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I. KONCEPTUĀLĀ  ZIŅOJUMA  KOPSAVILKUMS 

Latvija, līdzīgi kā daudzas citas Eiropas valstis saskaras ar nozīmīgiem izaicinājumiem 

demogrāfijas jomā. Lai arī vērojamas noteiktas pozitīvas tendences tautas ataudzē – pēdējos gados 

Latvijā pieaug jaundzimušo skaits, palielinās vidējā bērnu skaita uz vienu sievieti rādītāji, pieaug 

nodarbinātība un salīdzinājumā 2010. gadu ir samazinājies no valsts emigrējošu iedzīvotāju skaits, 

tomēr tuvākajā desmitgadē sagaidāmas būtiskas izmaiņas iedzīvotāju vecuma struktūrā – strauji 

samazināsies sieviešu fertilajā vecumā īpatsvars un nozīmīgu īpatsvaru veidos gados vecākie 

iedzīvotāji.  

Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais 

nodrošinājums ir izvirzīta kā viena no piecām Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta darbības 

galvenajām prioritātēm. Lai nodrošinātu šīs prioritātes īstenošanu, ar Ministru prezidenta 

06.04.2016. rīkojumu Nr. 111 tika izveidota ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu 

centrs” (turpmāk – DLC). DLC darbības mērķis – ņemot vērā uzdevumus, kas noteikti Deklarācijā 

par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta (turpmāk – arī MK) iecerēto darbību, sniegt 

priekšlikumus par tautas ataudzes atbalsta pasākumu pilnveidošanu un īstenošanu Demogrāfisko 

lietu padomei, lai virzītu tos izskatīšanai MK. 

Konceptuālajā ziņojumā ietvertie priekšlikumi  sekmēs virzību uz hierarhiski augstākajos  

attīstības plānošanas dokumentos – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam 

(apstiprināta ar Saeimas lēmumu 10.06.2010.) un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-

2020. gadam (akceptēts Latvijas Republikas Saeimā 20.12.2012.) izvirzīto tautas ataudzes mērķu  

sasniegšanu. 2017. gads ir pašreiz spēkā esošo ģimenes valsts politikas plānošanas dokumentu 

darbības termiņa noslēdzošais gads un, ņemot vērā to, ka Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 

2011.-2017. gadam tika izstrādātas pirms septiņiem gadiem un šajā laikā notikušas būtiskas izmaiņas 

tautas ataudzi ietekmējošos faktoros Latvijā, piemēram, iedzīvotāju skaita samazināšanās un 

vecumstruktūras izmaiņas skaitliski apjomīgās emigrācijas rezultātā, DLC ekspertu identificētie 

priekšlikumi papildina pašreizējo politikas dokumentu tvērumu ģimenes atbalsta politikas 

pilnveidošanai valsts un pašvaldību līmenī un akcentē virzienus arī nākamā posma politikas 

plānošanas dokumenta ģimenes atbalsta jomā izstrādei. 

Ziņojuma II. nodaļā sniegtais demogrāfiskās situācijas raksturojums norāda uz 

nepieciešamību meklēt steidzamus risinājumus. Laikā kopš DLC pirmās sēdes 2016. 14. aprīlī DLC 

eksperti, analizējot pašreizējo situāciju, identificējuši tās jomas, kur nepieciešama operatīva rīcība 

ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanai vai normatīvā regulējuma sistēmiskai sakārtošanai. Līdz ar to 

priekšlikumi vērtējami jau 2017. gada budžeta veidošanas procesā. Ziņojumā pēc fiskālās ietekmes 

tie sadalīti trīs grupās: 

1) priekšlikumi ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi, 

2) priekšlikumi ar īstermiņa fiskālo ietekmi, 

3) sistēmiski grozījumi un uzlabojumi ģimeņu atbalsta politikas pilnveidošanai (ar nosacītu/ 

bez ietekmes uz budžetu). 

Lai arī visi no ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem ir vienlīdz nozīmīgi, katrā no 

apakšgrupām tie sakārtoti prioritārā secībā – no priekšlikuma ar indikatīvi vislielāko ietekmi uz 

dzimstības un identificētās mērķgrupas ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanos (1.) līdz 

priekšlikumam ar relatīvi mazāko ietekmi, apzinoties nepieciešamību veikt noteiktas izšķiršanās 

ierobežotas fiskālās telpas ietvaros (detalizētāk III. nodaļā). Konceptuālā ziņojuma IV. nodaļā 

aprakstīta DLC priekšlikumu ietekme uz dzimstības un tautas ataudzes rādītāju sasniegšanas 

progresu, kā arī minēti riski, ja konkrētie priekšlikumi netiks ieviesti. Savukārt V. nodaļā sniegts 

pārskats par DLC piedāvāto priekšlikumu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu. Šī nodaļa 

papildināta arī ar DLC vadītāja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu 

apakškomisijas priekšsēdētāja I.Parādnieka priekšlikumi indikatīviem papildus resursu avotiem 

valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai 2017. gadam. 

Saskaņā ar Ministru prezidenta rīkojumā noteikto kārtību DLC konceptuālais ziņojums tiks 

izvērtēts 2016. gada 21. jūnija Demogrāfisko lietu padomes sēdē, tādējādi nodrošinot sabiedrības 

līdzdalību.    
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II. SITUĀCIJAS  APRAKSTS 

1. Demogrāfiskā situācija Latvijā 

Kā liecina statistikas dati, Latvijas iedzīvotāju skaits ar katru gadu arvien samazinās, 

laikposmā no 1991. līdz 2014. gadam sarūkot par 656 tūkst. jeb 25 %, īpaši strauji – pēdējo 15 gadu 

laikā. Turklāt 2015. gada sākumā pirmo reizi pēc 60 gadu pārtraukuma (kopš 1954. gada) Latvijas 

iedzīvotāju skaits noslīdēja zem simboliskās 2 miljonu atzīmes1.  

Valsts ekonomiskā augšupeja kopumā un īstenotās iniciatīvas demogrāfijas jomā kopš 

2012. gada ir veicinājušas pozitīvas izmaiņas dzimstības un vairākos tautas ataudzes rādītajos: 

 jau ceturto gadu pēc kārtas Latvijā vērojams dzimstības pieaugums, palielinās arī otro un 

trešo bērnu īpatsvars jaundzimušo kopskaitā; 

 ik gadu samazinās abortu, tai skaitā arī mākslīgo abortu skaits; 

 ik gadu pieaug arī summārā dzimstības koeficienta rādītāji (vidējais bērnu skaits sievietei) – 

laika posmā no 2001. gada līdz 2015. gadam Latvija šī rādītāja pieauguma tendenču 

kontekstā bijusi līdere Eiropā (2015. gadā – 1,712); 

 pēdējos četrus gadus pieaug noslēgto laulību skaits un samazinās šķirto laulību skaits. 

Tomēr minētās pozitīvas tendences nenodrošina pietiekamu tautas ataudzi, t.sk.,: 

 dzimstība, lai arī pieaug, joprojām nav sasniegusi pirmskrīzes līmeni un nav pietiekama 

ekonomiski attīstītajām valstīm nepieciešamajam līmenim paaudžu nomaiņai (dzimstības 

koeficients 2,1 – 2,2); 

 dabiskais pieaugums Latvijā saglabājas negatīvs – konkrētā gadā mirušo skaits ir lielāks par 

jaundzimušo skaitu; 

 migrācijas saldo rādītāji ir negatīvi – lai arī no Latvijas izbraukušo iedzīvotāju īpatsvars laika 

periodā no 2010. līdz 2014. gadam samazinājās, 2015. gadā tas tomēr pieauga un vēl aizvien 

ir salīdzinoši augsts; 

 pēdējos desmit gados notikušas būtiskas izmaiņas iedzīvotāju vecumstruktūrā – būtiski 

samazinoties vecuma kohortai 15–34 g. v., tiek radīts papildu risks sociālās aizsardzības 

sistēmas ilgtspējai3 un paaugstināts depopulācijas risks;  

 iepriekšminētā rezultātā Latvijā samazinās ne tikai kopējais iedzīvotāju skaits, bet arī bērnu 

skaits, pēdējo 15 gadu laikā par 10% samazinājies arī ģimeņu skaits4; 

 izmaiņas skārušas arī ģimeņu struktūru un bērnu skaitu ģimenēs – kopš 2000. gada5: 

 nemainīgi augsts ir ģimeņu, kur bērnus audzina viens pieaugušais, īpatsvars – 1/3 no 

visām ģimenēm;  

 ģimeņu struktūrā palielinājies īpatsvars laulātiem pāriem bez bērniem, nereģistrētā 

kopdzīvē dzīvojošiem pāriem ar bērniem, samazinājies laulātu pāru ar bērniem īpatsvars;  

 kopumā vairāk nekā puse no visām ģimenēm ar bērniem audzina tikai vienu bērnu, kopš 

2000. gada šādu ģimeņu īpatsvars ir pieaudzis. 

 Demogrāfiskajai situācijai Latvijā raksturīgas visai izteiktas reģionālas atšķirības - pastāv 

tieša saistība starp dzimstības rādītājiem un teritoriālās attīstības indeksu (sk. 1. att.). Dzimstības 

rādītāji augstāki ir reģionos ar augstāku teritoriālās attīstības indeksu – Pierīgas reģions ir vienīgais, 

kur novērojami pozitīvi dabiskā pieauguma rādītāji, tāpat Pierīgā salīdzinājumā ar citiem 

statistiskajiem reģioniem lielāks īpatsvars ir to ģimeņu, kurās ir vairāk bērnu. 

                                                           
1 CSP (2015) Centrālās statistikas pārvaldes datubāze: Iedzīvotāji un sociālie procesi. 

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 (sk. 01.06.2016.) 
2 CSP (2016). IDG04. Dzimstības vecumkoeficienti. 

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__dzimst/ID0040.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 (sk. 

14.06.2016.) 
3 Hazans M. (2013). Emigration from Latvia: Recent trends and economic impact. In OECD. Coping with Emigration in Baltic and East 

European Countries, OECD Publishing, pp. 65-110. 
4 Āboliņa, L. (14.05.2016.). Ģimenes valsts politika – mērķi un izaicinājumi”, prezentācija DLC 1.sēdē. 

http://www.pkc.gov.lv/images/DLC/14042016__LM_par_gimenes_politiku.pdf (sk. 01.06.2016.) 
5 Detalizētāk: Āboliņa, L. (2016.). Ģimene un tās atbalsta politikas attīstības Latvijā (1990.-2015). Promocijas darbs. 

https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31863/298-54487-Abolina_Liga_la10049.pdf?sequence=1&isAllowed=y (sk.06.06.2016.) 

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__dzimst/ID0040.px/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://www.pkc.gov.lv/images/DLC/14042016__LM_par_gimenes_politiku.pdf
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31863/298-54487-Abolina_Liga_la10049.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1. attēls.  

Latvijas demogrāfiskās situācijas raksturojums 

 
 

Ģimenes un bērni, skaita izmaiņas

 

 

* EC (2014). The 2015 Ageing Report.Underlying Assumptions and Projection Methodologies. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf (sk. 11.07.2015.) ** PKC provizoriskie 

aprēķini. 
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2000. gads

• Iedzīvotāji - 2,38 milj.

• Ģimenes - 624 tūkst.

• Bērni - 520 tūkst.

2015. gads

• Iedzīvotāji - 1,98 milj.

• Ģimenes - 565 tūkst.

• Bērni - 348 tūkst.

2030. gads

• Prognoze*:

• Iedzīvotāji - 1,64 milj.*

• Ģimenes - 442 tūkst.**

• Bērni - 290 tūkst.**
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Avots: CSP (2015) Centrālās statistikas pārvaldes datubāze: Iedzīvotāji un sociālie procesi. 
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 (sk. 01.06.2016.) 

2. Tautas ataudzi ietekmējošie faktori 

Pētījumi par tautas ataudzi identificējuši demogrāfiskos procesus Latvijā ietekmējošos 

faktorus: 

 veicinošos faktorus – nodarbinātības pieaugums, ģimeņu ekonomiskā un partnerattiecību 

stabilitāte, iepriekšēja pozitīva dzemdību un grūtniecības pieredze, kā arī bērnu audzināšanas 

pieredze6. 

 kavējošos faktorus – grūtības savienot darba un ģimenes dzīvi, fakts, ka bērnu skaits, ko 

šobrīd vēlas Latvijas iedzīvotāji, ir mazāks nekā vairākus gadus iepriekš. Izteikti negatīvi 

tautas ataudzi ietekmē risks ģimenēm nokļūt nabadzībā līdz ar bērnu piedzimšanu. Jo īpaši 

augsti šie rādītāji ir ģimenēs, kur bērnus audzina viens pieaugušais, un daudzbērnu ģimenēs. 

Turklāt būtiski ņemt vērā, ka Latvija ir viena no tām ES valstīm, kur nabadzības risks būtiski 

pieaug, ģimenē ienākot bērnam, kamēr citās Eiropas valstīs šī sakarība nav tik izteikta7 (sk. 

2. att.). 

Līdz ar to priekšnosacījumi NAP2020 tautas ataudzes mērķu sasniegšanai ir – atbalstoša valsts 

un pašvaldību politika, pietiekoši finanšu resursi gan individuālā līmenī, gan makrolīmenī, kā arī tautas 

ataudzi stiprinoši vērtību uzskati sabiedrībā8. 

3. Demogrāfiskās situācijas prognozes 

Latvijas demogrāfijas situācijas attīstību prognozējuši gan Eiropas Komisijas demogrāfi, gan 

Latvijas Bankas, EM, VARAM un citu institūciju pārstāvji. Visi aprēķini paredz iedzīvotāju skaita 

samazināšanos valstī tuvāko 15–35 gadu laikā9.  

Kā nozīmīgs izaicinājums tiek minēts Latvijas iedzīvotāju dzimumstruktūras un 

vecumstruktūras prognozējamās izmaiņas10: 

 lai arī sagaidāms, ka summārā dzimstības koeficienta dzimstības rādītājs līdz 2030. gadam 

turpinās uzlaboties, tomēr sieviešu skaits reproduktīvā vecumā (15–49 g.v.) līdz 

2030. gadam samazināsies par gandrīz 62 tūkst., tādēļ, neskatoties uz dzimstības rādītāju 

pieaugumu, jaundzimušo skaits vidējā un ilgtermiņā varētu nepieaugt; 

 tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits 15–64 g.v. līdz 2030. gadam samazināsies par 

132 tūkst. (~10 %), vienlaikus iedzīvotāju skaits, kuri vecāki par 64 gadiem, palielināsies par 

67 tūkst. (~ 18 %)11. Tādējādi iedzīvotāju īpatsvars vecumā no 15–64 g.v. iedzīvotāju 

kopskaitā samazināsies, kas jūtami ietekmēs darba resursu pieejamību nākotnē. Līdz ar 

sabiedrības novecošanos arī turpmāk demogrāfiskās slodzes rādītāji Latvijā pieaugs.  

Pašreiz starptautiskās migrācijas bilance ir negatīva, un tuvākajā perspektīvā emigrācijas 

apjomi, līdzīgi kā tas ir šobrīd, pārsniegs imigrācijas apjomus. Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropā, 

turpināsies iedzīvotāju koncentrācija ap lielpilsētām, jo īpaši Rīgu.  

Eksperti uzskata, ka perspektīvā visos valsts reģionos un lielākajās pilsētās, izņemot Pierīgas 

reģionu, ir sagaidāma iedzīvotāju skaita samazināšanās, jo īpaši teritorijās ar zemāko attīstības 

indeksu.  

                                                           
6 VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte. http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf 

(sk. 07.07.2015.) 
7 Bela, B. (red.), (2013). Latvija. Pārskats par tautas attīstību. Ilgtspējīga nācija, 2012/2013. LU SPPI. 

http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP-makets2013_ar_vaaku.pdf (sk. 01.06.2016.) 
8 PKC (2015). Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam un deklarācijas 

par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojums. 

http://www.pkc.gov.lv/images/MP_zinojums/MPzin_07092015_Uzraudzibas_zinojums.pdf (sk. 01.06.2016.) 
9 Turpat. 
10 VARAM (2014). 1. starpatskaite. Demogrāfisko izmaiņu raksturojums un prognozes. 

http://www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1 %20starpatskaite.pdf (sk. 11.07.2015.) 
11 EM (2015). Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm. 

http://polsis.mk.gov.lv/docSearch.do?searchtype=ows&clearnav=true (sk. 11.07.2015.) 

http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf
http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/TAP-makets2013_ar_vaaku.pdf
http://www.pkc.gov.lv/images/MP_zinojums/MPzin_07092015_Uzraudzibas_zinojums.pdf
http://www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1%20starpatskaite.pdf
http://polsis.mk.gov.lv/docSearch.do?searchtype=ows&clearnav=true
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2. attēls.  

Nozīmīgi tautas ataudzi ietekmējoši faktori 

 

Datu avots: CSP. 

  
Avots: PKC, Sniķere S. (2014) Zināšanās balstīta politika tautas ataudzei. Konference Saeimā "Demogrāfiskās atveseļošanās ceļa kartes 
veidošana". http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21803-saeima-uzsak-darbu-pie-demografiskas-atveselosanas-cela-kartes-

veidosanas (sk. 07.07.2015.) 

