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Pēc Latvijas Republikas Ministru prezidenta biroja demogrāfijas padomes pārstāvja informācijas
datiem redzams, ka Latvijā trīs bērnu ģimene saņem 5 līdz 6 reizes mazāku pabalstu nekā
Igaunijā. Balstoties uz statistikas datiem, Latvijā pirms pieciem gadiem bija viens no zemākajiem
dzimstības radītājiem pasaulē – tikai 1,2 bērni uz vienu sievieti. Tad, kad Latvijā rada iespēju
mazliet palielināt pabalstus, dzimstība pieauga – tagad attiecīgais rādītājs ir 1,7 bērni uz vienu
sievieti. Latvija izvirzīja sev mērķi, lai katrā ģimenē būtu 2 bērni.
Ilmārs Mežs: “Latvija un Igaunija gandrīz gadsimta garumā bijušas kā dvīņi, bet tad, aptuveni
pirms 15 gadiem, Igaunija izdarīja kaut ko, un dzimstības rādītājs vairs nebija tik zems. Un tas
joprojām ir daudz labāks salīdzinājumā ar Latviju vai Lietuvu. Jūsu likumdošana un atbalsts
ģimenēm ar bērniem pēdējo 10 – 15 gadu laikā ir ļoti labi uzlabojies, un tas faktiski ir piemērs,
kam mēs Latvijā vēlamies sekot.”
Latvija ir ilgi darbojusies ar demogrāfijas problēmām, un tai ir liela pieredze. Latvieši atzīst, ka ir
bijuši periodi, kad situācija ir bijusi brīžiem labāka, brīžiem sliktāka. Latvijas kolēģi gandrīz vai
ceļ debesīs Igaunijas valdības pasākumus, tomēr ir daži rādītāji, kur Latvijas pieredze nāktu par
labu Igaunijai.
Sireta Kotka (Siret Kotka): “Mums šodien bija tikšanās ar latviešiem, un viņi norādīja uz vienu
konkrētu situāciju, kur Latvija ir soli priekšā Igaunijai, un tas attiecas par uzturlīdzekļu
maksāšanu no valsts puses. Mēs Igaunijā tikai pagājušajā gadā nodibinājām fondu, kas ir
paredzēts tiem gadījumiem, kad viens no vecākiem ir palicis viens pats ar bērnu un kad vīrs vai
sieva atsakās maksāt bērna uzturlīdzekļus, un tajā gadījumā palīgā nāk valsts. Latvija tāpat kā
Igaunija saskaras ar sekojošu problēmu – kā atgūt valsts samaksātos uzturlīdzekļus no vecākiem,
kas paši atsakās maksāt.”
Pēc Latvijas pārstāvja teiktā izriet, ka Latvija cenšas sasniegt tādu stāvokli, kad dzimstības un
mirstības rādītāji būtu vienādi. Vienlaikus viņš uzslavēja igauņu jaunās ģimenes, kas neizceļo
kopā ar bērniem, kā tas bieži notiek Latvijā.
Ilmārs Mežs: “Igaunijā nabadzība rādītājs ģimenēm ar bērniem ir būtiski mazinājies, kas Latvijā
joprojām ir problēma. Mūsu ģimenes ar vairākiem bērniem – diemžēl samērā daudzas atrodas
nabadzības riska zonā, kas acīmredzami mazina vēlmi ģimenē audzināt vairākus bērnus. Jo
neviens nevēlas ilgstoši dzīvot nabadzībā. Tāpēc – Igaunijas labklājības sistēmā ir labi piemēri,
kas pievērš vairāk uzmanības un vairāk investē savās jaunajās ģimenēs. Viens no tiem ir ne tikai
finansiālais atbalsts, bet arī, piemēram, brīvpusdienas skolās, vai pat bērnu izklaides un brīvā
laika pavadīšanas vietas - Lotes zeme vai Tartu AHHAA centrs – tajos gandrīz puse apmeklētāju
ir latvieši, jo mums nav tādu labu bērnu izklaides vietu, kuros biļetes nav dārgas. Un tas faktiski
ir svarīgi, lai valdība palīdzētu ģimenēm, kas vēlas audzināt vairāk bērnu.”
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