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SADARBĪBAS PLATFORMAS “DEMOGRĀFISKO LIETU CENTRS” 12. SĒDE 

2017. gada 2. martā, plkst. 15:00-16:30  

Ministru Kabineta ēkā, Bibliotēkā 

 

PROTOKOLS 

Sēdes dienas kārtība 

1. Pensiju sistēmas korekcijas ģimenes atbalsta politikas kontekstā; 

2. Kopsavilkums: vienošanās par nākamo sēdi, turpmākie uzdevumi. 

 

Sēdi vada: 

Imants Parādnieks, sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) vadītājs 
 

Piedalās: 

Ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” dalībnieki un to pilnvarotie pārstāvji: 

I. Kārkliņa – Pārresoru koordinācijas centra (PKC) Attīstības plānošanas nodaļas konsultante, DLC 

koordinatore  

P. Leiškalns – Sociālo lietu eksperts  

I. Mežs – LU EVF Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta pētnieks, demogrāfijas jomas eksperts 
 

Nepiedalās: 

L. Āboliņa – Labklājības ministrijas (LM) Valsts sekretāra vietniece 

K. Ploka – Labklājības ministrijas (LM) parlamentārā sekretāre 

J. Plūme – Finanšu ministrijas (FM) Valsts sekretāres vietniece budžeta jautājumos 

E. Pole – Veselības ministrijas (VM) Valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos 

E. Putra – Finanšu ministrijas (FM) parlamentārais sekretārs 

E. Upīte – Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos  
 

Citi sēdes dalībnieki: 

Linda Liepa – LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore 

Jana Muižniece – LM Valsts sekretāra vietniece 

Kārlis Eņģelis – Labklājības ministra padomnieks 

Protokolē: 

Dace Valte-Rancāne – PKC konsultante 
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Sēdi sāk plkst. 15:00 

 

1. PENSIJU SISTĒMAS KOREKCIJAS ĢIMENES ATBALSTA POLITIKAS KONTEKSTĀ 

 
(Imants Parādnieks, Ieva Kārkliņa) 

I. Kārkliņa: informatīva prezentācija “Ieskats jautājumos par pensiju sistēmu: starptautisks salīdzinājums” 

Izsakās: I. Parādnieks, L. Liepa, I. Mežs, P. Leiškalns, I. Kārkliņa, J. Muižniece, K. Eņģelis 

DLC nolemj: 

1.1. Konstatējot citām valstīm neraksturīgas likumsakarības Čehijas, Vācijas, Ungārijas un Polijas pensiju 

datos (sievietēm pensijas apmēru būtiski neietekmē bērnu skaits), vērsties pie šo valstu kompetentajām 

iestādēm un lūgt atbildēt uz interesējošajiem jautājumiem. Pēc informācijas saņemšanas atkārtoti skatīt 

jautājumu nākamajā sēdē; 

1.2. P. Leiškalnam izvērtēt 1996. gada pensionēšanās likuma pārejas normas par pensionēšanās kritēriju 

attiecināšanu, lai izprastu, kā iespējama situācija, ka deviņdesmitajos gados bērnus audzinošai mātei 

darba stāžā nav ieskaitīts bērnu aprūpes periods; 

1.3. Nākamajā sēdē tēmas strukturējamas šādi: 

1) Priekšlaicīgas pensionēšanās shēma daudzbērnu (3+) ģimeņu atbalsta politikas kontekstā; 

2) Kompensēšanas mehānismi vai koeficienti pensionāriem - daudzbērnu (3+) ģimeņu vecākiem; 

3) Pensija un tās mantošana; 

4) Uzticamības vairošana pensiju sistēmas ilgtspējai; 

5) Izvērtēt sociālo iemaksu papildlikmes piemērošanu iedzīvotājiem bez bērniem. 

1.4. Iepazīties ar I. Parādnieka nosūtīto informāciju par Vācijas pieeju pensiju fondu veidošanā atkarībā no 

dzīves laikā izaudzināto bērnu skaita. 

 

2. KOPSAVILKUMS: VIENOŠANĀS PAR NĀKAMO SĒDI, TURPMĀKIE UZDEVUMI

 
(Imants Parādnieks, Kārlis Eņģelis) 

I. Parādnieks ierosina informēt DLC dalībniekus par nākamās sēdes dienu, saskaņojot to ar E. Voļska 

iespējām, lai DLC varētu iepazīties ar E. Voļska viedokli un pieredzi šajā jautājumā.  

K. Eņģelis informē, ka Ministrs norīkojis piedalīties DLC sēdēs oficiālā dalībnieka statusā, bērna kopšanas 

laikā aizstājot Karinu Ploku. 

DLC nolemj: 

2.1. I. Parādniekam vienoties ar DLC piesaistīto ekspertu pensiju sistēmas korekciju izstrādei E. Voļski par 

laiku, kad sasaukt nākamo DLC sēdi, un informēt DLC dalībniekus par to; 

2.2. Atsevišķā DLC sēdē izskatīt jaunpiedāvāto nodokļu politikas modeli. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:30 

 

 


