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SADARBĪBAS PLATFORMAS “DEMOGRĀFISKO LIETU CENTRS” 39. SĒDE 

2022. gada 11.aprīlī plkst. 13:00 – 13:30  

ZOOM 

PROTOKOLS 

 

Sēdes dienas kārtība: 

1. Līdzekļu pārdale no budžetā piešķirtajiem līdzekļiem "Demogrāfijas pasākumiem”; 

2. Citi jautājumi. 
 

Sēdi vada: 

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

Piedalās: 

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

E. Zālīte-Grosa - Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre 

D. Jakaite – Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece 

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

P. Leiškalns – Sociālo lietu eksperts  

 
 

Nepiedalās: 

R. Bremšmits - VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors 

K. Ploka – finanšu ministra padomniece 

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

eksperts 
 

Protokolē: 

Dace Valte-Rancāne (PKC)  

Sēdi sāk plkst. 13.05 

 

 

 

1. LĪDZEKĻU PĀRDALE NO BUDŽETĀ IEZĪMĒTIEM LĪDZEKĻIEM 

"DEMOGRĀFIJAS PASĀKUMIEM”   

 
(I.Parādnieks) 
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1. I. Parādnieks informē, ka šīs sēdes darba kārtībā ir jautājums par LM ekspertu izstrādāto MK 

rīkojuma projektu un anotāciju par līdzekļu pārdali no budžetā iezīmētiem līdzekļiem "Demogrāfijas 

pasākumiem”. LM izstrādātā rīkojuma projekta mērķis ir nodrošināt  papildu finanšu līdzekļu 

piešķiršanu Sabiedrības integrācijas fondam (turpmāk-Fonds), lai Fonds 2022.gadā pilnvērtīgi 

īstenotu Latvijas valsts budžeta finansēto programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, sniedzot 

būtisku atbalstu ģimenēm ar bērniem un ģimenisko vērtību stiprināšanai. Un papildus, lai ņemot 

vērā jaunos apstākļus, nodrošinātu arī Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri izceļojuši no Ukrainas uz 

Latviju saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto karu  Ukrainā, ģimeņu un bērnu aktīvu iesaisti 

Latvijas ģimeņu nevaldības organizāciju rīkotajos pasākumos ģimeņu ar bērniem atbalstam. 

 

Saskaņā ar sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” izvirzītajām prioritātēm 2022.gada 

valsts budžetam, kurā noteikts, ka: 

“Likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 48.pants paredz, ka budžeta resora “74. 

Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 11.00.00 

“Demogrāfijas pasākumi” noteikto apropriāciju 11 546 800 euro apmērā, kas paredzēti 

sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” ģimenes pirmsskolas reformas un citu 

iesniegto ģimeņu atbalsta politikas prioritāšu realizācijai, finanšu ministrs pārdala ministrijai 

vai citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, ja Saeimas Budžeta 

un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas 

dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.”” 

 

DLC aicinājis Centra balstiesīgos locekļus un speciālistus uz diskusiju par projektā ietverto 

pasākumu finansēšanu saskaņā ar DLC izvirzītajām prioritātēm ģimeņu atbalsta politikas kontekstā.  

 

Diskusijas laikā iezīmējas nepieciešamība precizēt un detalizētāk aprakstīt MK rīkojuma projekta 

3.punktā paredzētos pasākumus un to saturu atbilstību valsts budžeta finansētajai programmai 

“Ģimenei draudzīga pašvaldība”, kā arī papildināt Anotāciju atbilstoši FM norādēm par trūkumiem 

rīkojuma projektā.. 

 

 

DLC nolemj: 

1. Atbalstīt LM virzīto MK rīkojuma projektu un anotāciju par līdzekļu pārdali no budžetā iezīmētiem 

līdzekļiem, kas tapis saskaņā ar DLC izvirzītajām prioritātēm ģimeņu atbalsta politikas kontekstā. 

Nosakot, papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu SIF: 

1) 300 000 eiro apmērā, lai Fonds apstiprinātu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas 

“Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa rezultātā  tos projektu 

pieteikumus, kuri visos kvalitātes vērtēšanas kritērijos ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu 

un kuri projektā plānojuši aktivitātes Mātes dienas, Starptautiskās ģimenes dienas un 

Starptautiskās bērnu tiesību aizsardzības dienas ietvaros ar uzsākšanas termiņu maijā vai jūnijā, 

un tie projektu pieteikumi, kuri vērtēšanas kritērijos ieguvuši vismaz 25 punktus, bet nav 

saņēmuši atbalstu nepietiekama finansējuma dēļ programmā; 

2) 150 000 eiro apmērā, lai Fonds Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei 

draudzīga pašvaldība” 2022.gada konkursa ietvaros, varētu nodrošināt ar atbilstošu atbalstu 

ģimeņu interešu pārstāvošās nevaldības organizācijas, to darbības nodrošināšanai un kapacitātes 

stiprināšanai, vairojot sabiedrības līdzdalību un sekmējot ģimeņu atbalsta politikas lietu 

risināšanu valsts mērogā; 

3) Vienlaikus  paredz papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Fondam 200 000 eiro  apmērā, lai 

Fonds programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros konkursa kārtībā papildus varētu 

nodrošināt ģimeņu nevaldības organizāciju pasākumus un aktivitātes ģimenēm ar bērniem, ar 

nosacījumu, ka tajos noteiktā daudzumā iesaistāmas ukraiņu ģimenes ar bērniem, kuras saistībā 
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ar Krievijas Federācijas izraisīto karu Ukrainā, izceļojušas no Ukrainas uz Latviju, tādējādi 

vairojot savstarpējo sapratni un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā  

 

 

Lēmumu atbalstīja, attālināti klātesot: 

 

• I.Parādnieks 

• E. Zālīte-Grosa 

• D. Jakaite  

• N. Jirgensone  

• P. Leiškalns  

Lēmumu atbalstīja, elektroniski, saskaņojot rakstiski: 

•  I. Mežs  

• J. Butņicka- - VARAM Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja  

 

 

Lēmumu neatbalstīja: 

• K. Ploka 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.35 

 

 

 

 

Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” vadītājs    I. Parādnieks 
 

 

 

 
Sagatavoja: 
D. Valte-Rancāne, 67082975 

dace.valte@pkc.mk.gov.lv 
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