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Darba kārtībā:
1. Demogrāfisko lietu padomes 2012.gada 4.aprīļa sēdes protokola Nr.4 apstiprināšana.
2. Ziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm.
3. Ziņojums par risinājumiem mācību materiālu nodrošināšanai izglītības iestādēs.
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ietekme uz budžetu.
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Sanāksmes atklāšana:
Ministru prezidenta V.Dombrovska uzruna.
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1. Demogrāfisko lietu padomes 2012.gada 4.aprīļa sēdes protokola Nr.4 apstiprināšana.
V.Dombrovskis informē, ka Demogrāfisko lietu padomes (turpmāk – Padome) Sekretariāts ir
saņēmis vēstuli, kurā tiek informēts, ka Latvijas Pašvaldību savienības (turpmāk – LPS)
nepiekrīt 2012.gada 4.aprīļa Padomes sēdes protokola Nr.4 3.§ punktā iekļautajai redakcijai.
S.Šķiltere informē, ka LPS uzskata, ka Padomes 2012.gada 4.aprīļa sēdes protokola 3.§
2.punkta redakcija „Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšanas darba grupai turpināt
darbu pie plāna izstrādes tuvākajiem pieciem gadiem, lai varētu pakāpeniski pāriet no
piedāvātā II varianta uz III variantu (pilnīgu tirgus liberalizāciju)” nav fiksēta atbilstoši sēdē
lemtajam.
Informē, ka LPS uzskata, ka padomes sēdē netika pieņemts konceptuāls lēmums par pāreju uz
pilnīgu tirgus liberalizāciju, pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojuma jomā un laika
termiņu, kurā pāreja jāveic.
Vienlaikus informē, ka piekrīt Labklājības ministrijas 2012.gada 17.maija vēstulē Nr.19-11201/1041 minētajam, ka „II variants paredz, ka gadījumā, ja pašvaldībā ir rindas pirmsskolas
izglītības iestādēs (turpmāk – PII) un pašvaldība nespēj nodrošināt visiem bērniem
nepieciešamos pakalpojumus – pašvaldības iepirkuma procedūras rezultātā var iepirkt vietas
privātās PII. Situācijās, kad pašvaldībās rindu nav un nav nepieciešams pirkt pakalpojumu no
citām PII, šādas iepirkumu procedūras obligāti nav jāveic.”
V.Dombrovskis informē, ka Padomes sēžu protokoli tiek sagatavoti atbilstoši ierakstam un
tamdēļ nav pamata apšaubīt protokolā rakstīto.
Tomēr, lai izvairītos no dažādām pieņemto lēmumu interpretācijas iespējām, aicina Padomes
Sekretariātu atkārtoti veikt 2012.gada 4.augsta sēdes protokola sagatavošanu atbilstoši
ierakstam (stenografēt).
Vienlaikus pauž atbalstu LPS izteiktajam viedoklim, ka pāreju no darba grupas izstrādātā otrā
varianta uz trešo variantu var nenoteikt tik detalizēti, bet paredzēt pārejas izvērtēšanas iespēju.
Padomes locekļi atbalsta izteikto aicinājumu.
D.Kazāka aicina atstāt 2012.gada 4.aprīļa sēdes protokolu negrozītu, jo šāda pārejas
ieviešana nodrošinātu pilnīgāku pakalpojuma pieejamību visiem bērniem, kuriem ir
nepieciešama vieta PII un kuru vecāki nevēlas saņemt pakalpojumus pašvaldības PII.
Papildus minētajam atkāroti vērš uzmanību, ka publiskā iepirkuma forma, ko paredz darba
grupas atbalstītais otrais variants, nav atbalstāma, jo tā nenodrošina vislabāko veidu, kā
nodrošināt nepieciešamā pakalpojuma kvalitatīvu pieejamību.
