DEMOGRĀFISKO LIETU PADOMES SĒDES
PROTOKOLLĒMUMS
Rīgā

Nr.3

2011.gada 14.decembris

Vada: Valdis Dombrovskis, ministru prezidents.
Piedalās:
Neiders Ludis
Viņķele Ilze
Vilks Andris
Nikoļenko Jurijs
Gruškevics Mareks
Vilkārse Ingrīda
Bordāns Jānis
Circene Ingrīda
Sprūdžs Edmunds
Circene Ingrīda
Zvidriņš Pēteris
Pārsla Eglīte
Bremze Ilona
Mucenieks Leonīds
Mežs Ilmārs
Leiškalns Pēteris
Blūma Diāna
Lorence Sanita
Pieaicinātie:
Čemme Anita
Šulca Līga
Glaudiņa Jautrīte

Vasiļevskis Guntis
Parādnieks Imants
Ķelle Iveta
Etkins Mārtiņš

Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas
departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājs
Labklājības ministre
Finanšu ministrs
Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas
plānošanas nodaļas vadītājs
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs
Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Stratēģijas un
reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vecākā referente
Tieslietu ministra parlamentārais sekretārs
Veselības ministre
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas
un demogrāfijas katedras vadītājs, LZA akadēmiķis
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle
Biedrības "Asociācija Ģimene" valdes priekšsēdētāja
Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes
priekšsēdētājs
Nodibinājuma "Nākotnes fonds" valdes priekšsēdētājs
Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts sociālās drošības un
veselības aizsardzības jomā
Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sabiedrisko attiecību
vadītāja
Finanšu ministrijas Budžeta departamenta labklājības sfēras
finansēšanas nodaļas vadītāja
Finanšu ministrijas Izglītības, zinātnes, kultūras, sporta
finansēšanas nodaļas vadītāja
Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un
vispārējās izglītības departamenta Vispārējās izglītības nodaļas
vecākā referente
Valsts izglītības satura centra vadītājs
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas
lietu apakškomisijas priekšsēdētājs
Biedrības „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības
asociācija „Papardes zieds”” valdes priekšsēdētāja
Latvijas Samariešu apvienības Projektu vadītājs
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Protokolē: Baiba Abersone, Demogrāfisko lietu padomes Sekretariāts, Labklājības
ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente
Sēdi sāk plkst.9.00

Ministru prezidents V.Dombrovskis atklāj Demogrāfisko lietu padomes
sēdi
1.§
Rīcības plāns pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. –
2017.gadam” īstenošanai 2011. – 2013.gadam
__________________________________________________
(I.Viņķele, I.Circene, P.Leiškalns, V.Dombrovskis, L.Mucenieks)

1. Atbalstīt labklājības ministres virzīto priekšlikumu atsaukt 2011.gada
26.maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto plāna projektu „Rīcības plāns
pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam”
īstenošanai 2011. – 2013.gadam”.
2. Demogrāfisko lietu padomes locekļiem papildus priekšlikumus, ja tādi ir,
patlaban izstrādātajam plāna projektam „Rīcības plāns pamatnostādņu „Ģimenes
valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” iesniegt Labklājības
ministrijā līdz 2012.gada 1.februārim.
3. Labklājības ministrija nākamajās Demogrāfisko lietu padomes sēdēs (līdz
marta beigām) sagatavot izstrādātā plāna projekta „Rīcības plāns pamatnostādņu
„Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” galveno
prioritāšu apkopojumu un ietvertos pasākumus un prezentēt to Demogrāfisko
lietu padomes sēdē.
4. Pieņemt zināšanai, ka plāna projekts „Rīcības plāns pamatnostādņu
„Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam īstenošanai
2012. – 2014.gadam” tiks iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru
kabinetā līdz 2012.gada 1.maijam.
2.§
Ziņojums par iespējamiem modeļiem un izmaksām, lai nodrošinātu pirmsskolas
izglītības iestāžu pieejamību.
_____________________________________________________
(J.Glaudiņa, V.Dombrovskis, P.Leiškalns, D.Blūma, I.Circene, E.Sprūdžs, I.Viņķele)

1. Līdz nākamajai Demogrāfisko lietu padomei, izveidot darba grupu Ministru
prezidenta padomnieces S.Ēlertes vadībā, iesaistot tajā pārstāvjus no Izglītības
un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas,
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Labklājības ministrijas un Latvijas
nevalstiskajām organizācijām.

Pašvaldību

savienības

un

nozaru

2. Izveidotajai darba grupai:
2.1. individuāli izskatīt katrā pašvaldībā esošās problēmas;
2.2. atbilstoši konstatētajām problēmām izvirzīt individuālus risinājumus (bērnu
skaits, pieejamie pakalpojumi utt.);
2.3. noteikt risinājumus finanšu piesaistē un apguvē katras pašvaldības ietvaros;
2.4. nākamajā Demogrāfisko lietu padomē prezentēt darba grupas sagatavoto
ziņojumu par iespējamiem risinājumiem, lai padomē pieņemtos lēmumus
varētu virzīt tālākai izskatīšanai Ministru kabinetā.

3.§
Ziņojums par mācību līdzekļu nodrošināšanu izglītības iestādēs un iespējamiem
risinājumiem
_____________________________________________________
(M.Gruškevics, I.Circene, I.Mežs, V.Dombrovskis, S.Ēlerte, I.Ķelle, P.Leiškalns)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2012.gada 14.februārim ir sagatavot
informatīvo ziņojumu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē par
risinājumiem mācību līdzekļu nodrošināšanai skolās:
1.1. norādot, kā tiks samazināti vecākiem un izglītības iestādēm izdevumi par
mācību līdzekļu, tai skaitā mācību burtnīcu, iegādi;
1.2. pārskatot mācību grāmatu apmaiņu biežumu (mācību fonda atjaunošanas
principus un iespējamos veidus);
1.3. norādot, kā tiks samazināti iespējamie grozījumi mācību standartos, tādejādi
nodrošinot maksimāli vienotu mācību grāmatu saturu ilgtermiņā;
1.4. norādot, kā tiks samazināts mācību grāmatu un burtnīcu svars, lai novērstu
iespējamās veselības problēmas bērniem.
4.§
Ziņojums par iespējamo veselības mācības atjaunošanu izglītības iestāžu mācību
programmās
_______________________________________________________
(I.Circene, M.Gruškevics, I.Ķelle, I.Bremze)

1. Veselības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un nozaru
nevalstiskajām organizācijām:
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1.1. pārskatīt mācību standartus un nepieciešamības gadījumā veikt
precizējumus attiecībā uz mācību saturu, vienlaikus arī izvērtējot ģimenes
lomu tajos;
1.2. izvērtēt pedagogu sagatavotības līmeni un nepieciešamības gadījumā
sagatavot priekšlikumus situācijas uzlabošanai;
1.3. izvērtēt veselības mācības kā atsevišķu mācību priekšmeta ieviešanu skolā,
izvērtējot no kura mācību priekšmeta var atteikties vai samazināt tā stundu
skaitu.
5.§
Citi jautājumi
______________________________________________________
(I.Parādnieks, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011. 2017.gadam ietvaros ir plānots izveidot vienotu reģistru, kurā tiktu apzinātas
neauglīgās ģimenes, iekļaujot šo ģimeņu vajadzības, statistikas apkopošana, lai
varētu veikt nepieciešamos aprēķinus utt.
2. Pieņemt zināšanai, ka nākamā Demogrāfisko lietu padomes sēde tiks sasaukta
2012.gada februārī.

Sēdi slēdz plkst.10.40

Ministru prezidents – Demogrāfisko
lietu padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis

