Valsts Dzimstības
veicināšanas fonds

Nepieciešamība









Dzimstības veicināšana ilgtermiņā;
sabiedrības vērtīborientācijas veidošana;
laulības institūta stiprināšana;
ģimenes funkcionalitātes uzlabošana;
demogrāfiskās situācijas uzlabošana;
labvēlīgu sociālo un ekonomisko apstākļu radīšana ģimenēm
ar bērniem, īpaši daudzbērnu ģimenēm, uzsverot daudzbērnu
ģimeni kā nozīmīgu vērtību demogrāfiskā stabilitātē;
ģimenes interešu pārstāvošo nevalstisko organizāciju tieša
līdzdarbība demogrāfisko problēmu risināšanā un finanšu
sadalē.

Mērķis
Veicināt tādu sociālo un ekonomisko apstākļu veidošanos, kas
atbilst ģimenes vajadzībām un interesēm un sekmē dzimstību kā
valsts ilgtermiņa attīstības un stabilitātes priekšnoteikumu.

Uzdevumi





Piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus dzimstības
veicināšanas projektu īstenošanai;
organizēt projektus, sastādīt un īstenot sociāli izglītojošās
programmas, popularizējot ģimeni un bērnus kā nozīmīgākās
vērtības sabiedrībā;
mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot fondam piešķirtos
līdzekļus, nodrošinot kontroli pār to izlietojumu.

Neatkarība



Fonds, pildot tam noteiktos uzdevumus, ir neatkarīgs savu
lēmumu pieņemšanā un funkciju pildīšanā;
Fonda pieņemtos lēmumus var atcelt tikai tiesa, ja attiecībā uz
Fondu ārējā normatīvajā aktā nav noteikts, ka pirms
pārsūdzēšanas tiesā tos apstrīd augstākā iestādē.

Neatkarību nodrošina





Juridiskais statuss;
neatkarīgs (“iezīmēts” finansējums) - katru gadu nav
jāiesaistās politiskās cīņās, veidojot valsts budžetu;
lēmēju struktūra;
ievēlēšanas kārtība un pilnvaras.

Juridiskais statuss
1.
2.
3.
4.

Atvasināta publisko tiesību juridiska persona (publisks
nodibinājums) (piemēram, Sabiedrības integrācijas fonds);
izveido uz likuma pamata;
ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī
sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu;
pārraudzību īsteno Ministru prezidents.

Fonda līdzekļus veido


“Iezīmēts” finansējums katru gadu, nosakot ar likumu, ka
visi uzņēmumi, kas ziedo sabiedriskā labuma statusu
ieguvušām organizācijām, saņemot par to nodokļu atlaides,
20% no šīs summas novirza Fondam;


1)

regulārie ienākumi –
valsts budžeta līdzekļi no vispārējiem ieņēmumiem
gadskārtējā valsts budžeta likuma noteiktajā apmērā;
ES fondu piesaistītie līdzekļi konkrētām programmām;
personu, to skaitā ārvalstu personu dāvinājumi, ziedojumi un
cita finansiālā palīdzība;
ienākumi no fonda saimnieciskās darbības.

2)
3)
4)

“Iezīmēts” finansējums







Uzņēmums maksā uzņēmuma ienākuma nodokli 15% apmērā
no uzņēmuma pārskata gadā gūtās peļņas;
uzņēmums ziedo sabiedriskā labuma organizācijai (turpmāk
tekstā – SLO), kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar
Sabiedriskā labuma organizāciju likumu;
ziedojot, uzņēmumam tiek samazināts nodoklis par 85
procentiem no summām, kas ziedotas sabiedriskā labuma
organizācijām, taču kopējā summa nedrīkst pārsniegt 20% no
nodokļa kopējās summas;
20% no ziedojamās summas tiek novirzīta fondam.