V.Dombrovskis atkārtoti informē, ka 2012.gada 4.aprīļa protokols tiks precizēts atbilstoši
ierakstam, lai novērstu jebkāda pieņemtā lēmuma interpretācijas iespējas. Vienlaikus vērš
uzmanību, ka atbalstītais otrais variants jau patlaban nosaka pašvaldībām pienākumu
maksimāli īsā laikā novērst pašvaldībā esošās bērnu rindas uz PII, lai tiktu ievērots Vispārējā
izglītības likumā ietvertais normatīvais regulējums.
Padome nolemj: 1. Padomes Sekretariātam precizēt 2012.gada 4.aprīļa protokolu Nr.5
un protokollēmumu Nr.5 atbilstoši Padomes sēdes laikā izdarītajam ierakstam.
2. Darba grupai turpināt darbu pie izvērtēšanas par iespējamu pāreju uz PII sniegtā
pakalpojuma pilnīgu tirgus liberalizāciju.
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2. Ziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm.
A.Kaļāne informē, ka Finanšu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu „Grozījumi likumā
„Par nekustamā īpašuma nodokli”” (turpmāk – Likumprojekts), kas paredz ieviest
atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm. Likumprojekts 2012.gada 4.jūnijā tika izskatīts Ministru
kabineta komitejas sēdē (prot. Nr.21, 1.§). Tas paredz ieviest nodokļa atvieglojumu 50
procentu apmērā personām, kurām ir 3 vai vairāk bērnu līdz 24 gadu vecumam, ja tie turpina
izglītības iegūšanu, un personai vai tās laulātajam ar šiem bērniem ir kopīga deklarētā
dzīvesvieta – par dzīvojamo māju vai dzīvokli un tam piekrītošo zemi. Atvieglojumu
paredzēts piemērot arī dzīvojamo māju palīgēkām, t.sk., atsevišķi stāvošām garāžām, ja tās
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Informē, ka izstrādāto Likumprojekta
redakciju līdz šim ir atbalstījušas visas saskaņošanā iesaistītās institūcijas. Vienlaikus vērš
uzmanību, ka, lai saņemtu minēto atvieglojumu, nodokļa maksātājam vajadzēs ar iesniegumu
vērsties pašvaldībā un iesniegt nepieciešamo informāciju, kas apliecinās tiesības uz nodokļa
atvieglojuma saņemšanu, jo automātisku visas nepieciešamās informācijas nodošanu
pašvaldībām no valsts informācijas sistēmām patlaban vēl nav iespējams nodrošināt.
P.Leiškalns vērš uzmanību, ka daudzbērnu ģimenes var būt atšķirīgas (piemēram, pieaugušo
skaits, apgādājamo skaits un vecums), tādēļ ir svarīgi saprast, kādai mērķgrupai atvieglojumi
tiek paredzēti. Vienlaikus informē, ka atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim sākotnēji
būtu nepieciešams ieviest visām ģimenēm ar bērniem, un tikai pēc tam noteikt kādu atsevišķu
grupu, piemēram, daudzbērnu ģimenes.
L.Mucenieks vērš Padomes locekļu uzmanību, ka Likumprojekts ir vērsts vienīgi uz viena
veida daudzbērnu ģimeņu iespējām saņemt atvieglojumus – tām ģimenēm, kur vecāki dzīvo
kopā ar bērniem un viņiem arī pieder īpašums. Likumprojekts neparedz atvieglojumu
saņemšanu gadījumos, ja ģimene ar bērniem dzīvo vienā mājsaimniecībā ar vecvecākiem un
tieši vecvecāki ir īpašnieki dzīvojamai mājai vai dzīvoklim, kas kļūst arvien izplatītāks
mājsaimniecību modelis. Tādejādi ne visas daudzbērnu ģimenes būs tiesīgas atvieglojumus
saņemt.
A.Kaļāne informē, ka Likumprojekts neparedz ieviest nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
paplašinātas ģimenes modeļa gadījumā. Patlaban ir apskatīts vienīgi gadījums, kad īpašums ir
vecākiem un viņi dzīvo vienā mājsaimniecībā ar trīs un vairāk bērniem. Šādā gadījumā ir
protams pieļaujama arī situācija, ka šādā mājsaimniecībā dzīvo arī vecvecāki, bet svarīgākais
nosacījums ir, ka īpašumam ir jāpieder kādam no vecākiem, vai jābūt kopīpašumā.
