt kultūras un sabiedriskās domas vidē – kādā veidā mediji, izglītības
sistēma u.c. viedokļu veidojošie elementi ietekmē mūsu apziņu, viedokli un uztveri. Turklāt
pašlaik vairumā pieņemto lēmumu ir vērsti uz ekonomisko izrāvienu, kas būtībā popularizē
patēriņa sabiedrību, kurai ģimene un bērni nav vajadzīgi.

D.Kazāka informē, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu
apakškomisija atbalstīja vairākus priekšlikumus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai –
bērnudārzu nodrošināšanu visiem bērniem no pusotra gada vecuma; mācību literatūras
nodrošinājumu skolās, kas no valsts budžeta varētu prasīt 1.03 miljonus latu; brīvpusdienu
nodrošinājumu visiem otro klašu skolēniem; vecāku pabalstu pārskatīšanu, īpaši nodrošinot
iespēju vecāku pabalstu saņemt vecākiem, kuri strādā, līdzīgi kā tas ir Igaunijā; pārskatīt
iespējamās izmaiņas ģimenes valsts pabalsta politikā; nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides daudzbērnu ģimenēm.

A.Vilks informē, ka Igaunijas finansiālā situācija ir krietni savādāka, kā tas ir Latvijai –
Igaunijā algu līmenis, stabilitātes un uzticamības līmenis ir augstāks un budžeta deficīta
gandrīz nav. Būtībā Latvijā esošais budžeta deficīts arī ietekmē ļoti daudz pieņemtos
lēmumus. Atbalsta viedokli, ka mums ir jācenšas maksimāli pietuvināties tādai politikai,
piemēram, nodokļu jomā, kāda ir kaimiņu valstīs, tomēr vienlaikus aicina atcerēties, ka katrai
valstij ir atšķirīga sākuma bāze jeb starta kapitāls. Šī iemesla dēļ nevar prasīt no Latvijas
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uzreiz tādus pat rādītājus, kā tas ir Igaunijā. Norāda, ka dzimstības pieaugums salīdzinājumā
starp valstīm daudz lielāks ir tieši tajās valstīs, kurās ir ļoti daudz imigrantu. Papildus tam
uzsver, ka vecākiem ir ļoti svarīgi justies stabiliem par darba vietu un ne tik daudz dzīties pēc
algu pielikumiem – cilvēkiem ir svarīga stabilitāte visās jomās.

P.Leiškalns vērš uzmanību, ka, runājot par valsts atbalsta politiku demogrāfijas jomā, ir
jāskatās procentuālais īpatsvars no IKP un no tā atvēlētā daļa budžetā. Piemēram, Igaunijā šī
procentuālā daļa, kas no valsts budžeta tiek veltīta tieši bērniem un ģimenēm, ir lielāka, kā tā
ir Latvijā, līdz ar to arī rīcības iespējas ir lielākas. Uzsver, ka ir atbalstāms Nacionālo
attīstības plānā izvirzītais mērķis – īstenot ekonomisko izrāvienu Latvijā, jo nācija nevar
pastāvēt un nodrošināt sev nepieciešamo, ja tai nav ekonomiskās stabilitātes un nav
ekonomiskā pamata. Ja Latvija atrastos Maslova piramīdas trešajā vai ceturtajā pakāpienā,
daudz vairāk tiktu runāts par vērtībām un sabiedrības domu, tomēr pašlaik Latvijai ir
uzdevums nodrošināt ekonomisko izaugsmi un attīstību, lai cilvēkiem būtu darbs un finanšu
līdzekļi.

V.Dombrovskis uzsver, ka Igaunijas minēto pieredzi noteikti var izmantot un tā ir jāizmanto
tālākās politikas veidošanai un sarunām par budžetu gan nākamajā gadā, gan ilgtermiņā. Ir
jāņem vērā vairākas Igaunijas rīcības un jāvērtē to iespēju piemērošana arī Latvijā, piemēram,
Igaunijas eksperte atzina, ka bērnudārzus valsts nefinansē, jo to nodrošināšana pilnībā ir
pašvaldības uzdevums. Tādēļ svarīgi Demogrāfisko lietu padomei ir lemt, vai Latvija izvēlas
iet pēc Igaunijas pieredze un ieviest to pilnībā, vai tomēr analizēt jau esošo situāciju Latvijā
un piemērot īpaši Latvijai vēlamo politiku (veicot minētos pētījumus pa sadaļām). Vēl viens
piemērs, ko Latvija var ņemt no Igaunijas, ir normatīvajos aktos noteikto principu, ka valsts
darbojas pēc sabalansēta budžeta, kā Igaunija to izdarīja jau 90-to gadu sākumā. Protams,
pieņemot lēmumus, ir jāņem vērā arī ekonomiskie apstākļi – piemēram, Latvijā ir maza
dzimstībā tāpēc, ka ir mazi pabalsti, vai tāpēc, ka jaunieši aizbrauc prom uz ārzemēm? Vai
jaunieši aizbrauc, tāpēc, ka mums ir mazi pabalsti, vai tāpēc, ka mums ir zemi atalgots darbs?
Tādēļ daudzas lietas Latvija patlaban var risināt tieši caur ekonomisko izrāvienu un finanšu
stabilitāti.

I.Mežs norāda, ka, lemjot par bērnudārzu finansēšanu vai nefinansēšanu no valsts, svarīgi
sākumā ir apzināt Igaunijas budžeta sadalījumu starp valsti un pašvaldību – proporcionālo
attiecību. Tādēļ, iespējams, būtu pāragri lemt par Igaunijas pilnīgu piemēru pārņemšanu
attiecībā uz bērnudārzu jautājumu. Tomēr padome varētu vienoties, ka attiecībā uz bērniem
vecumā no 3 gadiem ir jādara maksimāli viss, lai rindas neeksistētu.

D.Kazāka atgādina, ka Demogrāfisko lietu padomei ir konsultatīvas institūcijas raksturs un
tajā pieņemtiem lēmumiem ir vienīgi ieteikumu saturs. Tomēr, ja vadošā koalīcija sabiedrībai
pauž kādu viedokli, piemēram, par 23 miljonu piešķiršanu pedagogu algām bērnudārzu
problēmu risināšanai un finansējumu tomēr nepiešķir, tas nenozīmē, ka problēma ir atrisināta.
Mums ir jāapzinās, ka vietu nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem no pusotra
līdz pieciem gadiem ir problēma, kurai ir nepieciešams rast risinājumus. Būtu nepieciešams
pārskatīt pabalstu sistēmu kopumā un pāriet uz vaučeru sistēmu, vienlaikus palielinot bērnu
kopšanas pabalsta izmaksas periodu. Uzskata, ka Latvija noteikti nevar pārņemt Igaunijas
pieredzi pilnībā, tomēr neatbalsta kārtējo pētījumu veikšanu, kuriem rezultāts un faktiskā
rīcība dažkārt neseko. Atbalsta ideju par sabalansētu budžetu valstī, tomēr svarīgi ir
apzināties, kādas prioritātes valsts ir izvirzījusi.

I.Viņķele uzsver, ka šogad Latvijā ir vērojams dzimstības pieaugums, tomēr diez vai tā būtu
nejaušība. Tāpēc ir nepieciešams apzināt, kas ir par iemesliem, kas ir radījuši drošības sajūtu
sabiedrībā un tā izvēlas radīt bērnus. Pieļauj iespēju, ka liela nozīme ir arī valdības pēdējā
laikā pieņemtajiem lēmumiem, piemēram, par māmiņalgu grieztu dubultošanu, sociālo
apdrošināšanas iemaksu dubultošanu un vēl citiem pasākumiem, par ko ir diskutēts un kuri ir
ieviesti. Šādas darbības rada drošības un stabilitātes sajūtu sabiedrībā.
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V.Dombrovskis rezumē, ka Igaunijas pieredzi pilnībā Latvija nav gatava pārņemt un tas arī
nav vajadzīgs. Tomēr norāda, ka Igaunijas sniegtā pieredze Latvijai viennozīmīgi noderēs un
to ir nepieciešams izmantot tālākai darbībai. Vienlaikus ir svarīgi apzināt, kurās sfērās mēs
pārņemam Igaunijā īstenoto politiku un kurās Latvija īstenos atšķirīgu politiku. Tādēļ atbalsta
ideju Igaunijas pieredzi kopumā ņemt par pamatu, vienlaikus izvērtēt to piemērošanu
demogrāfiskai politikai Latvijā pa jomām.