Piemērs


Uzņēmums “Labais” pārskata gadā gūtā peļņa 100 000 Ls
 Uzņēmuma “Labais” ienākuma nodoklis, kas uzņēmumam
jāiemaksā valsts budžetā ir 15 000 Ls
 Ziedojums SLO Hokeja klubs “Daugava” 20% = 3000 Ls;
(12 000 Ls tiek iemaksāti valsts budžetā, nodokļa atvieglojums
85% no 3000Ls = 2550 Ls atlaide)
 pēc fonda izveides
20% no ziedojuma 3000 Ls = 600 Ls Fondam
2400 Ls SLO Hokeja klubam “Daugava”

Ziedojuma apmērs, piemērojot nodokļu
atvieglojumu


2008. gads
Ziedojuma summa 23 478 000 Ls
(nodokļa atvieglojums 19 956 000 Ls)


2009. gads
Ziedojuma summa 11 047 000 Ls
(nodokļa atvieglojums 9 390 000 Ls)


2010. gads Ziedojumu summa 13 500 000 Ls
(nodokļa atvieglojums 11 489 000 Ls)
20% Fondā = 2.7 miljoni

Organizatoriskā struktūra





Fondu pārvalda Fonda padome;
padomes darbību nodrošina Fonda direktors;
projektus izstrādā Fonda padome vai ekspertu nozaru
komisijas;
ekspertu nozaru komisijas projektus izvērtē Fonda padome.

Pārvaldība








Padome ir augstākā Fonda pārvaldes institūcija;
Padomes sastāvā ir Labklājības ministrs, Veselības ministrijas,
Finanšu ministrijas, Izglītības ministrijas, Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāvis un piecu nevalstisko organizāciju
pārstāvji, piem.: Māmiņu kluba, Nākotnes fonda, asociācijas
“Ģimene”, “Papardes zieds”, Latvijas daudzbērnu ģimeņu
biedrību apvienības pārstāvis u.c.
Padomes sastāvu apstiprina Ministru kabinets;
Padomes pilnvaru laiks ir 2 gadi;
Fonda padomes priekšsēdētāju no sava vidus ievēlē Fonda
padomes locekļi;
Fonda izpildinstitūcija ir Fonda direktors, kuru ieceļ amatā
padomes priekšsēdētājs padomes organizēta atklāta konkursa
rezultātā.

Nevalstiskās organizācijas





Fonda padomē pārstāvētās nevalstiskās organizācijas izraugās
uz cik 3 gadiem;
Ministru kabinets nosaka kritērijus, pēc kādiem tiek
izraudzītas nevalstiskās organizācijas, un kārtību, kādā šīs
organizācijas tiek izraudzītas
Fonda padomē iekļauto nevalstisko organizāciju pārstāvju
pilnvaras turpinās, līdz noteiktā kārtībā tiek izraudzītas citas
nevalstiskās organizācijas, kuras deleģē citus pārstāvjus
darbam Fonda padomē.

Nozaru ekspertu komisijas
Fonda padomei ir tiesības veidot nozaru ekspertu komisijas
Piemēram,
Daudzbērnu ģimeņu atbalsta ekspertu komisija;
Mājokļa atbalsta ekspertu komisija;
Neauglības ārstēšanas ekspertu komisija;
Bērnu tiesību un interešu prioritātes ekspertu komisija;
Pirmskolas izglītības pieejamības nodrošināšanas ekspertu komisija;
Ģimenisko vērtību audzināšanas ekspertu komisija;
Vecāku darba un ģimenes dzīves saskaņošanas ekspertu komisija;
Vecāku profesionālās izglītības ekspertu komisija
u.tml.

Iespējamie projektu virzieni


Valsts programma – «Goda ģimenes apliecības» – kā valsts
VIP statuss, pamatā ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem,
- tās ietvaros programmas “Goda ģimeni atbalstošs
uzņēmums” (uzņēmumi, kuri sniedz atlaides ģimenēm ar
bērniem) realizācija – logotipa izstrāde, iesaiste u.c.
 Izglītojošā programma “Ģimene un bērni kā augstākā vērtība
sabiedrībā” (video materiāli internetā – radoši, saistoši
atraktīvi; skolu iesaiste);
 Konsultatīvi - sociālā dienesta krīzes grūtniecības gadījumā
izveidošana un uzturēšana.
 «Katram bērnam - ģimene»