E.Baldzēns informē, ka papildus šim ir nepieciešams apskatīt iespēju paaugstināt
neapliekamo minimumu katrai personai, vai vismaz par katru apgādībā esošu personu, lai šī
minimuma apmērs sasniegtu tādu apmēru, kas būtu vienlīdzīgs ar iztikas minimuma groza
noteikto apmēru (spētu apmierināt pamatvajadzības).
V.Dombrovskis aicina Padomes locekļus atbalstīt Finanšu ministrijas izstrādāto
Likumprojektu, kas ir atbilstošs 2012.gada 11.augusta sēdē izvirzītajai prioritātei – nekustamā
īpašuma nodokļa atlaižu ieviešana daudzbērnu ģimenēm (prot.Nr.2, 1.§, 2.3.apakšpunkts).
Papildus vērš uzmanību, ka, lai izvairītos no iespējām dažādi interpretēt likuma normas, ir
nepieciešams turpināt darbu pie ieviesto atvieglojumu principu noteikšanas un izvērtēt iespēju
paplašināt atvieglojumu saņēmēju kategoriju atbilstoši L.Mucenieka izteiktajam
priekšlikumam.
Vienlaikus vērš Padomes locekļu uzmanību, ka vēl joprojām valsts atrodas budžeta
konsolidācijas režīmā, tādēļ ir rūpīgi jāizvērtē jaunu pasākumu ieviešana, kas var atstāt
būtisku ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem. Aicina būt saprotošiem un atcerēties, ka
patlaban visus vēlamos atvieglojumus un cita veida atbalstu pilnā apmērā ir sarežģīti ieviest
ierobežoto budžeta resursu dēļ.
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Tādēļ aicina Padomes locekļus patlaban atbalstīt jau izstrādāto Likumprojekta redakciju,
vienlaikus ietverot aicinājumu izvērtēt iespēju nākotnē ieviest papildus atvieglojumus vai
paplašināt atvieglojumu saņēmēju kategoriju.
S.Šķiltere vērš uzmanību, ka nepieciešams arī diskutēt par vienotu atvieglojumu un visu
nodokļu sistēmas administrēšanas efektivizāciju, kas būtiski atvieglotu gan administratīvos,
gan budžeta resursus.
V.Dombrovskis atkārtoti aicina atbalstīt patlaban izstrādāto Likumprojekta redakciju,
paredzot, ka atvieglojumu saņemšana daudzbērnu ģimenēm varētu stāties spēkā no 2013.gada
janvāra. Vienlaikus, turpinot darbu pie papildus atvieglojumu izvērtēšanas un kopējās
nodokļu politikas, tostarp administrēšanas, uzlabošanas.
Padome nolemj: 1. Atbalstīt Finanšu ministrijas izstrādāto likumprojektu „Grozījumi
likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozares atbildīgajām institūcijām turpināt darbu
pie visu atvieglojumu izvērtēšanas, paplašinot saņēmēju loku, un kopējās nodokļu
politikas, tostarp administrēšanas sistēmas, uzlabošanu.

3. Ziņojums par risinājumiem mācību materiālu nodrošināšanai izglītības iestādēs.
I.Vasmanis informē, ka patlaban ir izstrādāts informatīvais ziņojums „Par mācību literatūras
nodrošinājumu vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk – Informatīvais ziņojums). Vērš
uzmanību, ka pārskatīt mācību priekšmetu saturu nav nepieciešams, jo nepastāv problēmas
izglītības iestādēs ar mācību saturu piemērošanu. Informē, ka patlaban izglītības iestādes par
pašvaldības un valsts piešķirtajiem budžeta līdzekļiem galvenokārt iegādājas mācību procesa
nodrošināšanai visnepieciešamākās mācību grāmatas (pamata grāmatas) attiecīgajā mācību
priekšmetā.
Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka 2009.gadā veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka
pamatizglītības programmu apguvei par budžeta līdzekļiem pērk aptuveni 95% mācību
grāmatu un 5% darba burtnīcu, bet vecāki pērk attiecīgi 5% mācību grāmatu un 95% darba
burtnīcu. Savukārt vispārējās vidējās izglītības programmu apguvei par budžeta līdzekļiem
pērk aptuveni 87% mācību grāmatu un 13% darba burtnīcu (pamatā tās ir mācību grāmatai
pielīdzināmas darba burtnīcas svešvalodu apguvei), bet vecāki pērk attiecīgi 13% mācību
grāmatu un 87% darba burtnīcu.
Tādēļ Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā paredzēts, ka:
- IZM:
- plānojot izglītības ieguvei valsts galvota finansējuma jeb vaučeru sistēmas ieviešanu,
katra izglītojamā vaučerī jāparedz Ministru kabineta noteikumos noteiktais finansējums
Ls 7 apmērā vienam skolēnam. Ņemot vērā mācību literatūras izdevumu sagatavošanas
(autoratlīdzību un ražošanas izmaksu) pakāpeniska pieauguma tendenci
(salīdzinājumam: 2001.gadā viena mācību grāmata maksāja vidēji Ls 3, bet 2012.gadā –
Ls 5,20), šī summa būtu palielināma vismaz līdz Ls 14;
- jāveic mērķtiecīgi pasākumi mūsdienīga mācību procesa īstenošanai digitālā mācību
vidē. Mācību līdzekļu digitalizācijai būtu piesaistāms ES struktūrfondu 2014. –
2020.gada plānošanas perioda finansējums;
- jāpārskata darba burtnīcu apstiprināšanas kritēriji;
- Pašvaldībām:
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- jānodrošina finansējums izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei atbilstoši
25.09.2001. MK noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvi" noteiktajam apjomam (ne mazāk kā septiņi lati uz vienu izglītojamo un
pedagogu), lai nodrošinātu mācību literatūras pieejamību skolas bibliotēkā.
- Izglītības iestādēm:
- izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras saraksts jāveido
turpmākajiem trim gadiem (ne biežāk);
- jānodrošina ikvienam skolēnam pieejami un kvalitatīvi izglītības programmas apguvei
nepieciešamie bibliotekārie un informācijas pakalpojumi;
- aktīvāk jāiesaista vecāki un bērni lēmumu pieņemšanā un izglītības iestādes pašpārvaldes
darbā, tostarp lēmuma pieņemšanā par mācību līdzekļiem.
L.Mucenieks vērš uzmanību, ka problēma ir ne tikai mācību līdzekļu saturā, bet arī to
dažādībā un apjomā. Informē, ka smagās skolas grāmatas var radīt bēram veselības
problēmas, tādēļ vērš uzmanību, ka nepieciešams izvērtēt iespēju ieviest arī elektronizētus
mācību līdzekļus.
V.Dombrovskis informē, ka steidzami ir nepieciešams risināt jautājumu par darba burtnīcu
nodrošināšanu izglītības iestādēs, jo tās sastāda lielākos budžeta izdevumus vecākiem.
Tamdēļ prioritāri būtu jārisina jautājums tieši par darba burtnīcu elektronizāciju, ne tik daudz
par mācību grāmatu pieejamību, jo tās patlaban lielā mērā izglītības iestādēs ir nodrošinātas.
I.Ielīte informē, ka arī Tiesībsargs ir rosinājis izstrādāt grozījumus Izglītības likuma 12.panta
pirmā daļā, precizējot jēdziena „maksa par izglītības ieguvi” skaidrojumu, vēršot uzmanību,
ka normai jābūt formulētai tā, lai no tās nepārprotami būtu secināms, ka to zināšanu un
prasmju apguve, ko paredz valsts standarts pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā, pilnībā
ir sedzama no valsts un pašvaldību budžeta.
I.Juhņēviča vērš uzmanību, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir piedalījusies vairākās
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs, kurās piedalījies arī Tiesībsarga
biroja pārstāvis, un, pārrunājot esošās problēmas, ir panākta vienošanās, ka Izglītības un
zinātnes ministrija pārstrādās Ministru kabineta noteikumus par mācību līdzekļu saturu,
nosakot, ka Izglītības un zinātnes ministrija piešķirs finansējumu mācību līdzekļiem (nevis
tikai mācību grāmatām, kā tas ir patlaban).
S.Šķiltere vērš uzmanību uz pašvaldību ierobežotajām finansiālajām iespējām, kas ir jāņem
vērā, skatot jautājumu par 2013.gada valsts un pašvaldību budžetiem. Tādēļ aicina, diskutējot
par nākamā gada budžetu, iekļaut arī jautājumu par mācību līdzekļu nodrošinājumu un tam
piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un funkciju sadalījumu.
V.Dombrovskis atbalsta priekšlikumu sarunās par 2013.gada budžetu, iekļaut arī jautājumu
par mācību līdzekļu nodrošināšanu. Informē, ka ir nepieciešams noteikt termiņu, kādā mācību
līdzekļu nodrošinājuma jautājums tiek atrisināts, pretējā gadījumā var rasties strupceļš un
jautājumu risināšana var tikt novilcināta. Aicina Izglītības un zinātnes ministriju vairāk vērst
sabiedrības uzmanību uz iespējām saņemt mācību līdzekļus izglītības iestāžu bibliotēkās, kā
arī informēt par to lietošanas/nomaiņas iespējamo biežumu..
Padome nolemj: 1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto
informatīvo ziņojumu „Par mācību literatūras nodrošinājumu vispārējās izglītības
iestādēs”;
2. Uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai turpināt darbu pie pilnīgas mācību līdzekļu
pieejamības nodrošināšanas, vienlaikus izvērtējot iespēju ieviest arī elektronizētus
mācību līdzekļus.
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4. Ziņojums par Rīcības plānā pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnēs 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam ietvertajiem
pasākumiem, kam var būt ietekme uz budžetu.
L.Liepiņa informē, ka 2012.gada 24.maijā Rīcības plāns pamatnostādņu „Ģimenes valsts
politikas pamatnostādnēs 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2012. – 2014.gadam (turpmāk –
Rīcības plāns) izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un līdz 2012.gada 8.jūnijam ir atzinumu
sniegšanas termiņš. Plānots, ka līdz 2012.gada 2.jūlijam Rīcības plānu iesniegs Valsts
kancelejā.
Vērš uzmanību, ka saskaņā ar valstī esošajiem konsolidācijas pasākumiem Rīcības plānā
iekļautos uzdevumus ir paredzēts īstenot valsts un pašvaldību esošo budžeta līdzekļu ietvaros.
Izņēmums ir pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamībai iespējams valsts budžetā (par precīzu
apjomu vēl lems Ministru kabinets) piešķirtie papildus aptuveni 23 milj.latu (pirmskolas
pedagogu atalgojums).
Atgādina, ka 2011.gada 14.decembra Padomes sēdē tika lemts, ka līdz 2012.gada 1.februārim
Padomes locekļi iesūtīs papildinājumus un ierosinājumus izstrādātajam Rīcības plānam, kā arī
sniegs prioritāšu sadalījumu. Informē, ka Sekretariāts līdz šim nav saņēmis nevienu
priekšlikumu no Padomes locekļu puses.
Savukārt, ņemot vērā, ka papildu finansējumu ir konceptuāli nolemts piešķirt vienīgi
pirmsskolas pedagogu algām, LM neizvirzīja jaunas prioritātes, jo Rīcības plāns galvenokārt
sastāv no informatīviem ziņojumiem un dažāda veida programmām, un grozījumiem
normatīvajos aktos, kas neprasa papildus finanšu līdzekļus un ir tikpat svarīgi. Tādēļ
atsevišķas prioritātes netiek izvirzītas.
I.Bremze vērš uzmanību, ka Rīcības plānā pie pasākumiem izglītības programmās ir
nepieciešams pastiprinātu uzmanību vērst ne tikai uz ģimenes vērtībām, bet arī uz laulību
nozīmīgumu. Atgādina, ka Ģimenes valsts pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam virsmērķis ir
veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt
laulības institūciju un tās vērtību sabiedrībā, pie kā arī aicina pieturēties.
I.Viņķele norāda, ka izstrādātais Rīcības plāns ir pietuvināts Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnēs 2011. – 2017.gadam izvirzītajiem mērķiem un ir atbilstošs izvirzītajam
virsmērķim. Papildus informē, ka līdz š.g. 8.jūnijam Labklājības ministrija vēl gaida
priekšlikumus un iebildumus par izstrādāto plāna projektu, tamdēļ aicina arī biedrību
„Asociācija Ģimene” un pārējos Padomes locekļus sniegt savu viedokli, kas tiks izvērtēts
saskaņošanas laikā un iespēju robežās ņemts vērā.
I.Mežs vērš Padomes locekļu uzmanību, ka, runājot par valsts nozīmes politikas plānošanas
dokumentiem, ir lieki diskutēt par tēmām, kuras līdz šim nav atrisinātas pat t.s. vecajās
demokrātijas valstīs (Vācija, Lielbritānija, ASV u.c.) – piemēram, ģimenes definīcija, laulību
institūts, abortu aizliegums u.c. jautājumi. Tādēļ aicina Padomes locekļus nediskutēt par
jautājumiem, par kuriem arī starptautiski nav panākta vienprātība dažādās sabiedrības grupās,
jo tas kavē tādu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu, kas apmierinātu ģimeņu pamatvajadzības un
par kuriem visi klātesošie var vienoties.
Vienlaikus vērš uzmanību uz to, ka Rīcības plānā netiek atspoguļoti rezultatīvie rādītāji, tādēļ
iespējams ir nepieciešams plānu papildināt. Savukārt Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnēs 2011. – 2017.gadam norādītie rezultatīvie rādītāji ir vērojami ar salīdzinoši
nelielu izaugsmes tendenci.
I.Viņķele informē, ka visi rezultatīvie rādītāji ir atspoguļoti Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnēs 2011 – 2017.gadam, tamdēļ atkārtoti Rīcības plānā tos nav nepieciešams
atspoguļot. Vienlaikus tie ir atspoguļoti (izdarītas prognozes) atbilstoši esošai situācijai valstī
un ir uzskatāmi par reāliem (izpildāmiem).
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V.Dombrovskis aicina Labklājības ministriju atkārtoti izvērtēt Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnēs 2011. – 2017.gadam ietvertos rezultatīvos rādītājus un nepieciešamības
gadījumā tos precizēt, ievērojot pozitīvu pieaugumu.
Aicina Padomes locekļus atbalstīt priekšlikumu Labklājības ministrijai sadarbībā ar Padomes
locekli I.Mežu sagatavot informāciju par situāciju Igaunijā un tās salīdzinājumu ar Latvijā
esošo un topošo politiku.
S.Šķiltere vērš uzmanību, ka izstrādātajā Rīcības plānā nepieciešams vērst uzmanību arī uz
budžeta līdzekļu sadalījumu un ietverto pasākumu ietekmi uz to.
I.Bremze izsaka priekšlikumu vērtēt ne tikai Igaunijas politiku un pieredzi, bet arī Ungārijas
Republikas pieredzi un pasākumus, kas vērsti tieši uz ģimeņu ar bērniem atbalstu.
A.Vilks informē, ka Ungārijas republiku nevajadzētu ņemt kā labās prakses piemēru, jo,
vērtējot budžetu un izvirzītos pasākumus, secināms, ka pašlaik Ungārijā ir ļoti lielas finanšu
grūtības tieši nepārdomātas rīcības politikas dēļ, tamdēļ Latvijai, kas tikko pārvarējusi finanšu
krīzi, nevajadzētu ņemt piemēru no šādām valstīm.
I.Ielīte informē, ka nākamajā Padomes sēdē varētu tik uzaicināti pārstāvji no Igaunijas, kas
plaši prezentētu valstī īstenoto politiku.
Padome nolemj: 1. Padome locekļiem līdz š.g. 8.jūnijam sniegt priekšlikumus un
iebildumus par Labklājības ministrijas izstrādāto Rīcības plānu.
2. Labklājības ministrijai pārskatīt Rīcības plānā iekļautos pasākumus un tam
paredzēto finansējumu.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Padomes locekli I.Mežu sagatavot informāciju
par situāciju Igaunijā un tās salīdzinājumu ar Latvijā esošo un topošo politiku un
nākamajā Padomes sēdē informēt par to Padomes locekļus.
4. Padomes locekļiem līdz š.g. 6.jūlijam nosūtīt Sekretariātam jautājumus Igaunijas
ekspertam.
5. Padomes Sekretariātam organizēt Igaunijas eksperta vizīti, lai piedalītos nākamajā
Padomes sēdē.

5. Informācija par Dzimstības veicināšanas fondu.
I.Parādnieks informē, ka Dzimstības veicināšanas fonda (turpmāk – Fonds) mērķis ir
veicināt tādu sociālo un ekonomisko apstākļu veidošanos, kas atbilst ģimenes vajadzībām un
interesēm un sekmē dzimstību, kas nodrošina valsts ilgtermiņa attīstību un stabilitāti Plānotā
fonda galvenie uzdevumi:
1. Piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus dzimstības veicināšanas projektu
īstenošanai;
2. Organizēt projektus, sastādīt un īstenot sociāli izglītojošās programmas, popularizējot
ģimeni un bērnus kā nozīmīgākās vērtības sabiedrībā;
3. Mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fondam piešķirtos līdzekļus, nodrošinot kontroli pār
to izlietojumu.
Fonda finansējumu plānots nodrošināt, nosakot ar likumu, ka 20% no katras ziedojuma
summas, kuru saņem sabiedriskā labuma statusu ieguvusi organizācija un ziedotājs tā
rezultātā saņemt uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi, tiek novirzīti Fondam Papildus
minētajam Fonda finansējumu veidos:
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-

valsts budžeta līdzekļi no vispārējiem ieņēmumiem gadskārtējā valsts budžeta likuma
noteiktajā apmērā;

-

personu, to skaitā ārvalstu personu dāvinājumi, ziedojumi un cita finansiālā palīdzība;

-

ienākumi no fonda saimnieciskās darbības.

Galvenais uzsvars, ko nepieciešams arī paust plašāk sabiedrībai ir, ka Fonda izveide nevienam
neradīs papildu budžeta izdevumus, jo būtībā tā ir tikai finansējuma pārdale.
I.Viņķele vērš Padomes locekļu uzmanību, ka prezentācijā ir ietverts pietiekami plašs un
pārskatāms izklāsts, kas ļauj saprast Fonda būtību un mērķi, tomēr tas vēl ir jānodod
izvērtēšanai plašākai auditorijai.
P.Eglīte paudž bažas vai Ģimenes goda kartes ieviešana sekmēs dzimstību un uzlabos ģimeņu
ar bērniem labklājību, īpāsi gadījumā, ja tām nav noteikti papildus atviegojumu vai
pakalpojumu saņemšanas iespējas. Mūsdienu sabiedrība plastikāta karte nepaaugstina ģimeņu
ar bērniem labklājības līmeni un nerada drošības sajūtu.
Padome nolemj: Labklājības ministrijai līdzdarboties Dzimstības veicināšanas fonda
turpmākā izstrādē.

6. Citi jautājumi.
V.Dombrovskis informē, ka ir saņemts biedrības „Asociācija Ģimene” lūgums Padomes sēdē
izskatīt arī jautājumu par Konferencē „Par ģimenes vērtību aizsardzību un atbalstu” pieņemto
rezolūciju (turpmāk – Rezolūcija).
I.Bremze informē, ka Rezolūcija guvusi atbalstu Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijā.
Ietvertie uzdevumi ir izskatāmi un iespēju robežās īstenojami. Tādēļ aicina nākamajās
Padomes sēdēs izskatīt atsevišķi rezolūcijā ietvertos pasākumus un pieņemt lēmumus
turpmākajai darbībai.
D.Kazāka lūdz šo jautājumu neizskatīt pašlaik, bet pārcelt uz nākamo Padomes sēdi, ņemot
vērā, ka nebija pietiekami daudz laika iepazīties ar atsūtīto informāciju.
I.Mežs atkārtoti vērš uzmanību, ka Padomes uzdevums nav risināt konkrēti abortu prevencijas
jautājumus, bet gan risināt demogrāfijas jomas jautājumus, kas skatāmi daudz plašāk un
globālāk. Abortu prevencijas atrisināšanai nepieciešams izveidot darba grupas vai atsevišķas
komisijas, tādejādi aicina šos jautājumus nerisināt ar Padomes starpniecību.
I.Viņķele informē, ka Padomes sēdēs nevajadzētu aktualizēt un īpaši izcelt kādas konkrētas
konferences norisi un tajā pieņemtos lēmumus, jo tām ir informatīvs raksturs.
V.Dombrovskis informē, ka biedrības „Asociācija Ģimene” atsūtītos materiālus Padome
pieņem zināšanai. Vienlaikus vērš uzmanību, ka konferences laikā pieņemtajā Rezolūcijā
iekļautos jautājumus var iekļaut papildus pie Padomes sēžu laikā izskatāmiem jautājumiem.
Tomēr aicina atsevišķi Padomes sēdi rezolūcijā iekļautajiem jautājumiem neveltīt, ņemot vērā
jautājumu specifiku un Padomes lomu.
D.Kazāka aicina turpmāk Padomes sēdēs vairāk apskatīt labās prakses piemērus, lai varētu
iepazīties ar politikas īstenošanu un pieņemt labākos lēmumus.
P.Zvidriņš aicina Padomi skatīties uz demogrāfijas jautājumiem plašāk ne tikai pieskarties
vienam aspektam - dzimstības veicināšana un ģimenes politika, jo ļoti būtisku lomu ieņemt arī
migrācijas jautājumi un citi ekonomiskie un socioloģiskie apstākļi, kas līdz šim Padomes
sēdēs nav tikuši izskatīti.
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I.Viņķele pauž atbalstu P.Zvidriņa paustajam viedoklim un informē, ka patlaban ir plānots, ka
nākamajā Padomes sēdē tiks skatīti jautājumi par migrācijas jautājumiem, ko prezentēs
Iekšlietu ministrija, un diasporas jautājumiem, ko prezentētu R.Lappuķes kungs.
L.Mucenieks rosina skatīt arī pilsonības jautājumu (atteikšanos no tās), kas arī ir būtiski
saistīts ar migrācijas politiku.
Papildus tam informē, ka šī gada 17.decembrī aprit 20 gadi kopš atjaunotajā Latvijā darbojas
Demogrāfisko lietu padome (nosaukums gan ir mainījies). Tādēļ aicina izvērtēt iespēju
organizēt svētku konferenci par padarīto un nākotnes redzējumu, ar mērķi iepazīstinās
sabiedrību ar Padomes darbu.
Padome nolemj: 1. Pieņemt zināšanai biedrības „Asociācija Ģimene” atsūtītos
materiālus par konferenci „Par ģimenes vērtību aizsardzību un atbalstu.
2. Nākamajā Padomes sēdē skatīt jautājumus par migrācijas politiku (ziņo Iekšlietu
ministrija) un diasporas jautājumiem (ziņo Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu
vēstnieks).
3. Padomes Sekretariātam izvērtēt iespēju organizēt konferenci Demogrāfisko lietu
padomes 20 gadu darbības jubilejai.

Nākamās sēdes laiks tiks izziņots.

Sēdi slēdz plkst. 11:25

Padomes priekšsēdētājs

V.Dombrovskis

