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SADARBĪBAS PLATFORMAS “DEMOGRĀFISKO LIETU CENTRS” 37. SĒDE 

2021. gada 18. martā plkst. 15.00 – 17.00  

ZOOM 

PROTOKOLS 

Sēdes dienas kārtība 

"Bērnu, jauniešu un ģimenes pamatnostādņu" un "Dzimstības stratēģijas" izstrādes gaita 
 

Sēdi vada: 

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

Piedalās: 

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

N. Jirgensone – Pārresoru koordinācijas centra (PKC) Attīstības plānošanas nodaļas konsultante  

P. Leiškalns – Sociālo lietu eksperts  

J. Muižniece – LM Valsts sekretāra vietniece  

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

K. Ploka – finanšu ministra padomniece 
 

Nepiedalās: 

R. Bremšmits - VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors 

K. Lipšāns – LM parlamentārais sekretārs  
 

Citi sēdes dalībnieki: 

Daiga Behmane – RSU prodekāne 

Inga Akmentiņa-Smildziņa – Mammāmuntētiem.lv vadītāja 
 

Protokolē: 

Dace Valte-Rancāne (PKC)  

Sēdi sāk plkst. 15.04 
 

 

1. "BĒRNU, JAUNIEŠU UN ĢIMENES PAMATNOSTĀDŅU" UN 

"DZIMSTĪBAS STRATĒĢIJAS" IZSTRĀDES GAITA 

 
(I.Parādnieks, D.Behmane, I.Akmentiņa-Smildziņa, I.Mežs) 

I. Parādnieks demonstrē prezentāciju “Bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas attīstības pamatnostādņu 

4. mērķis “Tautas ataudze Latvijā”, kas iepriekš demonstrēta Demogrāfisko lietu padomē 2021. gada 

12. martā, akcentējot tautas ataudzēs stratēģijas izstrādi. 

Tautas ataudzes stratēģijas izstrādes virsuzdevums - noteikt konkrētus atbalsta instrumentus, 

programmas, veidus un virzienus, lai sasniegtu NAP2027 RV “Stipras ģimenes paaudzēs” mērķa 

indikatoru [96] - summārais dzimstības koeficients 2027.gadā 1,77 (2018. – 1,61; 2019. – 1.61; 2020. - 

1,5; 2024. - 1,72). 
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Stratēģijā jeb pamatnostādņu 4. mērķī ir šādi rīcības virzieni: 

1) Ģimenes vērtību spēcināšana sabiedrībā, īpaši jauniešiem; 

2) Bērna audzināšana un aprūpe; 

3) Dzīves kvalitātes celšana ģimenēs ar bērniem; 

4) Jauniešu patstāvīgas dzīves sākums; 

5) Latvieši pasaulē un atgriešanās Tēvzemē. 
 

Pamatvirzieni darbam tautas ataudzes mērķu sasniegšanai: 

1) Jauniešu, jauno vecāku - ģimeņu atbalsta instrumenti;  

2) Pozitīva pieredze ar pirmo bērnu – atbalsts zīdaiņa vecumā, krīzes situācijās, pakalpojuma 

savlaicīgai un kvalitatīvai saņemšanai, atgriešanās darbā; 

3) Mājokļu pieejamība; 

4) Trešā bērna politika – princips: ekonomiski aktīvā vidusmēra ģimenē ienākot trešajam bērnam 

“paliek vieglāk” – atbalsta apjoms ir plašs un jaudīgs; 

5) Remigrācijas veicināšanas politika – jaunu cilvēku, ģimeņu ar bērniem atgriešanās Tēvzemē. 

Būtiski šo darbu veikt ne tikai sadarbībā ar partneriem, bet arī piesaistot nozares ekspertus, kā arī 

popularizēt sagatavoto dokumentu. 

D.Behmane pievienojas viedoklim, ka tēma ir svarīga, nepieciešams sadarboties ar cietiem 

ekspertiem, jo tēmas ir savstarpēji saistītas, lai nodomi nepaliktu tikai plānu līmenī.  

I.Akmentiņa-Smildziņa apliecina gatavību iesaistīties darbā, kas saistīts ar ģimenēm. Norāda uz 

nepieciešamību kliedēt mītus par Latvijas ģimenēm, mazināt stereotipu, ka vairāki bērni ģimenē ir 

naudas pelnīšana. Šobrīd ir vēsturiski visvairāk daudzbērnu ģimeņu, nelabvēlīgo īpatsvars tajās ir 

mazs. Šie dati jāpopularizē, lai mazinātu negatīvo retoriku, tostarp, no politikas veidotāju puses, jo tas 

traucē attīstīt tēmas, kas attiecas uz demogrāfijas politiku. Tāpat ārkārtīgi būtiski ir veidot pozitīvo 

pieredzi ar pirmo bērnu, jo tas mazina laiku, kas nepieciešams ģimenei, lai izšķirtos par nākamo bērnu. 

I.Mežs norāda, ka nepiecienāms vairāk akcentēt mājokļu politiku – gan pašvaldību īres dzīvokļu 

segmentā, gan atbalstot mazāk turīgos iedzīvotājus. 

I.Parādnieks informē, ka mājokļu programma ir viena no centrālajām lietām, pie kuras jāstrādā, tāpēc 

būtu vēlams piesaistīt kādu ekspertu mājokļu jomā, lai definētu prioritāri speramos soļus. Tāpat 

vajadzīgs uzsākt sadarbību ar remigrācijas un diasporas jomu pārzinātāju. 
 

DLC nolemj: 

1.1.  Akceptēt, ka PKC uzrunā ekspertus piesaistei darbam ar Pamatnostādnēm un Stratēģiju. 
 

Pielikumā: 

1) Prezentācija “Bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas attīstības pamatnostādņu 

4. mērķis “Tautas ataudze Latvijā”; 

Sēdi slēdz plkst. 16.00 

Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” vadītājs    I. Parādnieks 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sagatavoja: 

D. Valte-Rancāne, 67082975 

dace.valte@pkc.mk.gov.lv 

mailto:dace.valte@pkc.mk.gov.lv