J.Bordāns informē, ka arī līdz šim Tieslietu ministrija (pieļauj, ka arī pārējās nozaru
ministrijas) savā budžetā nav iekļāvusi pozīcijas „tāpat vien”, no kurām varētu atteikties par
labu demogrāfijas jomai. Visu ministriju budžeti ir diezgan saspīlēti un ierobežoti un būs grūti
atrast no kuras budžeta pozīcijas atteikties, jo tas nozīmē, ka netiks nodrošināts kāda veida
kvalitatīvs pakalpojums attiecīgajā nozarē. Un svarīgākais ir izvērtēt, vai šāda veida darbība
sasniedz plānoto mērķi – uzlabo demogrāfisko situāciju valstī.

P.Zvidriņš lūdz Demogrāfisko lietu padomi vērsties Centrālās statistikas pārvaldē ar
aicinājumu publicētu tomēr patiesos statistikas datus pusotru gadu pēc tautas skaitīšanas.
Pašlaik pieejamie dati ir novecojuši un nav patiesi, līdz ar to visi aprēķini un izvirzītās
prognozes ir nepatiesas, piemēram, pašlaik noteiktais dzīves ilgums ir nepatiess un tas būtībā
neatstāj nekādu iespaidu uz demogrāfisko situāciju. Lielāku ietekmi ir izraisījusi emigrācija
un tādēļ iedzīvotāju un dzimušo skaits samazinās.

Padome nolemj:
1. Turpmāk jautājumos, kas saistīti ar demogrāfijas jomu, ņemt vērā Igaunijā esošo
demogrāfijas atbalsta politiku un pieredzi un izvērtēt to iespējamo piemērošanu Latvijā.
2. Nozaru ministrijām, izstrādājot budžeta paketi turpmākajiem gadiem, izvērtēt
iespēju samazināt tās nozarē esošos finanšu līdzekļus un sniegt priekšlikumus par
iespējamo to pārdali demogrāfijas jautājumiem.
3. Labklājības ministrijai informēt Centrālās statistikas pārvaldi par nepilnībām
statistikas datos.

2. Ziņojums par migrācijas politiku.
M.Roze informē par imigrācijas situāciju valstī un statistikas datiem. Papildus tam informē
par Imigrācijas politikas stūrakmeņiem, kas ir - plašas iespējas pieprasīt termiņuzturēšanās
atļaujas (30 iemesli); netiek ierobežots ieceļotāju skaits (nav kvotu); plašas iespējas apvienot
ģimeni; īsi dokumentu izskatīšanas termiņi (30 dienas, 10 darbdienas, 5 darbdienas); uz
iekšējā darba tirgus aizsardzību vērsta politika; uz aktīvu saimniecisko darbību un
ekonomisko labumu vērsta uzņēmējdarbība. Imigrācijas jomā ir saskatāmas arī vairākas
būtiskas problēmas - šaurs diplomātisko pārstāvniecību tīkls, nepietiekami attīstītas valsts
informācijas sistēmas un administratīvā kapacitāte (tās trūkums). Informē, ka plānotās
Imigrācijas koncepcijas izstrādes laikā notiks plašas diskusijas, kā arī vairāki imigrācijas
jautājumi tiks diskutēti un risināti Reemigrācijas atbalsta pasākuma plāna ietvaros.

V.Dombrovskis norāda, ka imigrācijas politika vairāk saskarsies ar darba un darbaspēka
politiku, savukārt demogrāfijas politika būs pastarpināti saistīta, tādēļ noteikti par imigrācijas
jautājumiem būs jāturpina diskutēt. Ņemot vērā, ka pašlaik noris darbs pie Imigrācijas
pamatnostādnēm, ierosina pirms to virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, izskatīt
sagatavoto dokumentu Demogrāfijas lietu padomē.
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3. Citi jautājumi.
V.Dombrovskis informē, ka nākamajā sēdē izskatīs diasporas jautājumus, savukārt sēdes
norises laiks tiks izziņots atsevišķi.

Sēdi slēdz plkst. 11:06

Padomes priekšsēdētājs V.Dombrovskis