 

 
Datu avots: VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru 

izpēte.http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf (sk. 07.07.2015.)  
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http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21803-saeima-uzsak-darbu-pie-demografiskas-atveselosanas-cela-kartes-veidosanas
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21803-saeima-uzsak-darbu-pie-demografiskas-atveselosanas-cela-kartes-veidosanas
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III. KOMPLEKSS RISINĀJUMS ĢIMENES ATBALSTA POLITIKAS 

PILNVEIDOŠANAI 

Lai risinātu izaicinājumus demogrāfijas jomā, kas ilgtermiņā būtiski ietekmēs izglītības 

sistēmu12 un darba tirgu13, tautas ataudzes veicināšanai kā viena no piecām Māra Kučinska vadītā 

Ministru kabineta darbības galvenajām prioritātēm ir definēta “Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, 

ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums”14 (sk. 1. tab.). 

1. tabula.  

Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 

Prioritāte:  
Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais 

nodrošinājums 

Valdības 

deklarācijā 

definētais mērķis 

Dzimstības veicināšana, ekonomiskās migrācijas mazināšana, sociālo garantiju un 

palīdzības sistēmas optimizēšana, lai nodrošinātu atbilstību minimālajam patēriņa 

grozam un vienlaikus motivētu cilvēkus atgriezties darbā. 

Rezultāti, kas jāsasniedz: 

 Palielinās dzimstība (10,8 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem). 

 Palielinās dzimstība ekonomiski aktīvajās ģimenēs – pieaug vecāku pabalsta saņēmēju skaits. 
  

 

Ģimeņu dzīves 

kvalitātes 

ekonomiskie 

aspekti 

 

 Mazināta ienākumu nepietiekamības iespējamība ģimenēm ar bērniem, īpaši 

daudzbērnu un viena vecāka ģimenēm. Izmaiņas varētu skart 20,5 tūkst. 

2017.gadā, 21,4 tūkst. 2018.gadā un 25,3 tūkst. 2019.gadā pensijas vecuma 

cilvēku un ~ 317 tūkst. ģimenes valsts pabalsta saņēmējus (2016.gadā vidēji 

mēnesī plānotais skaits). 

 Diferencēts Ģimenes valsts pabalsta apmērs par 1., 2. un par 3. un nākamajiem 

bērniem. Pagarināts pabalsta izmaksas periods, kamēr tiek iegūta izglītība 

vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē15. 

Ģimeņu dzīves 

kvalitātes 

sociālpsiholoģiskie 

aspekti 

 Uzlabojas vardarbības ģimenē atpazīstamība, pieaug gadījumu atklāšanas un 

ziņošanas skaits, samazinās ierosināto krimināllietu skaits par nodarījumiem pret 

tuviniekiem (no vardarbības ģimenē cietušo personu, kuras guvušas traumas un 

vērsušās veselības aprūpes iestādēs skaits – 210).  

Darba un ģimenes 

dzīves 

saskaņošana 

 Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība – komersanti kļūst ģimenei "draudzīgāki" (20 

komersantiem piešķirts "Ģimenei draudzīga komersanta" statuss). 

 Eksperimentālā kārtā uzņēmumos Rīgā, Jelgavā un Valmierā ar nestandarta darba 

laika grafiku strādājošiem 150 vecākiem ar bērniem 1–7 g.v. 10 mēnešus 

nodrošināts elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums. Izpētīta jaunās bērnu aprūpes 

formas ieviešanas lietderība, ietekme uz privāto uzņēmumu pašregulācijas prakses 

attīstību, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas. 

Adopcija un 

ģimenes videi 

pietuvināta 

ārpusģimenes 

aprūpe 

 Palielinās adopcija (adoptētāju skaits – 200. Latvijā adoptēto bērnu īpatsvars no 

juridiski adopcijai pieejamiem bērniem – 11 %). 

 Samazinās ārpusģimenes aprūpes institūcijās esošo bērnu īpatsvars (0-17 

vecuma grupā. ārpusģimenes aprūpes institūcijā ievietoto bērnu īpatsvars – 15 %; 

aizbildņu ģimenē – 65 %; audžuģimenē ievietoto bērnu īpatsvars – 20 %. 

 Sāktas aktivitātes "Jauniešu māju" un ģimeniskai videi pietuvinātu ārpus 

institūcijas aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveidei ārpusģimenes aprūpē 

esošiem bērniem.  

                                                           
12 OECD (2016). In series: Reviews of National Policies for Education. Latvia. http://www.oecd.org/latvia/education-in-latvia-

9789264250628-en.htm (sk. 01.06.2016.) 
13 FICIL (2016). Progress report of FICIL’s recommendations on Labor force 2016. http://www.ficil.lv/position-papers-and-

workgroups/2016/ (sk. 01.06.2016.) 
14 PKC (2016). Māra Kučinska vadītā valdība. http://www.pkc.gov.lv/valdības-prioritātes-2014/māra-kučinska-vadītā-valdība (sk. 

01.06.2016.) 
15 Uzdevums ir izpildīts, jāturpina diskusija par nepieciešamību ĢVP būtiskāk diferencēt atkarībā no bērnu skaita, virzoties uz trešā 
bērna politiku. 

http://www.oecd.org/latvia/education-in-latvia-9789264250628-en.htm
http://www.oecd.org/latvia/education-in-latvia-9789264250628-en.htm
http://www.ficil.lv/position-papers-and-workgroups/2016/
http://www.ficil.lv/position-papers-and-workgroups/2016/
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Valdības rīcības plānā ir paredzēta virkne uzdevumu demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, 

virzoties uz “trešā bērna politiku", t.sk., mājokļa programmas attīstība, atbalsts ģimenes un darba 

dzīves savienošanai, remigrācijas veicināšana (sk. 2. pielikumu). 

Lai veicinātu prioritātes “Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un 

sociālais nodrošinājums” īstenošanu, ar Ministru prezidenta 2016. 06. aprīļa rīkojumu Nr. 111 tika 

izveidota ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs”, kurā sadarbojas ģimenes 

atbalsta un sociālās politikas jomas, kā arī finanšu eksperti no Saeimas, valsts pārvaldes un 

akadēmiskā sektora16. DLC darbības mērķis – ņemot vērā uzdevumus, kas noteikti Deklarācijas par 

Māra Kučinska vadītā MK iecerēto darbību rīcības plānā, sniegt priekšlikumus par tautas ataudzes 

atbalsta pasākumu pilnveidošanu un īstenošanu Demogrāfisko lietu padomei, lai virzītu tos 

izskatīšanai Valdībā. 

Laika posmā kopš DLC pirmās sēdes 2016. 14. aprīlī DLC eksperti, atbilstoši Valdības 

rīcības plānā (turpmāk – arī VRP) deleģētajiem uzdevumiem, analizējot pašreizējo situāciju tautas 

ataudzes jomā, identificējuši tās jomas, kur nepieciešama operatīva rīcība ģimeņu dzīves kvalitātes 

uzlabošanai vai normatīvā regulējuma sistēmiskai sakārtošanai.  

Šajā konceptuālajā ziņojumā DLC piedāvātie priekšlikumi primāri vērsti uz stratēģiskā 

mērķa tautas ataudzes jomā  – dzimstības veicināšana – sasniegšanu. Ņemot vērā demogrāfiskās 

tendences un, jo īpaši – tautas ataudzi kavējošos faktorus (sieviešu fertilajā vecumā īpatsvara būtisku 

samazināšanos turpmāko desmit gadu laikā, sabiedrības novecošanos, negatīvu migrācijas saldo), 

ziņojuma turpinājumā minētie priekšlikumi vērtējami jau 2017. gada budžeta veidošanas procesā. 

Ziņojumā pēc fiskālās ietekmes specifikas tie sadalīti trīs grupās (sk. 3. att., 2. tab. un 3. tab.).  

3. attēls. 

DLC priekšlikumu struktūra 

 

Lai arī visi no ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem uzskatāmi par ļoti nozīmīgiem 

izvērtēšanai 2017. gada valsts budžeta veidošanas procesā, katrā no apakšgrupām tie sakārtoti no 

svarīgākā (1.) līdz relatīvi mazāk svarīgam, apzinoties nepieciešamību veikt noteiktas izšķiršanās 

ierobežotas fiskālās telpas ietvaros. DLC eksperti izvirza 1.-6. priekšlikumus no 1.grupas 

“Priekšlikumi ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi” kā absolūti prioritārus iekļaušanai 2017. gada budžetā. 

(sk. 2. tab.).  

                                                           
16 DLC sastāvs – DLC locekļi, kuri piedalījās Konceptuālā ziņojuma izstrādē – 1. pielikumā. 
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2. tabula. 

DLC priekšlikumi ģimeņu atbalsta politikas pilnveidošanai 2017.gadā 

! Katrā no grupām numurēti prioritārā secībā – no priekšlikuma ar indikatīvi vislielāko ietekmi uz dzimstības un ģimeņu dzīves 

kvalitātes uzlabošanos (1.) līdz priekšlikumam ar relatīvi mazāko ietekmi. 

 1. Priekšlikumi ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi 

P
a

sā
k

u
m

i 
–
 T

O
P

 6
 

1.1. Atbalsts adopcijas un ģimeniska veida ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai – 

atbalsts LM JPI par adopcijas un ģimeniska veida ārpusģimenes aprūpes koncepcijas 

īstenošanu 

Dzīves kvalitātes uzlabošanai visvairāk nabadzības riskam pakļautajām ģimenēm: 

1.2. Apgādnieka zaudējuma pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka 

zaudējuma gadījumā (turpmāk – apgādnieka zaudējuma pensija, AZP) palielināšana 

vismaz līdz valstī noteiktajam uzturlīdzekļu apmēram 

1.3. ĢVP palielināšana līdz 50 euro par 4. un nākamajiem bērniem 

1.4. Izmaiņas normatīvajos aktos transporta pieejamības paaugstināšanai ģimenēm – 

daudzbērnu ģimenes kā jauna pasažieru kategorija, kas ir tiesīga izmantot braukšanas 

maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā 

Atbalsts visām ģimenēm: 

1.5. Sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana pensiju kapitālā bērna kopšanas atvaļinājuma 

(turpmāk arī – BKA) laikā 

1.6. IIN atvieglojumu atjaunošanu par nestrādājošu laulāto, kas aprūpē mazus bērnus 

1.7. BKP tuvināšanās MIL (no 171 uz 180 euro, 2017. g.) 

1.8. Iespēja ĢVP saņemt arodskolu stipendiju saņēmēju vecākiem 

1.9. Palielināta summa attaisnotajiem izdevumiem par bērnu izglītību un ārstniecības 

izdevumiem no 215 līdz 430 euro 

1.0. Mājokļa programmu turpmāka darbība un attīstība 

2. Priekšlikumi ar īstermiņa fiskālo ietekmi 

2.1. Priekšlikums uz pierādījumiem balstītas ģimenes atbalsta politikas īstenošanai  

DLC atbalsts PKC JPI pētījumam par viena vecāka un daudzbērnu ģimeņu situāciju Latvijā, 

t.sk., atbalsta mehānismiem nabadzības riska mazināšanai 

2.2. Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” attīstība 

2.3. Primāri pasākumi ģimenes stabilitātes stiprināšanai – informatīvas aktivitātes par atbalsta 

iespējām, ko sniedz valsts un pašvaldības vecākiem, vecāku tiesībām un pienākumiem 

2.4. Primāri pasākumi ģimenes vērtības stiprināšanai sabiedrībā – informatīvas aktivitātes par 

laulības tiesiskajām priekšrocībām salīdzinājumā ar nereģistrētu kopdzīvi 

3. Sistēmiski grozījumi un uzlabojumi ģimeņu atbalsta politikas pilnveidošanai  

(ar nosacītu/ bez ietekmes uz budžetu) 

3.1. Tautas ataudzes fonda izveidošana Sabiebrības integrācijas fona (turpmāk – SIF) struktūrā 

3.2. Atbalsts paternitātes noteikšanai (Uzturlīdzekļu garantiju fonds) 

3.3. Izmaiņas Vecāku pabalsta aprēķināšanas nosacījumos – VP tiek aprēķināts arī tad, ja darba 

tiesiskās attiecības ir bijušas uz pirmsdzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās 

pirms atvaļinājums beidzies 

3.4. Paplašināta daudzbērnu ģimeņu definīcija transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atlaides 

saņemšanai 

3.5. Primārie atbalsta mehānismi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai – pirmsskolas izglītības 

pieejamības veicināšanai un kvalitātes uzlabošanai 

3.6. “Goda ģimenes” programmas paplašināšana - atlaides kultūras iestādēs, kuras darbību īsteno 

ar valsts atbalstu, noteikta atlaide ne mazāk kā 20% apmērā 

3.7. Normatīvā regulējuma, kas saistīts ar personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, mainot 

uzvārdu pie laulību slēgšanas, sakārtošana. 
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Būtiski atzīmēt, ka DLC konceptuālajā ziņojumā ietvertie priekšlikumi dzimstības 

veicināšanai un ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanai, ko DLC eksperti identificējuši kā prioritārus 

izskatīšanai 2017. gada valsts budžeta veidošanas procesā, ir pilnībā atbilstoši hierarhiski 

augstākajiem politikas plānošanas dokumentiem – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2030. 

gadam (turpmāk – LIAS2030) un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam (turpmāk 

– NAP2020) izvirzītajiem mērķiem tautas ataudzei. 

3. tabula.  

DLC priekšlikumi ģimeņu atbalsta politikas pilnveidošanai 2018. gadā 

1. Priekšlikumi ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi  

1. Kompleksa pabalstu, nodokļu un pakalpojumu sistēmas ģimeņu ar bērniem atbalstam 
1.1. Veikts izvērtējums izmaiņu veikšanai ĢVP šādos aspektos:  

 Turpmāka ĢVP diferencēšana par 2. un 3. bērnu, kā arī – par 4. un nākamajiem bērniem 

ģimenē; 

 ĢVP tiek piešķirts vecākiem, kuriem ir bērni līdz 20 gadiem, ja viņi mācās; 

 Piemaksa pie ĢVP bērniem, kuru apgādniekiem noteikta invaliditāte. 

1.2. Veikts izvērtējums par nepieciešamību veikt šādas izmaiņas Vecāku pabalstā: 

 Palielinājums no 43,75% uz 50% no vidējām iemaksām par bērnu līdz 1,5 g,v. 

 VP no abu vecāku iemaksām:  

 Izmaiņas, piedzimstot nākamajam bērnam – ja darba tiesiskās attiecības bijušas 2 

mēnešus līdz maternitātes atvaļinājumam, 

 Nav izmantots BK atvaļinājums. 

2. Atbalsta mehānismi darba un ģimenes dzīves saskaņošanai: 
 Priekšlikumi pirmsskolas izglītības pieejamības veicināšanai un kvalitātes uzlabošanai. 

 Risinājumi turpmākai projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana 

darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” īstenošanai pēc pašreizējā pilotprojekta 

noslēguma 

3. Citi atbalsta mehānismi 3+ ģimeņu atbalstam – “Goda ģimenes” programmas paplašināšana  

4. Jaunas iniciatīvas sabiebrības novecošanās kontekstā, remigrācijas veicināšanā 

5. Tautas ataudzes fonda attīstība SIF struktūrā 

2. Priekšlikumi ar īstermiņa fiskālo ietekmi 

1. Latvijas demogrāfiskās atveseļošanas programmas Latvijas simtgadei “Māras solis” 

zīmolvedība sabiedrībā 

2. Programmas “Ģimenei draudzīgs komersants” attīstība 

DLC konceptuālā ziņojumā ietvertie priekšlikumi sniedz risinājumus vairākām no tām 

problēmām, kas identificētas galvenajos ģimenes valsts politikas plānošanas dokumentos – Ģimenes 

valsts politikas pamatnostādnēs 2011.-2017. gadam (apstiprinātas 18.02.2011. ar MK rīkojumu Nr. 

65) un Rīcības plānā šo pamatnostādņu īstenošanai 2015.–2017. gadā (apstiprināts 13.02.2016. MK 

rīkojumu Nr. 115) (turpmāk tekstā – arī Rīcības plāns Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 

īstenošanai). Papildus, ņemot vērā, ka minētie politikas dokumenti izstrādāti pirms septiņiem 

gadiem, DLC ziņojums papildina iepriekšējos pasākums ģimenes atbalsta politikā, aktualizē arī 

jaunas, līdz šim nepietiekami aktīvi risinātas problēmsituācijas ekonomiski un demogrāfiski 

mainīgajos apstākļos, tādējādi identificē aspektus, kas paplašināti jāskata, plānojot nākamā termiņa 

ģimenes atbalsta politikas mērķus un uzdevumus. 

Tā kā līdz ar finansiālu atbalstu ģimenēm, kas visvairāk pakļautas nabadzības riskam, 

konceptuālais ziņojums ietver arī priekšlikumus vecāku sociālo prasmju attīstīšanai un ģimeņu 

iespējošanai, atbalstu vecāku tiesību un pienākumu izpratnes veidošanai, DLC piedāvātie 

priekšlikumi veicina ģimeņu stabilitāti.  
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DLCKonc_15062016; Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” 

priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” 

Saskaņā ar NAP2020 valsts, radot apstākļus cilvēku drošumspējas stiprināšanai, sniedz 

pozitīvu ieguldījumu tautas ataudzes veicināšanā, “lai tautas saimniecības izaugsmes apstākļos 

Latvija būtu vieta, kur dzimst gaidīti bērni, kur vecāki var viņiem nodrošināt aprūpi un attīstības 

perspektīvas, kur var atrast darbu un pilnveidoties, lai valstī pieaug cilvēka dzīves ilgums, veselīgi 

nodzīvoto gadu skaits, saglabājas labas darbaspējas un dzīves kvalitāte” (NAP2020, 211). 

Ziņojums ir pirmais solis Valdības deklarācijā dotā uzdevuma #091. īstenošanā: “Sadarbībā 

ar nevalstisko sektoru un ekspertiem izstrādāsim visaptverošu un mērķtiecīgu valsts atbalsta 

programmu ģimenēm, kurās audzina bērnus. Tās īstenošanu uzsāksim līdz Latvijas valsts simtgadei, 

veidojot Latviju par ģimenēm draudzīgāko valsti”.  

Vienlaikus piedāvātais risinājums ģimenes atbalsta politikas veicināšanai, lai uzlabotu 

ģimeņu dzīves kvalitāti un veicinātu dzimstību saskan ar Latvijas simtgades svinību 2017-2021 

dimensijām, ar kuru kopā sasniedzam valsts pastāvēšanas virsmērķus. #EsEsmuLatvija. 

4. attēls.  

Latvijas simtgades svinību dimensijas 

 

 

 

 
#EsEsmuLatvija 

 
 
Avots: MK, Memoranda padome (11.05.2016.). Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana. 
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv100prez_11052016_memorandapadome_0.pdf (sk. 01.06.2016.) 

Turpinājumā prioritārā secībā uzskaitītas un detalizētāk analizētas problēmas, kuru 

risināšanai DLC sniedz priekšlikumus izvērtēšanai 2017. gada valsts budžeta veidošanas procesā. 

Detalizētāks priekšlikumu apraksts, kas ietver situācijas un problēmu izvērstu skaidrojumu, kā arī 

aprakstošāk informē par piedāvāto risinājumu pieejams konceptuālā ziņojuma 3. pielikumā 

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv100prez_11052016_memorandapadome_0.pdf
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DLC priekšlikumi ģimeņu atbalsta politikas pilnveidošanai 2017.gadā 

1. Priekšlikumi ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi 
 

Nr. 

p.k. 
Uzdevumi Nepieciešamības pamatojums Sagaidāmais rezultāts 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš 

Atbalsts ģimeniska veida ārpusģimenes aprūpes īstenošanai: 

1.1. 

Atbalstīt LM JPI par 

ģimeniska veida 

ārpusģimenes aprūpes 

koncepcijas īstenošanu 

Latvijā visiem bērniem nav nodrošināta 

iespēja dzīvot ģimeniskā vidē. 2014. gadā 

bērnu aprūpes iestādēs bija ievietoti 1,55 

tūkst. jeb 20 % no visiem ārpusģimenes 

aprūpē esošajiem bērniem. Meklējot 

risinājumus problemātiskajiem 

jautājumiem demogrāfijas jomā, sociālo 

jautājumu eksperti aktualizējuši 

nepieciešamos uzlabojumus arī ģimenes 

videi pietuvinātās ārpusģimenes aprūpes 

jomā. Neskatoties uz to, ka Koncepcija 

adopcijas un ārpusģimenes aprūpes 

sistēmas sakārtošanai ar MK rīkojumu 

Nr. 114 tika atbalstīta valdībā 2015. gada 

9. martā, finansējums tajā ietverto 

pasākumu īstenošanai līdz šim nav 

saņemts. 

Īstenoto aktivitāšu rezultātā pieaudzis 

aizbildņu, audžuģimeņu un viesģimeņu 

skaits, samazinājies ārpusģimenes 

institucionālajā aprūpē esošo bērnu 

īpatsvars, samazināsies nabadzības un 

sociālās atstumtības risks aizbildnībā un 

audžuģimenēs ievietotajiem bērniem. 

LM Pašvaldības 01.01.2017. 

Dzīves kvalitātes uzlabošanai visvairāk nabadzības riskam pakļautajām ģimenēm: daudzbērnu ģimenēm: 

1.2. 

Palielināt apgādnieka 

zaudējuma pensijas un 

valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta 

apgādnieka zaudējuma 

gadījumā vismaz līdz 

valstī noteiktajam 

uzturlīdzekļu apmēram 

Atbilstoši normatīvajam regulējumam, lai 

sniegtu atbalstu darba nespējīgiem 

ģimenes locekļiem viņu apgādnieka nāves 

gadījumā, valsts piešķir apgādnieka 

zaudējuma pensiju. 

Ja apgādnieka uzkrātā pensija ir pārāk 

maza, valsts no budžeta līdzekļiem 

kompensē iztrūkstošo pensijas daļu līdz 

minimālajam līmenim, kas ir nepietiekams. 

Viskritiskākā situācija ir ģimenēs ar trīs un 

vairāk bērniem, kur apgādnieka zaudējuma 

pensijas apmērs ne tuvu nesasniedz 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru. 

Apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs 

palielināts, kā rezultātā samazinājies 

nabadzības un sociālās atstumtības risks 

bērniem, kuri zaudējuši apgādnieku. 

LM  01.04.2017. 
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No sociālā taisnīguma pozīcijas nedrīkst 

veidoties situācija, kad bērns, kura 

apgādnieks gājis bojā, saņem mazāku 

finansiālo atbalstu nekā bērns, kura vecāks 

negrib vai nespēj par to gādāt, kā rezultātā 

bērns no UGF saņem valstī noteikto 

uzturlīdzekļu minimumu. Tiek piedāvāts 

izmantot koeficientus valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalstam, nosakot 

minimālos apgādnieka zaudējuma pensijas 

apmērus. 

1.3. 

Palielināt ĢVP līdz 

50  euro par 4. un 

nākamajiem bērniem 

ģimenē 

Ģimenes valsts pabalsts ir vienīgais 

universālais pabalsts Latvijā, ko saņem 

pilnīgi visas ģimenes. Vēsturiski šis 

pabalsts ir noteikts nepietiekamā apmērā, 

bet kopš 2015. gada spēkā esošā ĢVP 

aprēķināšanas politika ir labvēlīgāka 

ģimenēm ar vairākiem bērniem nekā tā 

bija pirms ekonomiskās krīzes. 

ĢVP izteiktāka diferencēšana par 4. un 

nākamajiem bērniem ģimenē, kur 

apgādājamo skaits ievērojami pārsniedz 

apgādnieku skaitu - viens no pirmajiem 

soļiem virzoties uz īpašu “trešā bērna” 

atbalsta politiku Latvijā. 

Palielināts finansiāls valsts atbalsts 

ģimenēm, kuras pakļautas augstākam 

nabadzības riskam, un tajās augošiem 

bērniem. 

LM  01.01.2017. 

1.4. 

Noteikt daudzbērnu 

ģimenes kā jaunu 

pasažieru kategoriju, kas 

ir tiesīga izmantot 

braukšanas maksas 

atvieglojumus 

starppilsētu sabiedriskajā 

transportā 

2015. gada decembrī DNB barometra 

ietvaros veiktās Latvijas iedzīvotāju 

aptaujas rezultāti rāda, ka starppilsētu 

sabiedriskais transports ir viens no tiem 

transporta līdzekļiem, ko Latvijas 

iedzīvotāji izmanto visbiežāk, vienlaikus 

kā tā lielāko problēmu atzīstot biļešu 

dārdzību.  

Pašreizējais normatīvai regulējums 

nenosaka daudzbērnu ģimenes kā vienu no 

pasažieru kategorijām, kam pienākas 

braukšanas maksas atvieglojumi.  

 

Veiktas izmaiņas normatīvajos aktos 

transporta pieejamības paaugstināšanai 

daudzbērnu ģimenēm, šādā secībā: 

1) daudzbērnu ģimenes definētas kā 

vienas no pasažieru kategorijām, kurām 

pienākas braukšanas maksas atvieglojumi 

starppilsētu sabiedriskajā transportā, 

noteikšana 

2) Noteikta atlaide 25% apmērā. 

 

SM LM 
1) 01.09.2016. 

2) 01.01.2017. 



16 

 

DLCKonc_15062016; Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” 

Tas būtu nozīmīgs atbalsts šo ģimeņu 

dzīves kvalitātes uzlabošanai – jo īpaši 

nodarbinātības mobilitātes veicināšanai, 

kultūras pasākumu apmeklēšanai un 

veselības aprūpes pakalpojumu 

izmantošanai. 

Atbalsts visām ģimenēm ar bērniem: 

1.5. 

Palielināt sociālās 

apdrošināšanas iemaksas 

pensiju kapitālā bērna 

kopšanas atvaļinājuma 

laikā 

Sociālo iemaksu veikšana no aprēķinātā 

BKP apmēra ir sociāli taisnīga un 

pamatota, un novērš netaisnīgu vecuma 

pensijas samazinājumu tiem vecākiem, kas 

aprūpējuši bērnus pretēji tiem, kuri darba 

tirgū atgriezušies ātrāk. 

Aprēķins veikts, paredzot, ka no 

2017. gada valsts iemaksas tiek veiktas 

par BKP saņēmējiem no 171 euro (no 

pamatbudžeta), bet par VP saņēmējiem – 

no 171 euro (no speciālā budžeta). No 

2018.gada par VP saņēmējiem valsts 

iemaksas tiek veiktas no VP apmēra (no 

speciālā budžeta). 

LM  01.01.2017. 

1.6. 

Atjaunot IIN 

atvieglojumus par 

nestrādājošu laulāto 

(īpašas 3 kategorijas) 

Jaunais normatīvais regulējums ir mainījis 

tuvinieku kategorijas, par kurām nodokļa 

maksātājs ir tiesīgs piemērot atvieglojumu 

kā par apgādībā esošām personām. 

Līdz ar citām grupām, par kurām nebūs 

iespējams saņemt atvieglojumu, tika 

noteikts, ka atvieglojumu nevarēs piemērot 

arī par nestrādājošu laulāto, neskatoties uz 

nestrādāšanas iemeslu. Lai  

Lai sniegtu valsts atbalstu ģimenēm ar 

bērniem caur nodokļu atvieglojumiem, 

novēršot situāciju, kad nesamērīgi 

samazinās ģimenes ienākumi tāpēc, ka 

bērnu mājās aprūpē kāds no vecākiem, 

nepieciešams ataunot IIN atvieglojumu 

saņemšanas iespēju par noteiktām 

nestrādājošo laulāto grupām. 

IIN atvieglojumu var saņemt arī par 

apgādībā esošu nestrādājošu laulāto, ja 

tas aprūpē mazus bērnus: 

- kopj bērnu vecumā līdz 3 gadiem; 

- rūpējas par trīs bērniem, no kuriem 

vismaz viens ir pirmsskolas vecumā; 

- rūpējas par pieciem bērniem līdz 

vecākais sasniedz pilngadību vai 24 

gadu vecumam, ja turpina mācības. 

Tā rezultātā samazinājusies ienākumu 

nevienlīdzība un šajās ģimenēs augošo 

bērnu nabadzības risks. 

 

FM  01.01.2017. 

1.7. 

Tuvināt BKP apmēru 

minimālajam ienākumu 

līmenim (MIL) 

BKP ir valsts sniegts atbalsts, ko saņem 

visi jaunie vecāki, kopjot bērnu līdz 1,5 

g.v. 171 euro apmērā un no 1,5 līdz 2 g.v.– 

42,69 euro apmērā.. Ņemot vērā BKP 

nozīmi ģimenes budžetā un ietekmi uz 

BKP piesaistīts MIL un līdz ar 2017.gadu 

uzsākta pakāpeniska virzība uz to, lai 

BKP sasniegtu 170% no valstī noteiktā 

MIL – 2017.gadā BKP nosakot 180 euro 

apmērā un pakāpeniski palielinot, 

LM  01.01.2017. 
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ģimenes dzīves kvalitāti, BKP apmērs 

jātuvina objektīvi mērāmiem indikatoriem, 

kas atspoguļo valsts ekonomisko izaugsmi, 

proti, MIL, nosakot, ka BKP jābūt 170% 

MIL apmērā par 2 personām 

mājsaimniecībā. BKP paaugstināšana 

plānojama pakāpeniski. 

paredzot, ka BKP pakāpeniski tuvinās 

100% MIL - par 1.personu + 70% MIL - 

par 2.personu (bērnu). Saskaņā ar 

jaunākajiem datiem par MIL apmēru - 

155 euro + 108,5 euro = 263.50 euro. 

Pirmais solis - 2017.gadā BKP - 180 

euro, 2018.gadā - 190 euro. 

1.8. 

Piešķirt ĢVP vecākiem, 

kuru bērni mācās 

profesionālajās izglītības 

iestādēs un saņem 

stipendiju 

Saskaņā ar pašreizējo regulējumu, ja bērns, 

sasniedzot 15 gadu vecumu mācās 

profesionālās izglītības iestādē un saņem 

stipendiju, tad viņa vecāki zaudē tiesības 

saņemt ĢVP, kaut arī visticamāk joprojām 

materiāli atbalsta bērnu. 

Šādā veidā vecāki netieši tiek sodīti par 

bērna izglītības sasniegumiem (kas ir 

stipendijas piešķiršanas pamatā) un 

nesaņem ĢVP – vienīgo universālo valsts 

pabalstu visām ģimenēm. 

Novērsta netaisnība, kad ĢVP netiek 

maksāts par augstiem izglītības 

sasniegumiem, un paplašināts ĢVP 

saņēmēju mērķgrupa - no 2017.gada 1. 

septembra šis pabalsts pienākas arī par 

bērnu līdz 19 gadu vecumam, ja tas 

turpina mācīties profesionālās izglītības 

iestādē un saņem stipendiju. Pabalsta 

noteikšanā ņemts vērā pabalsta apmērs 

atbilstoši bērnu skaitam un secībai 

ģimenē – pabalsts par 1. bērnu ģimenē ir 

11,38 euro/mēn., par 2. bērnu – 2 reizes 

lielāks (22,76 euro/mēn.), par 3. bērnu – 

3 reizes lielāks (34,14 euro/mēn.). 

Perspektīvā – par 4. un nākamajiem 

bērniem ģimenē 50 euro/mēn., atbilstoši 

DLC piedāvājumam 1.1., izvērtēšanai 

2017. gada budžeta ietvaros. 

LM  01.09.2017. 

1.9. 

Palielināt attaisnotos 

izdevumus par izglītību 

un ārstniecības 

pakalpojumiem bērniem 

no 215 līdz 430 euro 

No 2016. gada sākuma attaisnoto 

izdevumu saraksts ir papildināts – bērnu 

līdz 18 g.v. vecāki tajos var iekļaut arī 

izdevumus par bērnu interešu izglītību, 

t.sk. dažādiem pulciņiem, sporta 

nodarbībām u.tml.  

Neskatoties uz papildu kategoriju, 

noteiktās maksimālās summas apmērs, no 

kuras aprēķina attaisnotos izdevumus 23% 

apmērā, netika mainīts – no 2016. gada 

attaisnotie izdevumi tiek aprēķināti no 215 

euro, iepriekšējā gadā – 213, 14 euro. 

Ģimenēm ar bērniem sniegta lielāka 

iespēja izmantot izglītības un ārstniecības 

pakalpojumus.  Palielināti attaisnotie 

izdevumi par izglītību un ārstniecības 

pakalpojumiem bērniem no 215 līdz 430 

euro. Tā rezultātā palielinās iespēja 

bērniem turpināt izglītību, kā arī saņemt 

nepieciešamos veselības pakalpojumus. 

FM  01.01.2017. 
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Lai veicinātu izglītības un veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem, 

šo summu, ko vecākiem atlīdzina par 

bērnu līdz 18 g.v. izdevumiem, ir 

nepieciešams palielināt – sākotnēji 

divkāršā apmērā. 

1.0. 

Turpināt attīstīt mājokļa 

programmas mājokļa 

iegādei, remontam un 

īrei 

Pašreizējās ekonomiskās situācijas 

apstākļos jaunajām ģimenēm ar bērniem ir 

problemātiski vienlaikus segt savus 

sadzīves izdevumus, nomaksāt mājokļa īri 

un sakrāt sava pirmā mājokļa iegādei 

banku sektora noteikto līdzmaksājumu 10-

20% apmērā no mājokļa pirkuma summas. 

1) Turpmāka EM programmas 

“Ekonomiskās attīstības programma” 

ietvaros īstenotā programma, kas sniedz 

atbalstu pirmā mājokļa iegādei valsts 

galvojumu veidā hipotekārajiem 

kredītiem dzīvojamās telpas iegādei vai 

būvniecībai ģimenēm ar bērniem 

2) iesniegti MK priekšlikumi par 

iespējām pilnveidot mājokļa atbalsta 

sistēmu, t.sk., mājokļa īres piedāvājumu. 

Attīstīti mājokļa politikas atbalsta 

instrumenti īres dzīvokļu pieejamības 

paaugstināšanai.  - uzdevums, atbilstoši 

Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas 

pamatnostādņu īstenošanai 2.1.2.1. 

punktā noteiktajam uzticēts EM, 

2016.gada 2.pusgadā. 

EM  01.01.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

DLCKonc_15062016; Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” 

2. Priekšlikumi ar īstermiņa fiskālo ietekmi 
 

Nr. 

p.k. 
Uzdevumi Nepieciešamības pamatojums Sagaidāmais rezultāts 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš 

2.1.  

Atbalstīt PKC JPI, kas 

paredz īstenot pētījumu 

par ģimeņu, kur bērnus 

audzina viens 

pieaugušais, un 

daudzbērnu ģimeņu 

situācijas problemātiku, 

t.sk., mehānismiem 

nabadzības riska 

mazināšanai 

Diskusijas par demogrāfijas atbalsta 

pasākumos ieguldītā un vēl papildus 

nepieciešamā finansējuma efektīvu 

izlietojumu tiek aktualizētas katru gadu 

valsts budžeta veidošanas procesā.  

Pēdējos gados Latvijā ir veikti vairāki 

pētījumi, kas raksturo demogrāfiskās 

tendences un tautas ataudzi ietekmējošos 

faktorus, tomēr tie padziļināti neanalizē ne 

daudzbērnu un to ģimeņu, kur bērnus 

audzina viens pieaugušais, problemātiku, 

ne efektīvākos politikas instrumentus šo 

ģimeņu atbalstam un izkļūšanai no 

nabadzības riska.  

Īstenots longitudināla pētījuma 1.vilnis, 

kas sniedz uz pierādījumiem balstītu 

informāciju efektīviem risinājumiem 

ilgtspējīgai ģimeņu atbalsta politikai, jo 

īpaši – nabadzības riskam visvairāk 

pakļautajām ģimenēm. 

PKC DLC 31.12.2017. 

2.2. 

Uzsākt un attīstīt 

programmas “Ģimenei 

draudzīga pašvaldība” 

darbību 

Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien biežāk 

tiek raksturotas iniciatīvas, kā pašvaldības 

veicina tieši dzimstības rādītāju 

uzlabošanos. Ņemot vērā to, ka pašvaldība 

un vietējā kopiena ir vistuvāk katrai 

ģimenei, ir jāizstrādā programma, lai 

veicinātu pašvaldību draudzīgu sacensību 

ģimeņu atbalstam, to veidojot sinerģijā ar 

jau pašreiz eksistējošu programmu – 

“Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu”  un 

“Ģimenei draudzīgs komersants” – 

attīstību. 

Izstrādāta programma “Ģimenei 

draudzīga pašvaldība”, kuras ietvaros 

1) ikgadēji tiek veikts pašvaldību sniegtā 

atbalsta ģimenēm monitorings,  

2) sabiedrības informēšana par iespējām, 

3) kā arī – pašvaldību salīdzinošs 

novērtējums, ņemot vērā noteiktus 

kritērijus, kas saistīti ar pašvaldību 

aktivitātēm ģimeņu atbalstam un šo 

aktivitāšu progresu. 

VARAM DLC 
01.01.2017.,  

Ikgadēji 

2.3. 

Izstrādāt un izplatīt 

informatīvu, vizuāli ērti 

uztveramu materiālu par 

atbalsta iespējām, ko 

sniedz valsts un 

pašvaldības vecākiem, 

vecāku tiesībām un 

pienākumiem. 

Iepriekš veikto pētījumu ģimenes politikas 

jomā rezultāti liecina, ka tieši vecāku 

sociālo prasmju un zināšanu trūkums ir 

viens no faktoriem, kas veicina ģimeņu 

nestabilitāti.  

 

 

 

Uzsākti valstiska līmeņa pasākumi 

ģimeņu stabilitātes stiprināšanai, krīžu 

pārvarēšanai, ģimeņu sociālo prasmju 

stiprināšanai, kā arī informēšanai par 

savām tiesībām darba tirgū 

 

 

 

LM, VBTAI DLC 31.12.2017. 
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Tādējādi var uzskatīt, ka spēja būt gudriem 

vecākiem sākas ar zināšanām par to, ko tas 

nozīmē – vecākiem ir jābūt informētiem 

par savām iespējām, tiesībām un arī 

saviem pienākumiem. 

Ģimeņu informēšanai rīcības plānā 

Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 

īstenošanai ietverti divi pasākumi. Diemžēl 

materiālu izstrādei nav paredzēts papildus 

finansējums speciālistu piesaistei, kas 

varētu atbalstīt valsts pārvaldes 

darbiniekus materiāla izstrādei, drukas 

darbiem un izplatīšanas nodrošināšanai. 

1) Izstrādāts informatīvs, vizuāli ērti 

uztverams materiāls par atbalsta 

iespējām, ko sniedz valsts un pašvaldības 

vecākiem, vecāku tiesībām un 

pienākumiem.  

2) Izplatīšanas kanāli – iespējami tuvu 

lietotājam. 

2.4. 

Izstrādāt un izplatīt 

informatīvu, vizuāli ērti 

uztveramu materiālu par 

oficiāli reģistrētas 

laulības priekšrocībām 

dažādu jautājumu, t.sk., 

mantisko attiecību 

risināšanā 

Latvijā pieaug nereģistrētā laulībā 

dzīvojošu pāru ģimeņu īpatsvars. 

Neskatoties uz ģimenes modeļa maiņu, 

atšķirīgas dzimtes lomas un attieksmes ir 

noturīgas – tradicionāls lomu dalījums 

kombinācijā ar liberālu ģimenes modeli – 

nereģistrētu kopdzīvi – noliek sievietes 

nevienlīdzīgā pozīcijā attiecībā pret 

vīriešiem, kas kļūst aktuāli šķiršanās 

gadījumos, kad vienošanās par mantu un 

bērnu aizgādību notiek, ņemot vērā abu 

dzimumu atšķirīgo ieguldījumu kopējā 

mājsaimniecībā. 

Ņemot vērā to, ka nereģistrētā kopdzīvē 

dzīvojošiem partneriem nav pieejamas 

vairākas uz ģimeņu atbalstu vērstas 

tiesības, t.sk., tiesību aktos nav 

nostiprinātas faktiskās kopdzīves (ārpus 

laulības) laikā izveidotās mantiskās 

saistības, ir jāveic mērķtiecīga sabiedrības 

informēšana par katra attiecību statusa – 

reģistrētas laulības un nereģistrētas 

kopdzīves – riskiem un iespējām.  

Informācija sniegs iespēju veikt apzinātu 

un informētu izvēli. 

Uzsākti pasākumi ģimenes vērtības 

stiprināšanai sabiedrībā 

 

1) Izstrādāts informatīvs, vizuāli ērti 

uztverams materiāls par oficiāli 

reģistrētas laulības priekšrocībām dažādu 

jautājumu, t.sk., mantisko attiecību 

risināšanā (Rīcības plāna Ģimenes valsts 

politikas pamatnostādņu īstenošanai 

1.3.1. pasākums, termiņš II.pusg.2016., 

LM budžeta ietvaros).  

2) Izplatīšanas kanāli – iespējami tuvu 

lietotājam. 

LM 
DLC, TM, 

VBTAI 
31.12.2017. 
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3. Priekšlikumi sistēmiskiem grozījumiem un uzlabojumiem ģimeņu atbalsta politikas pilnveidošanai (ar nosacītu/ bez ietekmes uz budžetu) 
 

Nr. 

p.k. 
Uzdevumi Nepieciešamības pamatojums Sagaidāmais rezultāts 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš 

3.1.  
Izveidot Tautas ataudzes 

fondu SIF struktūrā 

Demogrāfijas veicināšanas, finansējuma 

izlietojuma uzraudzības un pasākumu 

efektivitātes monitoringa, kā arī 3+ 

politikas, “Goda ģimeņu apliecība” 

programmas un “Ģimenei draudzīga 

pašvaldība” veicināšanas centrs.  

Izveidots Tautas ataudzes fonds SIF 

struktūrā, uzsākta tā darbība. 
DLC  01.01.2017. 

3.2. 

Sniegt atbalstu 

paternitātes noteikšanai 

UGF 

Ja bērns dzimst nereģistrētās attiecībās, 

tēva iebildumu gadījumā vienīgā iespēja 

bērnam noteikt paternitāti ir tiesas ceļā, 

veicot DNS testu. Ņemot vērā šīs 

mērķgrupas augsto nabadzības risku, UGF 

kā starpnieks bērna interesēs var apmaksāt 

DNS testu izdevumus, regresa kārtībā šos 

izdevumus un uzturlīdzekļus, kas bērnam 

pienākas, piedzenot no tēva. 

Finansiāla palīdzība paternitātes 

noteikšanai.  
TM FM 01.01.2017. 

3.3. 

Veikt izmaiņas Vecāku 

pabalsta aprēķināšanas 

nosacījumos 

Sociālā taisnīguma nodrošināšanai jo īpaši 

situācijās, kad māte ir nodarbināta uz 

noteiktu laiku un šī darba līguma periodā 

gaida bērnu, kas piedzimst pēc terminētā 

līguma darbības beigām. 

Pārskatīts VP veidošanas mehānisms, 

nosakot, ka VP tiek aprēķināts arī tad, ja 

darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz 

pirmsdzemdību atvaļinājuma iestāšanās 

brīdi, bet pēc tam izbeigtas. 

LM  01.07.2017. 

3.4. 

Precizēt daudzbērnu 

ģimeņu definīciju 

normatīvajā regulējumā, 

kas nosaka 

transportlīdzekļa 

ekspluatācijas nodokļa 

atlaides saņemšanai 

2015. gada 26. novembrī tika veikti 

grozījumi “Bērnu tiesību aizsardzības 

likumā”, izsakot 1. panta 16. punktu jaunā 

redakcijā, kas paplašina daudzbērnu 

ģimenes definīcijas tvērumu, kas jāietver 

arī citos normatīvajos aktos. 

Veikti grozījumi “Transportlīdzekļa 

ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu 

vieglo transportlīdzekļu likuma” 7.panta 

5.daļā. 

Lai novērstu sliktas pārvaldības praksi, 

pārskatīti arī citi normatīvie akti, kur 

iekļauta daudzbērnu ģimenes definīcija. 

FM SM 01.01.2017. 

3.5. 

Diferencēt atbalstu 

aprūpei pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

audzēkņiem atkarībā no 

vecuma grupas (1,5-4 

g.v., 5-6 g.v.) 

Pašreizējā normatīvajā regulējumā noteiktā 

metodoloģija, pēc kuras pašvaldības 

aprēķina izdevumus par viena bērna 

izmaksām pašvaldības bērnudārzā, ir 

nepilnīga. 

 

DLC eksperti ierosina jaunāko vecuma 

grupu izmaksu aprēķināšanas metodikā 

noteikt pašvaldību izdevumus 193 euro 

apmērā. 

 

 

IZM FM 01.09.2017. 
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Izmaksas tiek novienādotas visās bērnu 

vecuma grupās, aprēķinot vidējās izmaksas 

par bērnu. Taču, tā kā valsts finansē piecu 

un sešu gadu veco bērnu pirmsskolas 

izglītību ar dotāciju pedagogu 

atalgojumam ~50 euro apmērā par vienu 

bērnu mēnesī, tad pašvaldību izdevumi 

šajā vecuma grupā ir mazāki nekā 

jaunākajās vecuma grupās (1,5 – 4 g.v.), 

kur pedagogu atalgojums ietverts 

pašvaldību izdevumos. 

Šīm grupām nav nodrošināts valsts 

līdzmaksājums pedagogu atalgojumam, 

bet 5-6 g.v. – 143 euro, jo šeit papildus 

ieguldījumu sniedz valsts finansējums 

pedagogu atalgojumam 50 euro apmērā. 

3.6. 

Paplašināt “Goda 

ģimenes apliecība” 

programmu, paredzot 

atlaides vismaz 20% 

apmērā kultūras iestādēs, 

kuras darbību īsteno ar 

valsts atbalstu 

Šobrīd Ar valsts atbalstu izveidotā “Goda 

ģimenes programma” ietver neviendabīgus 

atlaižu piedāvājumus un atlaižu 

piešķiršanas principus no KM pārziņā 

esošajām valsts kapitālsabiedrībām. 

Paplašināts piedāvājums, vienādoti 

principi un noteikts minimālais atlaižu 

apmērs piedāvājumam muzeju u.c. 

kultūras iestāžu pasākumiem, ko sniedz 

KM pārraudzībā esošās valsts 

kapitālsabiedrības - 20% apmērā no 

sākuma cenas. Visās kultūras iestādēs, kas 

ir valsts kapitālsabiedrības, skaidri 

definēts personu loks atlaides saņemšanai. 

KM, SIF Pašvaldības 01.01.2017. 

3.7. 

Sakārtot normatīvo 

regulējumu, kas saistīts 

ar personu apliecinoša 

dokumenta izsniegšanu, 

mainot uzvārdu pie 

laulību slēgšanas 

Saskaņā ar normatīvo regulējumu personu 

apliecinošs dokuments ir lietošanai 

nederīgs, ja mainījies personas uzvārds. Ja 

laulātie kāzu dienā maina uzvārdu, pase 

vai eID kļūst nederīga līdz ar laulības 

reģistrācijas brīdi. PMLP iesniegt 

iesniegumu personu apliecinošu 

dokumentu maiņai. Līdz ar to 

iedzīvotājiem neērtības rada fakts, ka, lai 

uzreiz pēc svinīgās laulību ceremonijas 

jaunlaulātie varētu doties kāzu ceļojumā 

ārpus Latvijas, ir jāpaliek savā uzvārdā, jo 

jaunu personu apliecinošu dokumentu 

uzreiz saņemt nevar, bet ar dokumentiem, 

kuros ir norādīts pirmslaulības uzvārds, 

ceļot nedrīkst.  

Veiktas izmaiņas normatīvajā 

regulējumā, Personu apliecinošu 

dokumentu likumu papildinot ar atsauci, 

ka 16.panta regulējums neattiecas uz 

gadījumu, ja uzvārds tiek mainīts laulību 

rezultātā, vienlaikus saglabājot 

pienākumu nomainīt dokumentus 30 

dienu laikā no laulību noslēgšanas. 

TM  01.01.2017. 
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IV. IETEKME UZ PROBLĒMAS RISINĀŠANU 

Latvijas demogrāfiskā situācija, neskatoties uz atsevišķām pozitīvām tendencēm (pieaugošu 

jaundzimušo skaitu un dzimstības koeficientu), ar tai raksturīgajiem negatīvajiem rādītājiem 

(negatīvu dabisko pieaugumu un negatīvu migrācijas saldo) šobrīd nevar piedāvāt optimistisku 

skatījumu uz tautas ataudzi nākotnē – 90. gadu sākumā dzimusī paaudze skaitliski ir tik neliela, ka 

pie jebkādām politikas iniciatīvām dzimstības veicināšanai kopējais dzimušo bērnu skaits arī būs 

neliels un nebūs iespējams nodrošināt pilnvērtīgu paaudžu nomaiņu17,18. Turklāt jāņem vērā, ka 

demogrāfiskie procesi ir lēni un inerti – jebkāda darbība šodien nesīs rezultātus tikai pēc vairākiem 

gadiem. Demogrāfiskā atbalsta politika ir ilglaicīga valsts investīcija, kuras rezultāti nav jūtami 

uzreiz, tāpēc nav kāda unikāla risinājuma, kas demogrāfisko situāciju varētu uzlabot ļoti operatīvi19. 

Lai arī Latvijas iedzīvotāju kopējais skaits mazināsies, tomēr, īstenojot efektīvu un stabilu politiku, 

valstij ir iespēja Latvijas valstspiederīgo skaitu noturēt tādā līmenī, ka to īpatsvars nekļūst kritiski 

zems. 

Kā minēts iepriekš, pēdējos gados realizējot noteiktas politikas iniciatīvas (atcelti krīzes 

periodā noteiktie slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalsta apmēra ierobežojumi, kā arī 

atjaunota ģimenes valsts pabalsta diferencēšana atkarībā no bērnu skaita ģimenē) panākts būtisks 

progress dzimstības veicināšanā, kas visticamāk pozitīvi ietekmēs dzimstības rādītājus arī turpmāk20.  

Tomēr, kā rāda iepriekš veikto pētījumu rezultāti, iedzīvotāju skatījumā viens no līdzšinējās 

dzimstības veicināšanas politikas lielākajiem trūkumiem ir valsts atbalsta nestabilitāte21. 

Nekonsekventa jebkuru politikas iniciatīvu īstenošana un bieža maiņa nevairo iedzīvotājos 

uzticēšanos atbalsta instrumentiem, līdz ar to valsts atbalsts, plānojot bērnus, netiek būtiski ņemts 

vērā. Šādā situācijā arī salīdzinoši dāsns atbalsts, kuram trūkst uzticības ilgākā laika posmā, var 

nesniegt vajadzīgos rezultātus, bet vairot neuzticību valstij un netieši negatīvi ietekmēt dzimstību. 

Lai valsts atbalsts kļūtu par aspektu, kas tiek izvērtēts, plānojot bērnus, būtiski panākt sabiedrības 

uzticību, izstrādājot ilgtermiņa demogrāfijas politiku un konsekventi pielietojot politikas 

instrumentus22. 

Šajā ziņojumā ietvertie DLC ekspertu priekšlikumi, kas jāizskata 2017. gada budžeta 

veidošanas procesā, nepiedāvā veikt radikālas izmaiņas ģimenes atbalsta politikā, kuru īstenošanai 

būtu nepieciešami izteikti lieli finanšu ieguldījumi. Nenoliedzami, ievērojama pabalstu celšana ir tas 

tautas ataudzes veicināšanas veids, kas tiek visplašāk publiski atbalstīts un īsākā laika periodā var 

ietekmēt dzimstību, bet, apzinoties Latvijas mēreno ekonomisko izaugsmi, šādas pieejas ilgtspēja 

varētu būt apdraudēta, jo prasa augstus izdevumus, kuri turklāt, lai stimulētu dzimstību, pakāpeniski 

jāpalielina.  

Ziņojuma ietvaros sniegtie priekšlikumi papildina šobrīd spēkā esošo ģimenes atbalsta 

politikas plānošanas dokumentu tvērumu, primāri uzmanību pievēršot: 

 nabadzības, sociālās un teritoriālās atstumtības riskam visvairāk pakļautajām grupām – 

ģimenēm, kur bērnus audzina viens pieaugušais, un daudzbērnu ģimenēm; 

 kā arī adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas sakārtošanai. 

 

 

                                                           
17 VARAM (2014). 1. starpatskaite. Demogrāfisko izmaiņu raksturojums un prognozes. http://www.varam.gov.lv/files/text/Petijums_1 

%20starpatskaite.pdf (sk. 11.07.2015.) 
18 Meļhovs A., Latvijas Banka (2014). Forecasting natural population change. https://www.macroeconomics.lv/sites/default/files/en_dp-
3-2014-melihovs_0.pdf (sk. 11.07.2015.) 
19 PKC (2015). Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam un deklarācijas 
par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojums. 

http://www.pkc.gov.lv/images/MP_zinojums/MPzin_07092015_Uzraudzibas_zinojums.pdf (sk. 01.06.2016.) 
20 LM, Liepiņa L. (11.05.2015.). Atbalsts ģimenēm ar bērniem: jaunākās izmaiņas un nākotnes aktualitātes. Pieejams: 

http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/Sabiedribas %20lidzdaliba/lm_2015marts.pdf (sk. 15.07.2015.) 
21 VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte. http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf 

(sk. 07.07.2015.) 
22 Turpat. 

http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/Sabiedribas%20lidzdaliba/lm_2015marts.pdf
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Vienlaikus ziņojumā sniegti priekšlikumi: 

 sistēmisku trūkumu un nepilnību novēršanai pašreizējam ģimenes atbalsta, sociālās un 

nodokļu politikas ietvaram; 

 preventīvām aktivitātēm ģimeņu stabilitātes stiprināšanai, t.sk., sniedzot informāciju par 

vecāku iespējām, tiesībām un pienākumiem; 

 informācijas iegūšanai uz pierādījumiem balstītas dzimstības veicināšanas un ģimenes 

atbalsta ilgtspējīgas politikas veidošanai; 

 kā arī jaunu (piemēram, “Ģimenei draudzīga pašvaldība”) vai līdz šim drīzāk pasīvi īstenotu 

programmu (piemēram, remigrācijas jautājumi, sabiedrības novecošanas izaicinājumi) 

aktualizēšanai, kas ilgtermiņā sniegs būtisku ieguldījumu tautas ataudzes veicināšanā.  

DLC ekspertu izvirzītās prioritātes 2017. un 2018. gadam lielā mērā ir atbilstošas ģimenēm 

ar maziem bērniem draudzīgam, nodarbinātību veicinošajam scenārijam (t.s. tautas ataudzes 

nodarbinātības scenārijam), ko par perspektīvāko atzīst vecās Eiropas Savienības dalībvalstis un par 

piemērotu turpmākai ģimenes atbalsta politikai Latvijā norādījuši pētnieki, analizējot tautas ataudzi 

ietekmējošos faktorus23.  

Salīdzinājumā ar scenāriju, kurš paredz īpaši strauju pabalstu celšanu (t.s. pabalstu scenārijs), 

mazāk uzmanības pievēršot nodokļu atvieglojumiem un ģimenes un darba dzīves saskaņošanu 

atbalstošiem pakalpojumiem, nodarbinātības scenārijs ir vairāk vērsts uz problēmu cēloņu risināšanu. 

Tas novērš cilvēku nespēju parūpēties par sevi un saviem bērniem atšķirībā no uz pabalstiem 

orientētā scenārija, kas drīzāk cīnās ar sekām. Paralēli dzimstības veicināšanai nodarbinātības 

scenārijs veicina arī emigrācijas mazināšanos un rezultātā ir ekonomiski izdevīgāks valstij, jo paredz 

mazākas izmaksas, kā arī sniedz iespēju daļu ieguldījumu saņemt atpakaļ nodokļu veidā. Tādējādi 

nodarbinātības scenārijs sniedz augstāku varbūtību, ka šādi iespējams nodrošināt stabilu politiku 

ilgtermiņā, tas ir mazāk pakļauts riskam, ka ekonomisku grūtību gadījumā būtu jāpieņem lēmums 

par noteiktu atbalsta veidu pārtraukšanu. 

Vienlaikus visi no DLC ekspertu izvirzītajiem priekšlikumiem ir vērsti uz NAP2020 

prioritātes “Cilvēka drošumspēja” noteikto rīcības virzienu, jo īpaši – rīcības virziena “Stabili pamati 

tautas ataudzei” – mērķu sasniegšanu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, paredzams, ka priekšlikums, ko DLC eksperti izvirzījuši ar 

augstāko prioritāti – atbalsts adopcijas un ģimeniska veida ārpusģimenes aprūpes sistēmas 

pilnveidošanai, uzsverot LM iesniegtā finansējuma JPI izskatīšanas procesā piešķiršanas 

nepieciešamību (1.1.) –, mazinās šīs mērķgrupas bērnu nabadzības un sociālās atstumtības risku un 

nodrošinās turpmāku NAP rādītāju progresu tuvinoties mērķim “panākt, ka bērni dzīvo labvēlīgā 

ģimeniskā vai ģimenei pietuvinātā vidē, un vardarbība ģimenē samazinās” [259] (sk. 5. tab.). 

5. tabula. 

NAP2020 rīcības virziena "Stabili pamati tautas ataudzei" mērķu sasniegšanas 

rādītāji: ārpusģimenes aprūpe 

Rādītājs/gads Bāzes vērtība 

(gads) 

2014 2017 2020 2030 

[261] Ārpusģimenes aprūpē esošo 

bērnu skaits attiecībā pret visu 

nepilngadīgo skaitu valstī (%) 

2,31 

(2011. g.) 

 2,2 %  

(mērķa vērtība 

≤ 2,2) 

≤ 2,1 ≤ 2,0 ≤ 1,7 

[262] Aizbildnībā un 

audžuģimenēs  

(ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu 

skaits attiecībā pret visiem 

bērniem, kas ir ārpusģimenes 

aprūpē (%) 

77,8 

(2011. g.) 

80 % 

(mērķa vērtība 

>80 %) 

> 82 % > 85 % > 90 % 

Avots: (1) NAP2020, (2) LM (02.06.2015). Ārpusģimenes aprūpes sistēmas problēmjautājumi. Bāriņtiesas un sociālā dienesta darbības 
efektivitāte. 

                                                           
23 VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte. http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf 
(sk. 07.07.2015.); 
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Atbilstoši Valdības rīcības plānam noteiktajam, saņemot papildus atbalstu, palielināsies 

adopcija (adoptētāju skaits – 200. Latvijā adoptēto bērnu īpatsvars no juridiski adopcijai pieejamiem 

bērniem – 11 %). 

Kā nākamās prioritātes iekļaušanai 2017. gada budžetā DLC eksperti izvirzījuši 

priekšlikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai visvairāk nabadzības riskam pakļautajām ģimenēm – 

ģimenēm, kur bērnus audzina viens pieaugušais, un daudzbērnu ģimenēm: 

 Apgādnieka zaudējuma pensijas palielināšana vismaz līdz valstī noteiktajam minimālajam 

uzturlīdzekļu apmēram (1.2.), 

 Ģimenes valsts pabalsta palielināšana līdz 50 euro par 4. un nākamajiem bērniem (1.3.), 

 Sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšana daudzbērnu ģimenēm, veicot izmaiņas 

normatīvajos aktos un nosakot šīs ģimenes kā jaunu pasažieru kategoriju, kas ir tiesīga 

izmantot braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā (1.4.). 

Ņemot vērā to, ka monetārais atbalsts papildināts ar paaugstinātu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pieejamību, prognozējams, ka šīs iniciatīvas sniegs pozitīvu ieguldījumu NAP2020 

mērķa “ar kompleksas atbalsta sistēmas ģimenēm palīdzību, kas veicina ģimenes un darba dzīves 

saskaņošanu, mazināt bērnu nabadzības risku no 25% 2010. gadā uz 20% 2020. gadā” [263] 

sasniegšanai (sk. 6. tab.). DLC eksperti pievienojas pētījumiem, kas akcentē transporta pieejamības 

paaugstināšanas ārkārtīgi nozīmīgo ietekmi daudzbērnu ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanā, jo 

paplašina valstiski iekšējās mobilitātes un pārvietošanās iespējas un tādējādi potenciāli veicina 

nodarbinātību. Vienlaikus – sniedz iespēju daudzbērnu ģimenēm aktīvāk apmeklēt arī kultūras 

pasākumus ārpus savas dzīvesvietas.  

6. tabula.  

NAP2020 rīcības virziena "Stabili pamati tautas ataudzei" mērķu sasniegšanas 

rādītāji: bērnu nabadzības mazināšana 

Rādītājs/gads Bāzes vērtība 

(gads) 

2014 2017 2020 2030 

[265] Nabadzības riska indekss 

ģimenēm, kurās viens pieaugušais 

audzina bērnus 

39 

(2010) 

37 

(2013. – 41,1) 

 

34 30 - 

[266] Nabadzības riska indekss, ar 2 

pieaugušajiem un 3 un vairāk apgādībā 

esošiem bērniem 

37 

(2010) 

34 

(2013. – 27,7) 

30 27 - 

[267] Nabadzības riska indekss 

bērniem (0-17) kopumā 

24,8 

(2010) 

24 

(2013. – 24,3) 

22 19 - 

Avots: CSP. 

Papildus atbalstu ģimenēm transporta pieejamībai sniedz arī DLC izvirzītais 

3.3. priekšlikums, kas ietver Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumos noteikto paplašināto 

daudzbērnu ģimeņu definīciju piemērot arī normatīvajā regulējumā par transportlīdzekļu 

ekspluatācijas nodokli atlaides saņemšanai. Savukārt DLC 3.5. priekšlikums daudzbērnu ģimenēm 

paredz plašāku kultūras pasākumu izmantošanas spektru, kultūras iestādēm piedāvājot paplašinātu 

atlaižu sistēmu kultūras iestāžu apmeklējumam. Līdz ar to šie pasākumi sniedz netiešu pozitīvu 

ietekmi arī tādu NAP2020 rādītāju sasniegšanai kā “[243] iedzīvotāju nodarbinātība”, kas ir viens no 

pamatelementiem valsts ilgtspējīgai attīstībai, gan arī pieaugošam kultūras pasākumu apmeklējumu 

skaitam (NAP2020 [432]; LIAS2030 [8]). 

Tāpat netieši uz nodarbinātības veicināšanu, ģimenes un darba dzīves labāku saskaņošanu ir 

orientēti DLC 1.6. un 1.7. priekšlikumi ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi, kas vērsti uz atbalstu visām 

ģimenēm – sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana pensiju kapitālā BKA laikā un IIN 

atvieglojumu atjaunošana par nestrādājošu laulāto, kas aprūpē bērnus. 

Kā norādīts iepriekš, DLC izvirzīja sešus priekšlikumus ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi kā 

absolūti prioritārus – ar indikatīvi būtiskāko pozitīvo ietekmi uz tautas ataudzes veicināšanu. Nosacīti 

kā sekundāri tika definēti šādi priekšlikumi – 1.7. “Bērna kopšanas pabalsta tuvināšanās 

minimālajam ienākumu līmenim (no 171 uz 180 euro, 2017. gadā)”, 1.8. “Iespēja ģimenes valsts 

pabalstu saņemt arodskolu stipendiju saņēmēju vecākiem” un 1.9. “Palielināta summa attaisnotajiem 
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izdevumiem par bērnu izglītību un ārstniecības izdevumiem no 215 līdz 430 euro”. Ja ierobežotas 

fiskālās telpas situācijā šo priekšlikumu īstenošana netiks uzsākta, nav paredzama izteikti negatīva 

ietekme uz tautas ataudzes mērķu sasniegšanu, tomēr jāņem vērā, ka priekšlikumu īstenošana saistīta 

ar, pēc iedzīvotāju domām, netaisnības novēršanu. Tāpēc būtiski ir stiprināt uzticēšanos valsts 

atbalstam, kas ietekmē drošības sajūtu un tādējādi netieši arī dzimstības veicināšanu. 

Uz ģimeņu nodarbinātības veicināšanu vērstais scenārijs ir virzīts uz ģimeņu labklājību, 

valstij nodrošinot ģimenes un darba dzīves saskaņošanai labvēlīgus apstākļus un citu atbalstu 

ģimenēm. Tas ietver pasākumu kopumu, kas ļauj vecākiem labāk iekļauties darbā un savienot to ar 

mājas pienākumiem, kā arī veicina drošības sajūtu citās dzīves jomās, t.sk., nodrošinājumā ar 

mājokli, pirmsskolas izglītības pieejamībā un kopumā – vispārējā pašvaldību atbalstā sava novada 

teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem. Minētās atbalsta jomas pilnveidojoši priekšlikumi ir iekļauti 

DLC piedāvājumā 2017., kā arī 2018. gadam. Līdz ar iepriekšminētajiem priekšlikumiem 

paredzams, ka ziņojumā ietvertās preventīvās aktivitātes, informējot par vecāku iespējām, tiesībām 

un pienākumiem (2.3.), kā arī laulības tiesiskajām priekšrocībām salīdzinājumā ar nereģistrētu 

kopdzīvi (2.4.) netieši veicinās NAP2020 rādītāja apmierinātība ar dzīvi [230] pozitīvas izmaiņas. 

Pētījuma dati rāda, ka vecāku nodarbinātība ir viens no efektīvākiem, lai arī ne populārākais 

instruments dzimstības veicināšanai un emigrācijas mazināšanai. Cilvēki, veidojot partnerattiecības, 

cer, ka tās būs pastāvīgas. Realitāte nereti izrādās citāda, kas nepietiekama valsts atbalsta situācijā 

noved pie lēmuma vairs neriskēt un bērnus neradīt. Ja cilvēkam, pārtraucot partnerattiecības un 

paliekot vienam ar bērniem, ir labi apmaksāts darbs un pārliecība par to, ka tiks saņemts valsts 

atbalsts bērnu pieskatīšanā un aprūpē, tas daudz pozitīvāk ietekmē gan bērnu dzīvi, gan arī šī cilvēka 

uzskatus par iespējām veidot jaunas partnerattiecības un plānus par bērnu radīšanu nākotnē. 

Ņemot vērā demogrāfiskās tendences Latvijā, nākamajā plānošanas periodā ir jāpaplašina 

ģimenes atbalsta politikas tvērums, īpašu uzmanību veltot ģimenes un darba dzīves savienošanas 

iespēju pilnveidošanai, t.sk., bērnu uzraudzības pakalpojumiem, elastīgu nodarbinātības formu 

popularizēšanai, kā arī senioru dzīves kvalitātei, pārkvalificēšanās, nodarbinātības un veselības 

pakalpojumu pieejamībai un nabadzības un sociālās atstumtības riska novēršanai. Savu aktualitāti 

saglabās arī Latvijas valstspiederīgo remigrācijas veicināšana, kas jāīsteno uz pierādījumiem balstītā 

informācijā par efektīvākiem atbalsta veidiem valsts un pašvaldību līmenī. Šie un citi priekšlikumi 

iekļauti DLC risinājumu piedāvājumā īstenošanai 2018. gadā. Minētais viennozīmīgi pozitīvi 

ietekmēs NAP2020 definētos rādītājus, kas raksturo tautas ataudzi – jaundzimušo bērnu skaitu 

(NAP2020, [257]), bērni dzims kuplākās ģimenēs (pieaugs iedzīvotāju īpatsvars, kas dzīvo ģimenē 

ar 2 un vairāk bērniem (NAP2020, [258]) un līdz ar to – palielināsies iedzīvotāju skaits kopumā 

(NAP2020, [227]). 

Jau iepriekš ziņojuma ietvaros norādīts, ka nav kāda viena unikāla pasākuma, kas atrisinātu 

demogrāfiskās situācijas izaicinājumus Latvijā. Līdz ar to arī nav iespējams tieši un precīzi identificēt 

riskus prognozēto dzimstības rādītāju sasniegšanā, ja kāds no DLC priekšlikumiem netiks īstenots. 

Tomēr jāņem vērā, ka DLC ekspertu izvirzītie, primāri uz sistēmas sakārtošanu un sociālās un 

nodokļu politikas ģimenes atbalstam pilnveidošanu vērstie priekšlikumi veicinās iedzīvotāju 

uzticēšanos stabilam valsts atbalstam. Šādā veidā ilgtermiņā veidosies stabilākas ģimenes, attīstīsies 

starppaaudžu sadarbība, kas ļoti būtiska sabiedrībai novecojot, un katrs iedzīvotājs jutīsies droši un 

būs pārliecināts, ka grūtā brīdī saņems palīdzību, bet citkārt spēs dalīties un palīdzēt saviem 

tuvākajiem – radinieku lokā, vietējā kopienā un valstī.  
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V. IETEKME UZ VALSTS UN PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

Nodaļas ietvaros sniegts izvērsts pārskats par DLC sniegto priekšlikumu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu: 

1) detalizēti aprēķini visiem DLC priekšlikumiem (1. Priekšlikumi ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi + 2. Priekšlikumi ar īstermiņa fiskālo ietekmi + 

3. Sistēmiski grozījumi un uzlabojumi)  

2) detalizēti aprēķini prioritāri īstenojamiem DLC priekšlikumiem (1. TOP6 (1.-6.) priekšlikumi ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi + 2. Priekšlikumi ar 

īstermiņa fiskālo ietekmi + 3. Sistēmiski grozījumi un uzlabojumi). 

Trešajā apakšnodaļā iekļauti DLC vadītāja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētāja 

I.Parādnieka priekšlikumi indikatīviem papildus resursu avotiem valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai 2017. gadam. 

Kopsavilkums par konceptuālajā ziņojumā iekļauto risinājumu realizācijai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu 

Risinājums 

Risinājums 

(risinājuma 

varianti) 

Budžeta 

programmas 

(apakšprogrammas) 

kods un nosaukums 

Vidēja termiņa budžeta 

ietvara likumā plānotais 

finansējums 

Nepieciešamais papildu finansējums 

Pasākuma 

īstenošanas 

gads 
 (ja risinājuma 

(risinājuma 

varianta) 

īstenošana ir 

terminēta) 

2016

. 

gads 

2017. 

gads 

2018. 

gads  

2017. 

gads  

2018. 

gads 

2019. 

gads 

turpmākaj

ā 

laikposmā 

līdz 

risinājuma 

pabeigšanai 
(ja 

īstenošana ir 

terminēta) 

turpmāk 

ik gadu 
(ja 

risinājum

a izpilde 

nav 

terminēta) 

Finansējums konceptuālā 

ziņojuma īstenošanai 

kopā 

(VISI PRIEKŠLIKUMI) 

    

   25,437 

 
40,153 50,952 0,065 50,948  

tajā skaitā:                

Valsts budžets (ieskaitot 

speciālo budžetu) 
    

    21,137 

 

35,133 45,932 0,065 45,928   

Pašvaldību budžets         4,3 5,02  5,02 0  5,02    

Finansējums konceptuālā 

ziņojuma prioritāro 

priekšlikumu īstenošanai  
(1. TOP6 (1.-6.) priekšlikumi ar 

ilgtermiņa fiskālo ietekmi + 2. 

Pasākumi ar īstermiņa fiskālo 

ietekmi + 3. Priekšlikumi 

  

   

21,737 28,753 35,796 0,065 35,948 
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sistēmiskiem grozījumiem un 

uzlabojumiem) 

tajā skaitā:             

Valsts budžets (ieskaitot 

speciālo budžetu) 
  

   17,437 24,453 31,496 0,065 31,648  

Pašvaldību budžets 
  

   4,3 4,3 4,3 0 4,3  

1. PRIEKŠLIKUMI AR ILGTERMIŅA FISKĀLO IETEKMI 

1.1. Atbalstīt LM JPI par 

ģimeniska veida 

ārpusģimenes aprūpes 

koncepcijas īstenošanu 

 

LM pamatbudžeta 
apakšprogramma 22.02.00 

"Valsts programma bērnu 
un ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai"; 

speciālā budžeta 
apakšprogramma 04.04.00 

"Invaliditātes, maternitātes 

un slimības speciālais 
budžets"; 

LM pamatbudžeta 

apakšprogramma 20.01.00 
„Valsts sociālie pabalsti”;  

LM pamatbudžeta 

programma 04.00.00 

„Valsts atbalsts sociālajai 

apdrošināšanai”; LM 

sociālās apdrošināšanas 
speciālā budžeta 

apakšprogramma 04.05.00 

„Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

speciālais budžets” 

0 0 0 4,9 5,3 10,8  10,824  

1.2. Palielināt apgādnieka 

zaudējuma minimālās 

pensijas apmēru25 
 

Speciālā budžeta 

apakšprogramma 04.01.00 
„Valsts pensiju speciālais 

budžets” 
LM pamatbudžeta 

apakšprogramma 20.01.00 

„Valsts sociālie pabalsti” 

0 0 0 3,98 5,3 5,3  5,3  

1.3. Palielināt ĢVP līdz 

50  euro par 4. un 

nākamajiem bērniem ģimenē 
26 

 
LM pamatbudžeta 

apakšprogramma 20.01.00 
„Valsts sociālie pabalsti” 

0 0 0 3,5 3,5 3,5  3,5  

                                                           
24 Neieskaitot koncepcijā plānoto pasākumu, kas paredz no 2020.gada pārskatīt arī no valsts pamatbudžeta izmaksājamās atlīdzības parastajām audžuģimenēm atkarībā no ģimenē ievietoto bērnu skaita. 
25 Aprēķins par nepieciešamo finansējumu veikts pie minimālās mēneša darba algas – 370 euro. Aprēķini precizēsies, kad tiks izstrādāts valsts budžeta 2017.gadam projekts. Neieskaitot Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūrai (turpmāk – VSAA) nepieciešamos administratīvos izdevumus.  
26 Neieskaitot VSAA nepieciešamos administratīvos izdevumus. Aprēķini precizēsies, kad tiks izstrādāts valsts budžeta 2017.gadam projekts. 
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1.4. Noteikt daudzbērnu 

ģimenes kā jaunu pasažieru 

kategoriju, kas ir tiesīga 

izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus starppilsētu 

sabiedriskajā transportā 

 

SM pamatbudžeta 
31.00.00 programma 

“Sabiedriskais transports” 

 

0 0 0 2,6 5,2 5,2  5,2  

1.5. Palielināt sociālās 

apdrošināšanas iemaksas 

pensiju kapitālā BKA laikā27 

 

LM pamatbudžeta 
programma 04.00.00 

„Valsts atbalsts sociālajai 

apdrošināšanai”; 
speciālā budžeta 

apakšprogramma 04.04.00 

"Invaliditātes, maternitātes 
un slimības speciālais 

budžets; 

apdrošināšanai”; 
speciālā budžeta 

apakšprogramma 04.01.00 

„Valsts pensiju speciālais 
budžets”; speciālā budžeta 

apakšprogramma 04.02.00 

„Nodarbinātības speciālais 

budžets” 

0 0 0 0,628 3,629 5,330  5,3  

1.6 Atjaunot IIN 

atvieglojumus par 

nestrādājošu laulāto (īpašas 3 

kategorijas) 
 

FM programma 33.00.00 

“Valsts ieņēmumu un 
muitas politikas 

nodrošināšana” (Ieņēmumi 

no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa) 

0 0 0 5,38 5,38 5,38  5,3831  

1.-6. PRIEKŠLIKUMI AR 

ILGTERMIŅA FISKĀLO 

IETEKMI, KOPĀ: 

  
   20,96 28,28 35,48  35,48  

tajā skaitā:            

Valsts budžets (ieskaitot 

speciālo budžetu) 
  

   16,93 24,25 31,45  31,45  

                                                           
27 Aprēķini precizēsies, kad tiks izstrādāts valsts budžeta 2017.gadam projekts. Neieskaitot VSAA nepieciešamos administratīvos izdevumus.  
28 Speciālā budžeta un pamatbudžeta finansiālās bilances samazinājums, kur: -1,6 - pamatbudžeta izdevumu samazinājums; -2,2 - speciālā budžeta ieņēmumu samazinājums (no tā: -0,6 - dēļ pensiju 2.līmena iemaksu 
palielinājuma); -2,2 - speciālā budžeta finansiālās bilances samazinājums; 
29 Speciālā budžeta un pamatbudžeta finansiālās bilances samazinājums, kur: -1,6 - pamatbudžeta izdevumu samazinājums; -5,1 - speciālā budžeta ieņēmumu samazinājums (no tā: -3,6 - dēļ pensiju 2.līmena iemaksu 

palielinājuma); -5,1 - speciālā budžeta finansiālās bilances samazinājums; 
30 Speciālā budžeta un pamatbudžeta finansiālās bilances samazinājums, kur: -1,6 - pamatbudžeta izdevumu samazinājums; -6,9 - speciālā budžeta ieņēmumu samazinājums (no tā: -5,3 - dēļ pensiju 2.līmena iemaksu 

palielinājuma); -6,9 - speciālā budžeta finansiālās bilances samazinājums; 
31 Datu avots: Valsts ieņēmumu dienesta vēstule Nr. 8.1-13/ 521 (atbilde uz I.Parādnieka 03.12.2015. vēstuli Nr. 142.6/64-23-12/15); VID aplēsis, ka iespējamā fiskālā ietekme uz valsts kopbudžetu, piešķirot tiesības 
saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir bērns (vai vairāk) vecumā līdz trīs gadiem, ir 4,44 milj. euro; nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir trīs bērni (vai vairāk), no 

kuriem vismaz viens ir jaunāks par astoņiem gadiem, ir 0,89 milj. euro; nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir pieci bērni (vai vairāk) vecumā līdz 18 gadiem, ir 0,05 milj. euro. 
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Pašvaldību budžets      4,3 4,3 4,3  4,3  

1.7. Tuvināt BKP apmēru 

minimālajam ienākumu 

līmenim32 

 
LM pamatbudžeta 

apakšprogramma 20.01.00 
„Valsts sociālie pabalsti” 

0 0 0 2,1 5,8 9,4  9,433  

1.8. Piešķirt ĢVP vecākiem, 

kuru bērni mācās 

profesionālajās izglītības 

iestādēs un saņem stipendiju 

[no 1.09.2017.]34 

 
LM pamatbudžeta 

apakšprogramma 20.01.00 
„Valsts sociālie pabalsti”” 

0 0 0 1,635 4,7 4,7  4,7  

1.9. Palielināt attaisnotos 

izdevumus par izglītību un 

ārstniecības pakalpojumiem 

bērniem no 215 līdz 430 

euro 

 

FM programma 33.00.00 

“Valsts ieņēmumu un 

muitas politikas 

nodrošināšana” (Ieņēmumi 
no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa) 

0 0 0  0,936  0,9   0,9   

7.-9. PRIEKŠLIKUMI AR 

ILGTERMIŅA FISKĀLO 

IETEKMI, KOPĀ 

  
   3,7 11,4 15  15  

tajā skaitā:            

Valsts budžets (ieskaitot 

speciālo budžetu) 
  

   3,7 10,68 14,28  14,28  

Pašvaldību budžets      0 0,72 0,72  0,72  

VISI PRIEKŠLIKUMI AR 

ILGTERMIŅA FISKĀLO 

IETEKMI 

  
   24,66 39,68 50,48  50,48  

tajā skaitā:            

Valsts budžets (ieskaitot 

speciālo budžetu) 
  

   20,36 34,66 45,46  45,46  

Pašvaldību budžets      4,3 5,02 5,02  5,02  

2. PRIEKŠLIKUMI AR ĪSTERMIŅA FISKĀLO IETEKMI 

2.1. Atbalstīt PKC JPI, kas 

paredz īstenot pētījumu par 

ģimeņu, kur bērnus audzina 

viens pieaugušais, un 

daudzbērnu ģimeņu 

situācijas problemātiku, t.sk., 

 

01.00.00 „Pārresoru 
koordinācijas centra 

darbības nodrošināšana” 

 

0 0 0 0,087 

 

0,005 

 

0,004 

 

0,065  2020. 

                                                           
32 Aprēķini precizēsies, kad tiks izstrādāts valsts budžeta 2017.gadam projekts. Neieskaitot VSAA nepieciešamos administratīvos izdevumus. Aprēķins veikt, pieņemot, ka BKP apmērs līdz 1.5.g.: 2017.g.-  180, 2018.g. 
– 190, 2019.-200 euro.  
33 Turpmākajos gados norādīt 2019.gada apmērā. 
34 Aprēķins veikts pieņemot, ka norma stājas spēkā no 2017.gada 1.septembra. Aprēķini precizēsies, kad tiks izstrādāts valsts budžeta 2017.gadam projekts. Neieskaitot VSAA nepieciešamos administratīvos izdevumus. 
35 Aprēķins veikts, ievērojot ģimenes valsts pabalsta apmēra palielināšanu līdz 50 euro par 4+ bērnu. 
36 Sadalījums 80% pašvaldību budžets un 20% valsts pamatbudžets (attiecīgi 0,72 un 0,18 miljoni euro). 
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mehānismiem nabadzības 

riska mazināšanai 

2.2. Uzsākt un attīstīt 

programmas “Ģimenei 

draudzīga pašvaldība” 

darbību 

 

VARAM programma 

30.00.000 ”Pašvaldību 
attīstības nacionālie 

atbalsta instrumenti” 

0 0 0 0,1 0 0  0 2017. 

2.3. Izstrādāt un izplatīt 

informatīvu, vizuāli ērti 

uztveramu materiālu par 

atbalsta iespējām, ko sniedz 

valsts un pašvaldības 

vecākiem, vecāku tiesībām 

un pienākumiem 

 

 LM pamatbudžeta 

apakšprogramma 22.02.00 

"Valsts programma bērnu 

un ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai" 

0 0 0 0,1 0 0  0 2017. 

2.4. Izstrādāt un izplatīt 

informatīvu, vizuāli ērti 

uztveramu materiālu par 

oficiāli reģistrētas laulības 

priekšrocībām dažādu 

jautājumu, t.sk., mantisko 

attiecību risināšanā 

 

LM pamatbudžeta 

apakšprogramma 22.02.00 

"Valsts programma bērnu 
un ģimenes stāvokļa 

uzlabošanai" 

0 0 0 0,1 0 0  0 2017. 

2.PRIEKŠLIKUMI AR 

ĪSTERMIŅA FISKĀLO 

IETEKMI, KOPĀ 

  
   0,387 0,005 0,004 0,065 0  

tajā skaitā:            

Valsts budžets (ieskaitot 

speciālo budžetu) 
  

   0,387 0,005 0,004 0,065 0  

Pašvaldību budžets 

 

 

 

  

   0 0 0 0 0  

3. PRIEKŠLIKUMI SISTĒMISKIEM GROZĪJUMIEM UN UZLABOJUMIEM ĢIMENES ATBALSTA POLITIKAS PILNVEIDOŠANAI (AR NOSACĪTU IETEKMI/ BEZ IETEKMES 

UZ BUDŽETU) 

3.1. Izveidot Tautas ataudzes 

fondu SIF struktūrā 
 

SIF 01.00.00 “Sabiedrības 

integrācijas fonda vadība” 

0 0 0 0 0 0  0 2017. 

3.2. Sniegt atbalstu 

paternitātes noteikšanai UGF  
TM apakšprogrammai 

03.08.00 “Uzturlīdzekļu 
garantiju fonds” 

0 0 0 0  0 0  0  

3.3. Veikt izmaiņas Vecāku 

pabalsta aprēķināšanas 

nosacījumos 

  

   0,078 0,156 0,156  0,156  

3.4. Precizēt daudzbērnu 

ģimeņu definīciju 

normatīvajā regulējumā, kas 

 
SM programma “23.00.00 

Valsts autoceļu fonds” 

0 0 0 0,312 0,312 0,312  0,312  
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nosaka transportlīdzekļa 

ekspluatācijas nodokļa 

atlaides saņemšanai 

3.5. Diferencēt atbalstu 

aprūpei pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņiem 

atkarībā no vecuma grupas 

(1,5-4 g.v., 5-6 g.v.) 

 

 

VARAM “30.00.00 

Pašvaldību attīstības 
nacionālie atbalsta 

instrumenti” 

0 0 0       

3.6. Paplašināt “Goda 

ģimenes apliecība” 

programmu, paredzot 

atlaides vismaz 20% apmērā 

kultūras iestādēs, kuras 

darbību īsteno ar valsts 

atbalstu 

  

0 0 0 0 0 0   2017. 

3.7. Sakārtot normatīvo 

regulējumu, kas saistīts ar 

personu apliecinoša 

dokumenta izsniegšanu, 

mainot uzvārdu pie laulību 

slēgšanas 

  

0 0 0 0 0 0   2017. 

3. PRIEKŠLIKUMI 

SISTĒMISKIEM 

GROZĪJUMIEM UN 

UZLABOJUMIEM , KOPĀ 

  

   0,39 0,468 0,468  0,468  

tajā skaitā:            

Valsts budžets (ieskaitot 

speciālo budžetu) 
  

   0,39 0,468 0,468  0,468  

Pašvaldību budžets      0 0 0  0  
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3. DLC vadītāja I.Parādnieka priekšlikumi indikatīviem papildus resursu avotiem valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai 2017. gadam 

Turpinājumā sniegta informācija par DLC vadītāja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētāja 

I.Parādnieka identificētām jomām, kuru normatīvā regulējuma sakārtošana sniegtu ne tikai pozitīvu ietekmi uz valsts ilgtspējīgu attīstību dažādās jomās, bet 

vienlaikus arī būtu iespējams gūt papildus līdzekļus valsts budžetā. Priekšlikumi un to fiskālā ietekme ir noteikti indikatīvi, līdz ar to veicināma aktīva, 

argumentēta diskusija (sk. 7. tab.). 

7. tabula. 

Iespējamie resursu avoti valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai 2017. gadam 

Nr. 

p.k. 
Priekšlikums  Apjoms Šobrīd 

Pamatbudžets 

milj. euro 

Soc. budžets 

milj. euro 

Kopbudžets 

mlj. euro 

1.  Finanšu stabilitātes nodevas celšana un mērķa pārdēvēšana a 0,1% 0,072% 3,5   

2.  

UIN papildlikme kredītiestādēm kurām nerezidentu finanšu darījumu apjoms pārsniedz 

piem.40% no kopējiem darījumiem. Piemērojot diferencētu % likmi atkarībā no šo 

darījumu īpatsvara, t.i piemēram, 40-50% papildlikme 2% (vai cits % - to noteikt 

izanalizējot finanšu rādītājus), 50,01%-60% - 3% utt. 

  7   

3.  

Kredītiestāžu zaudējumu segšanas perioda noteikšana - 3 gadi. Zaudējumi, kas 

izveidojušies pirms 4 gadiem, vairs netiek ņemti vērā aprēķinot valsts budžetā 

iemaksājamo UIN no uzņēmuma peļņas konkrētajā gadā 

 Nav noteikts    

4.  Termiņuzturēšanās atļauju pagarināšanas maksa 5000 0 5   

5.  Dabas resursa nodokļa likmju pārskatīšana, t.i., par atkritumu apglabāšanu   1,5   

6.  
Palielināt valsts nodevu par tiesu izdevumiem it īpaši bezstrīdus kārtībā un kasācijas 

sūdzībām 
  1   

7.  Palielināt azartspēļu nodokli spēļu automātiem un galdiem b   1   

8.  
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis rezidentiem ārzemēs reģistrētiem 

automobiļiem  
  5   

9.  Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa noapaļošana    1,5   

10.  Akcīzes nodokļa noapaļošana degvielai u.c.   1,5   

11.  
Taksometru jomas sakārtošana ieviešot licences gan taksometru šoferiem, gan mašīnām 

un iespējams arī kompānijai c 
  3   

12.  Bezdarbnieku pabalsta korekcijas d    4  
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13.  
Sociālās iemaksas pensiju kapitālā no Bezdarbnieku pabalsta neveikt vispār vai tikai par 

1 mēnesi e 
     

14.  Slimības lapu pabalsta revīzija    3  

15.  
Veikt pilna spektra analīzi par invaliditātes piešķiršanu un tendencēm, minimizējot 

krāpšanas gadījumus un viltus invaliditātes piešķiršanas f 
     

16.  

Noteikt, ka Biedrībām un nodibinājumiem jādibina savs komersants, ja ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības ir lielāki par 75% no kopējiem ieņēmumiem, vai lielāki par 500 

minimālajām algām g 

     

 KOPĀ (1.–16.)   30 7 37 

Papildus izvērtēšanai      

17.  Noteikt minimālo mazumtirdzniecības uzcenojumu cigaretēm h  
10 - 12 % 

apmērā 
Nav noteikts 2   

18.  Ieviest ikgadējo tabakas tirdzniecības vietas licences maksu h  350 Nav noteikts 1,6   

19.  Ieviest ikgadējo alkohola tirdzniecības vietas licences maksu 350 Nav noteikts 1,7   

20.  Nodoklis luksusa precēm   NA   

  KOPĀ (17.–19.)   5,3   

 KOPĀ   35,3 7 42,3 

 

Piezīmes: 
a Nodevas nosaukuma maiņa, piemēram, Finanšu sektora nodeva sociālai stabilitātei (FSNSS) un uzdot to administrēt VID. 
b  Jau ir veikts detalizēts piedāvājums un aprēķins. 
c Veicot analīzi - cik taksometru ir šobrīd (sadalot pa kompānijām), cik šoferi ir šobrīd (sadalot pa kompānijām), cik nodokļi IIN un sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek 

iekasētas (detalizēti pa kompānijām) vai MUN un UIN, tad aprēķināt optimālo summu, kādai jābūt licences maksai. Mērķis – atbalsts godīgiem nodokļu maksātājiem, 

ierobežota ēnu ekonomikas attīstība nozarē. Iespējams, licences maksa kompānijai kā alternatīva UIN.  
d Nepieciešams izvērtēt Nodarbinātības valsts aģentūras darbības efektivitāti, negodīgu bezdarbnieku identificēšanu. Jāsaprot, kā iespējams, ka pirmsskolas izglītības 

pedagogs ir bezdarbniekos, ja trūkst pedagogu?  
e Fiskālais pamats sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai no pilna Vecāku pabalsta. 
f  Situācija invaliditātes noteikšanas jomā, nepieciešams papildus analīze par invaliditātes piešķiršanas atbilstību, piemēram, izprast, kāpēc tieši pāris gadus pirms vecuma 

pensijas īpaši pieaug invaliditāti saņēmušo skaits. 
g Jau ir sagatavots pamatojums. 
h Abas pozīcijas izskatāmas vienotā paketē, nodrošinot peļņas pieaugumu mazumtirgotājiem, kā rezultātā - papildus ieņēmumi budžetā ar licences ikgadējo maksu. 
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PIELIKUMS 

1. pielikums. Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” sastāvs  

 

Sadarbības platformas vadītājs: 

Imants Parādnieks – Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu 

apakškomisijas priekšsēdētājs 

Sadarbības platformas locekļi (alfabēta secībā) : 

Līga Āboliņa  – LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore 

Ieva Kārkliņa  – PKC Attīstības plānošanas nodaļas konsultante 

Karina Korna  – LM parlamentārā sekretāre 

Pēteris Leiškalns – sociālo lietu eksperts 

Ilmārs Mežs  – demogrāfs, Latvijas Universitātes pētnieks  

Jolanta Plūme – FM valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos 

Egita Pole – VM valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos 

Edgars Putra – FM parlamentārais sekretārs  

Eva Upīte – Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos 

Pieaicinātie speciālisti: 

Linda Liepa  – LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktores vietniece 

Dace Valte-Rancāne  – PKC konsultante  
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2. pielikums. Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: Valdības rīcības plāna pasākumi 

Prioritāte:  Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums 

Valdības deklarācijā 

definētais mērķis 

Dzimstības veicināšana, ekonomiskās migrācijas mazināšana, sociālo garantiju un palīdzības sistēmas optimizēšana, lai nodrošinātu atbilstību 

minimālajam patēriņa grozam un vienlaikus motivētu cilvēkus atgriezties darbā. 

Uzdevumi, kas jāpaveic: 

Deklarācijā 

dotā uzd. 

nr. 

Pasākuma 

nr. 
Deklarācijā dotais uzdevums Rīcības plāna pasākums 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš 

091. 91.1 

Sadarbībā ar nevalstisko sektoru un 

ekspertiem izstrādāsim visaptverošu un 

mērķtiecīgu valsts atbalsta programmu 

ģimenēm, kurās audzina bērnus. Tās 

īstenošanu uzsāksim līdz Latvijas valsts 

simtgadei, veidojot Latviju par 

ģimenēm draudzīgāko valsti. 

Izvērtēt pasākumus, lai: 

- veicinātu atbalstu uzskatam, ka laulībā balstīta ģimene ir 

vērtība; 

- veicinātu adopciju; 

- dažādotu darba un ģimenes dzīves saskaņošanas 

iespējas; 

- mazinātu šķēršļus preču, pakalpojumu un vides 

pieejamībai ģimenēm; 

- mazinātu apdraudējuma riskus bērna fiziskai un 

emocionālai integritātei; 

- mazinātu ģimeni destabilizējošos faktorus; 

- panāktu, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma 

saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir 

spējīgs kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli ar 

neizkropļotu izpratni par ģimeni, tās dibināšanu, vecāku 

lomu tajā un bērnu audzināšanu.  

LM 

TM, VARAM, FM, 

EM, VM, IZM, IeM, 

PKC, SIF, Plānošanas 

reģ., PMLP, VBTAI, 

NVA, JPA, Latvijas 

SOS Bērnu ciematu 

asoc., "Demogrāfisko 

lietu centrs" 

31.12.2017. 

091. 91.2 

Sadarbībā ar nevalstisko sektoru un 

ekspertiem izstrādāsim visaptverošu un 

mērķtiecīgu valsts atbalsta programmu 

ģimenēm, kurās audzina bērnus. Tās 

īstenošanu uzsāksim līdz Latvijas valsts 

simtgadei, veidojot Latviju par 

ģimenēm draudzīgāko valsti. 

Izvērtēt esošos atbalsta instrumentus un jaunus 

priekšlikumus, lai nodrošinātu efektīvāko tautas ataudzes 

atbalsta pasākumu īstenošanu un pilnveidošanu atbilstoši 

pieejamai fiskālai telpai.  Skatīt arī 91.1, 92.2, 94.1, 98.1, 

100.1, 102.2, 103.3 

"Demogrāfisko 

lietu centrs", 

PKC 

LM, TM, VARAM, 

FM, EM, VM, IZM, 

IeM, SIF, Plānošanas 

reģ., PMLP, VBTAI, 

NVA, JPA, Latvijas 

SOS Bērnu ciematu 

asociācija 

30.10.2018. 

2. pielikuma “Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: veicamie uzdevumi” 1. turpinājums nākamā lappusē.  
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DLCKonc_15062016; Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” 

2. pielikuma “Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: veicamie uzdevumi” 1. turpinājums. 

 

Deklarācijā 

dotā uzd. 

nr. 

Pasākuma 

nr. 
Deklarācijā dotais uzdevums Rīcības plāna pasākums 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš 

092. 92.1. 

Palielināsim mājokļu pieejamību, 

turpinot un paplašinot mājokļa atbalsta 

programmu jaunajām ģimenēm un 

ģimenēm, kurās audzina bērnus, tai 

skaitā izstrādāsim jaunu dzīvojamo 

telpu īres attiecību regulējumu, kā arī 

sekmēsim publiskā sektora īres 

dzīvokļu pieejamību. 

Izstrādāt likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, 

precizējot un pilnveidojot spēkā esošās normas, lai 

nodrošinātu līdzvērtīgu īrnieku un izīrētāju pienākumu un 

tiesību apjomu, kā arī citus ar īres tiesībām saistītos 

jautājumus, kuru piemērošanā ir konstatētas problēmas. 

EM TM, LPS, FM 31.12.2016. 

092. 92.2. 

Palielināsim mājokļu pieejamību, 

turpinot un paplašinot mājokļa atbalsta 

programmu jaunajām ģimenēm un 

ģimenēm, kurās audzina bērnus, tai 

skaitā izstrādāsim jaunu dzīvojamo 

telpu īres attiecību regulējumu, kā arī 

sekmēsim publiskā sektora īres 

dzīvokļu pieejamību. 

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par mājokļu galvojumu 

atbalsta programmu ģimenēm, izvērtējot ar mājokļu 

galvojumu atbalsta programmas turpināšanas iespējām 

saistītos jautājumus, ievērojot programmas īstenošanai 

pieejamo finansējumu. 

EM FM, TM, PKC, LM 31.12.2016. 

093. 

93.1. 

Atbalstīsim pasākumus ārvalstīs 

dzīvojošo tautiešu politiskai un 

pilsoniskai līdzdalībai un iesaistei 

Latvijas ekonomiskajā un kultūras 

dzīvē, izglītībā un zinātnē. Paredzēsim 

atbalstu ārvalstīs dzīvojošām Latvijas 

ģimenēm, kuras apsver iespēju 

atgriezties Latvijā, nodrošināsim 

ciešākas saites ar Latviju un 

mērķorientētu valsts atbalsta politiku 

atgriešanās īstenošanai. 

Organizēt un atbalstīt projektus un pasākumus diasporas 

atbalstam Latvijā un diasporas mītnes zemēs. 
ĀM IZM, KM 30.10.2018. 

93.2. 
Nodrošināt sadarbībā ar PBLA Pasaules latviešu 

ekonomikas un inovāciju foruma darbības pēctecību.  
ĀM EM 30.10.2018. 

93.3. Veicināt pētniecību diasporas un migrācijas jomā.  ĀM IZM 30.10.2018. 

93.4. Vadīt Darba grupu diasporas politikas jautājumos.  ĀM   30.10.2018. 

93.5. 

Koordinēt Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna 2013.-

2016. gadam īstenošanas gaitu.  EM 

ĀM, IeM, IZM, KM, 

LM, VARAM, VK, 

SIF 

31.03.2017. 

93.6. 
Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta 

programmu diasporas NVO darbības atbalstam) 
SIF ĀM 

31.12.2017. 

93.7. 
Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes 

locekļiem. 
SIF ĀM 

31.12.2016. 

2. pielikuma “Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: veicamie uzdevumi” 2. turpinājums nākamā lappusē.   
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DLCKonc_15062016; Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” 

2. pielikuma “Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: veicamie uzdevumi” 2. turpinājums. 

 

Deklarācijā 

dotā uzd. 

nr. 

Pasākuma 

nr. 
Deklarācijā dotais uzdevums Rīcības plāna pasākums 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš 

094. 94.1. Virzīsimies uz mērķtiecīgu "trešā 

bērna" politiku. Pakāpeniski 

palielināsim ģimenes valsts pabalstu 

(ĢVP) tādā apmērā, kas veicinātu otrā 

un – īpaši – trešā un nākamā bērna 

dzimstību. 

Mazināt ienākumu nepietiekamību ģimenēm ar bērniem, 

īpaši daudzbērnu ģimenēm, veidojot mērķtiecīgu nodokļu 

atbalsta politiku (Valdības deklarācijas 23.uzdevums) un 

plānojot  adekvātu sociālo pabalstu apmēru,  a) nosakot 

ĢVP bāzes apmēru; b) diferencējot ĢVP koeficientu par 3. 

un nākamajiem bērniem un c) pagarinot pabalsta izmaksas 

periodu, to turpinot  līdz bērna 20 g.v. sasniegšanai, kamēr 

tiek iegūta izglītība vispārējās izglītības vai profesionālās 

izglītības iestādē. 

LM 
"Demogrāfisko lietu 

centrs" 

30.10.2018. 

095. 95.1. Īstenosim visaptverošus un inovatīvus 

risinājumus bērnu aprūpes 

nodrošināšanai, lai veicinātu ģimenes 

un darba dzīves saskaņošanu, tai skaitā 

vecākiem, kuri nodarbināti maiņu 

darbā. 

Sekmēt darba devēju un pašvaldību interesi attīstīt 

risinājumus darbinieku bērnu aprūpes nodrošināšanai, 

eksperimenta veidā izmēģinot publisko līdzfinansēšanas 

shēmu ar kuponiem, kas nodrošinās bērnu uzraudzības 

pakalpojumu daļēju apmaksu darba ņēmējiem.  

LM 

Rīgas, Valmieras, 

Jelgavas pilsētas 

domes, biedrība 

„Korporatīvās 

ilgtspējas un 

atbildības institūts” 

31.10.2017. 

096. 96.1. Izvērtēsim iesākto 

deinstitucionalizācijas procesu, 

apzinoties ilgtermiņa ieguvumus, 

zaudējumus un iespējamās izmaksas, 

saglabājot valsts finansējumu funkcijas 

īstenošanai. 

Sagatavot  informatīvo ziņojumu  MK  - Sociālo 

pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam 

īstenošanas izvērtējumu (vidusposma izvērtējums).  
LM — 

30.06.2017. 

097. 97.1. Īstenojot sociāli atbildīgu 

uzņēmējdarbību, izvērtēsim elastīgu 

nodarbinātības formu popularizēšanu  

Veikt padziļinātu izpēti par jauno nodarbinātības formu 

(elastīgais darbs, attālinātais darbs, darbs mājās, u.c.) 

izplatību un ieviešanu darba tirgū. 

LM VDI, LBAS, LDDK 

30.10.2018. 

098. 98.1. Turpināsim ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu attīstību 

pašvaldībās. Pilnveidosim adopcijas un 

ārpusģimenes aprūpes sistēmu, tai 

skaitā sekmējot specializēto 

audžuģimeņu attīstību valstī, novēršot 

bez vecāku gādības palikušo bērnu 

nabadzību. 

Īstenot Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 

2014.-2020. gadam (MK 04.12.2013. rīk. Nr.589) 

paredzētos pasākumus 2016.-2018. gadā, t.sk., attīstīt 

infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātam 

pakalpojumam bērnu aprūpei (no 2017. gada). 
LM 

Plānošanas reģioni, 

pašvaldības 

30.10.2018. 

2. pielikuma “Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: veicamie uzdevumi” 3. turpinājums nākamā lappusē. 
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DLCKonc_15062016; Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” 

2. pielikuma “Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: veicamie uzdevumi” 3. turpinājums. 

Deklarācijā 

dotā uzd. 

nr. 

Pasākuma 

nr. 
Deklarācijā dotais uzdevums Rīcības plāna pasākums 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš 

099. 99.1. 

Turpināsim un attīstīsim vardarbībā 

cietušu bērnu rehabilitāciju, sniegsim 

atbalstu ģimenēm, kurās konstatēta 

vardarbība, sniegsim atbalsta 

pasākumus cietušajām personām. 

Pievienoties Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības 

pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un 

apkarošanu (Stambulas konvencija).  

LM 
TM, IeM, VM, 

IZM 

1) 30.06.2016. 

2) 31.08.2017. 

100. 100.1 

Vērtēsim iespējas palielināt sociālās 

apdrošināšanas iemaksas pensiju 

kapitālā pilnā apmērā no vecāku 

pabalsta par bērna kopšanas laiku. 

Visaptveroša un mērķtiecīga valsts atbalsta ģimenēm ar 

bērniem plānošanai sagatavot konceptuālu ziņojumu un/vai 

grozījumus normatīvajos aktos izmaiņām ar 2018. gadu 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanā par bērna 

kopšanas laiku. 

LM 
"Demogrāfisko 

lietu centrs" 
31.03.2017. 

101. 101.1. 

Ieviesīsim iedzīvotāju garantēto MIL 

motivējošam atbalstam, sasaistot to ar 

darbaspēka nodokļiem, sociālo 

palīdzību, valsts sociālajiem 

pabalstiem, minimālo valsts pensiju un 

bezdarbnieka pabalstu. 

Nodrošināsim pakāpenisku pāreju no 

sociālajiem pabalstiem uz patstāvīgiem 

darba ieņēmumiem. 

1. Sagatavot priekšlikumus, paredzot pakāpeniski ieviest 

pasākumus attiecībā uz: minimālo vecuma pensijas apmēru 

un valsts sociālajiem pabalstiem (pārskatot pabalstu 

mērķētību un apmēru adekvātumu);  

2. izstrādāt jaunu pilna iztikas minimuma patēriņa preču un 

pakalpojumu grozu dažādiem mājsaimniecību veidiem 

atbilstoši teritoriālajam sadalījumam. 

LM  30.12.2017. 

102. 

102.1. 

Sekmēsim personu ar invaliditāti 

tiesību un iespēju nodrošināšanu, 

veicinot sabiedrībā balstītu un 

ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu attīstību un fiziskās vides 

pielāgošanu, tādējādi sniedzot 

līdzdalības iespēju sabiedrībā bez 

jebkādas diskriminācijas.  

Izvērtēsim iespēju nodrošināt atbalstu 

bērniem apgādnieka darbspēju 

zaudējuma gadījumā. 

Visaptveroša un mērķtiecīga valsts atbalsta ģimenēm ar 

bērniem plānošanai sagatavot konceptuālu ziņojumu un/vai 

grozījumus normatīvajos aktos, lai ar 2018. gadu ieviestu 

jaunu valsts sociālās apdrošināšanas vai valsts sociālo 

pabalstu. 

LM 
"Demogrāfisko 

lietu centrs" 
31.03.2017. 

102.2. 

Īstenot Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 

2014.-2020. gadam (MK 04.12.2013. rīk. Nr.589) 

paredzētos pasākumus 2016.-2018. gadā. 

LM 

Plānošanas 

reģioni, 

pašvaldības 

30.10.2018. 

2. pielikuma “Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: veicamie uzdevumi” 4. turpinājums nākamā lappusē. 

  



40 
 

 

DLCKonc_15062016; Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” 

2. pielikuma “Valdības apņemšanās tautas ataudzes jomā: veicamie uzdevumi” 4. turpinājums. 

Deklarācijā 

dotā uzd. 

nr. 

Pasākuma 

nr. 
Deklarācijā dotais uzdevums Rīcības plāna pasākums 

Atbildīgā 

institūcija 

Līdzatbildīgās 

institūcijas 

Izpildes 

termiņš 

103. 103.1. 
Turpmākajos gados veiksim visu veidu 

pensiju regulāru indeksāciju vienu reizi 

gadā, ņemot vērā lielāku daļu no 

vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 

pieauguma. 

Vērtēsim iespēju valsts vecuma pensiju 

indeksācijā ņemt vērā arī kopējo valsts 

sociālās apdrošināšanas jeb darba stāžu 

un priekšlaicīgas pensionēšanās 

iespējas visiem daudzbērnu vecākiem. 

Nodrošināsim valsts sociālās 

apdrošināšanas sistēmas stabilitāti, 

ilgtspēju un taisnīgumu. 

 Ar 2017. gadu pensiju indeksācijā ņemt vērā lielāku daļu 

no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieauguma (50% 

līdzšinējo 25 % vietā). 

LM  31.03.2016. 

103. 103.2. 

 Ar 2018. gadu  valsts vecuma pensiju indeksācijā piemērot 

diferencēšanu, ņemot vērā  kopējo valsts sociālās 

apdrošināšanas jeb darba stāžu. 

LM  31.08.2016. 

103. 103.3. 

Visaptveroša un mērķtiecīga valsts atbalsta ģimenēm ar 

bērniem plānošanai sagatavot konceptuālu ziņojumu un/vai 

grozījumus normatīvajos aktos, lai ar 2018.gadu  izvērtētu 

iespēju priekšlaicīgi pensionēties visiem daudzbērnu 

vecākiem. 

LM 
"Demogrāfisko 

lietu centrs" 
31.03.2017. 

103. 103.4. 
Noteikt (konceptuāls ziņojums) un īstenot visaptverošu 

stratēģiju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai. 
LM VM, IZM, EM 31.08.2016. 

104. 104.1. 
Izstrādāsim sociālās uzņēmējdarbības 

atbalsta sistēmu. 

Īstenot "Koncepciju par sociālās uzņēmējdarbības 

ieviešanas iespējām Latvijā" (MK 30.10.2014. rīk. Nr.618), 

ieviešot ESF projektu "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" 

(2015.- 2022.): 

1. veidot sabiedrības izpratni par sociāliem uzņēmumiem, 

to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības 

izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu 

sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas 

pasākumiem; 

2. izstrādāt sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu; 

3. veicināt sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu; 

4. piemērot sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentus  un 

īstenot sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānus. 

LM 

AS Attīstības 

finanšu institūcija 

“Altum" 

30.10.2018. 

105. 105.1. 

Stiprināsim iniciatīvas grupu darbību 

ģimeņu iesaistei tautas sporta 

pasākumos un 

veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 

Prioritāro veselības jomu ietvaros īstenot veselības 

veicināšanas pasākumus fizisko aktivitāšu popularizēšanai 

sabiedrībā  (pasākums tiks īstenots līdz 31.12.2022.).                                                                                   

VM VM, VARAM, 28.02.2018. 
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DLCKonc_15062016; Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” 

priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” 

3. pielikums. DLC priekšlikumi ģimeņu atbalsta politikas pilnveidošanai 2017.gadā 

1. Priekšlikumi ar ilgtermiņa fiskālo ietekmi 

1.1. Atbalsts ģimeniska veida ārpusģimenes aprūpes īstenošanai 

Pašsaprotams ir fakts, ka priekšnosacījums ikviena bērna pilnvērtīgai attīstībai ir aprūpe 

ģimenē, kur bērnam ir iespēja saņemt nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu. ANO 1989. gada 

20.novembra Konvencija par bērnu tiesībām paredz, ka bērnam, lai viņš varētu pilnīgi un harmoniski 

attīstīties kā personība, jāaug ģimenes vidē, laimes, mīlestības un izpratnes atmosfērā. Savukārt ANO 

pamatnostādnēs par bērnu alternatīvo aprūpi akcentēts, ka ģimene ir dabīgā vide bērna augšanai, 

labklājībai un aizsardzībai, vispirms jācenšas panākt to, lai bērns paliktu vai atgrieztos savu vecāku 

vai tuvu ģimenes locekļu aizgādībā. 

Diemžēl Latvijā visiem bērniem nav nodrošināta iespēja dzīvot ģimeniskā vidē. 2014. gadā 

bērnu aprūpes iestādēs bija ievietoti 1400 jeb 20 % no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem 

bērniem. Jāatzīmē, ka šiem bērniem nodrošinātos apstākļus visai asi kritizējis Tiesībsargs, 

2015. gadā informējot sabiedrību par monitoringa rezultātiem, ko veikuši Tiesībsarga eksperti, 

apmeklējot bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes, lai noskaidrotu faktisko situāciju bērnunamos – cik 

ilgi bērni tajos uzturas, vai un kādēļ tiek ievietoti psihoneiroloģiskajās klīnikās, kā tiek nodrošināta 

izglītība un bērna saskarsme ar ģimeni37. Meklējot risinājumus problemātiskajiem jautājumiem 

demogrāfijas jomā, sociālo jautājumu eksperti aktualizējuši nepieciešamos uzlabojumus arī ģimenes 

videi pietuvinātās ārpusģimenes aprūpes jomā38. 

Problēma 

Pamatojoties uz pētījumu par ārpusģimenes aprūpes un adopcijas sistēmas darbību Latvijā 

un ārvalstīs39, kurā identificēti vairāki būtiski trūkumi sistēmas efektīvai darbībai, LM sadarbībā ar 

citām institūcijām 2014. gadā izstrādāja “Koncepciju par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu 

pilnveidošanu”. Koncepcija paredz pakāpeniski budžeta iespēju ietvaros veikt vairākas nozīmīgas 

izmaiņas adopcijas un ārpusģimenes sistēmu darbības uzlabošanai, kas līdz šim kavējušas to efektīvu 

darbību un līdz ar to arī valstiski nozīmīgu mērķu sasniegšanu cilvēkdrošības stiprināšanas jomā. 

Neskatoties uz, ka Koncepcija ar MK rīkojumu Nr. 114 tika atbalstīta valdībā 2015. gada 9. martā40, 

finansējums tajā ietverto pasākumu īstenošanai līdz šim nav piešķirts. 

DLC priekšlikums 

DLC atbalsta LM virzīto finansējuma pieprasījumu Jauno politikas iniciatīvu īstenošanai, 

precīzāk – lai saņemtu finansiālu atbalstu ģimeniska veida ārpusģimenes koncepcijā ietverto 

pasākumu īstenošanai, t.sk.:  

1) atlīdzības apmēra bērna pirmsadopcijas laikā palielināšana (BKP apmērā jeb līdz 171 eiro);  

2) bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā par personu veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas arī 

invaliditātes apdrošināšanai, kā arī dubultot iemaksu objektu pensiju un bezdarba 

apdrošināšanai;  

                                                           
37 Tiesībsargs (25.02.2015.) Sistēmiski trūkumi bērnu institucionālajā aprūpē. http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/tiesibsargs-
iepazistinas-ar-parbauzu-rezultata-konstatetiem-sistemiskiem-trukumiem-bernu-institucionalaja-aprupe-papildinats-ar-materialiem (sk. 

14.07.2015.) 
38 LDDK, Leiškalns P. (2014) Latvijas bērnu un ģimeņu sociālo garantiju sistēma: problēmjautājumi un iespējamie risinājumi. 
Konference Saeimā "Demogrāfiskās atveseļošanās ceļa kartes veidošana". http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21803-

saeima-uzsak-darbu-pie-demografiskas-atveselosanas-cela-kartes-veidosanas (sk. 07.07.2015.) 
39 LR BĢLM, SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija" (2008) Ārpusģimenes aprūpes (ārpusģimenes aprūpes iestādes, 
audžuģimenes, aizbildnība) un adopcijas sistēmas izpēte un ieteikumi tās pilnveidošanai. 

http://www.bti.gov.lv/lat/arpusgimenes_aprupe/statistika_un_petijumi/?doc=1877&page= (sk. 12.07.2015.) 
40 MK 2015. gada 9. marta rīkojums Nr. 114 "Par koncepciju "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"" 
http://likumi.lv/ta/id/272710-par-koncepciju-par-adopcijas-un-arpusgimenes-aprupes-sistemu-pilnveidosanu (sk. 05.08.2015.) 

http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/tiesibsargs-iepazistinas-ar-parbauzu-rezultata-konstatetiem-sistemiskiem-trukumiem-bernu-institucionalaja-aprupe-papildinats-ar-materialiem
http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/tiesibsargs-iepazistinas-ar-parbauzu-rezultata-konstatetiem-sistemiskiem-trukumiem-bernu-institucionalaja-aprupe-papildinats-ar-materialiem
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21803-saeima-uzsak-darbu-pie-demografiskas-atveselosanas-cela-kartes-veidosanas
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21803-saeima-uzsak-darbu-pie-demografiskas-atveselosanas-cela-kartes-veidosanas
http://www.bti.gov.lv/lat/arpusgimenes_aprupe/statistika_un_petijumi/?doc=1877&page
http://likumi.lv/ta/id/272710-par-koncepciju-par-adopcijas-un-arpusgimenes-aprupes-sistemu-pilnveidosanu
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3) ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz 3 gadiem, vienam adoptētājam par 10 kalendāra 

dienas ilgo atvaļinājumu piešķirt sociālās apdrošināšanas pabalstu;  

4) nodrošināt visu potenciālo adoptētāju apmācības pirms statusa piešķiršanas;  

5) paplašināt iespēju saņemt psiholoģisko palīdzību audžuģimenēm, aizbildņiem, 

viesģimenēm, adoptētājiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem; 

6) noteikt pabalstu bērna uzturam aizbildnībā valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. 

1.2. Apgādnieka zaudējuma pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka 

zaudējuma gadījumā palielināšana vismaz līdz valstī noteiktajam uzturlīdzekļu apmēram 

Šobrīd saskaņā ar 1995. gada 2. novembra likuma “Par valsts pensijām” II. daļas 

nosacījumiem, lai sniegtu atbalstu darba nespējīgiem ģimenes locekļiem viņu apgādnieka nāves 

gadījumā, valsts piešķir apgādnieka zaudējuma pensiju. To var saņemt mirušā bērni, kas jaunāki par 

18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina izglītību pilna laika klātienē, kā arī bērni 

neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, kā arī 

mirušā brāļi, māsas un mazbērni, kas jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku, kā 

arī neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un 

viņiem nav darbspējīgu vecāku. 

Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā mirušā apgādnieka iespējamo vecuma 

pensiju. To darot, skatās, kāda ir bijusi mirušā vecāka vidējā apdrošināšanas iemaksu alga darba 

periodos līdz miršanas brīdim un pieņem, ka ar tādu algu mirušais būtu strādājis, līdz sasniegtu 

vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Tiesa, jāņem vērā, ka pēc sava mērķa iespējamā 

vecuma pensija nav paredzēta bērnu uzturēšanai, bet pašas personas iztikas nodrošināšanai 

vecumdienās. Apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra noteikšana: 

 atkarībā no bērnu skaita, vienam bērnam – 50% no pensijas; diviem bērniem – 75% no 

pensijas; trim un vairāk bērniem – 90% no pensijas.41  

 AZP katram bērnam nevar būt mazāka par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, t.i. 

41,62 euro.  

 Savukārt kopējais apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru (64,03 euro). 

Ja AZP apmērs, kas aprēķināts, ievērojot apgādnieka apdrošināšanas iemaksas, nesasniedz 

šā panta pirmajā daļā noteikto apmēru, starpība tiek segta no valsts pamatbudžeta Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. Ja personai nav tiesību saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, jo nav maksātas 

sociālās apdrošināšanas iemaksas, atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likuma 13.panta pirmā daļā 

noteiktajam, persona saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.  

Apgādnieku zaudējušām personām piešķir kopēju valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 

64,03 euro mēnesī. Gadījumos, kad pabalsts piešķirts trim un vairākiem bērniem, tas nevar būt 

mazāks par 50% no Ministru kabineta noteiktā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra katram 

bērnam. Piemēram, ja pabalstu piešķir 3 bērniem, kuri zaudējuši apgādnieku, tad pabalsta apmērs 

tiks noteikts 96,06 euro apmērā (32,02 euro katram bērnam). 

Problēma 

Pēc VSAA datiem AZP vidējais apmērs, kas piešķirts par vienu bērnu, bija 130,45 euro 

(87% no kopskaita), par 2 bērniem – 166,44 euro, par 3 un vairāk bērniem – 219 euro. 

Saskaņā ar minētajiem datiem viskritiskākā situācija ir tieši ģimenēs ar trīs un vairāk 

bērniem, kur AZP apmērs ne tuvu nesasniedz minimālo uzturlīdzekļu apmēru, ņemot vērā, ka šajā 

gadā valstī noteikti minimālie uzturlīdzekļi bērnam līdz 7 gadiem ir 92,50 euro, bērnam no 7-18 

gadiem – 111 euro. 

                                                           
41 LM (2016). Apgādnieka zaudējuma pensija. http://www.lm.gov.lv/text/2028 (sk. 06.06.2016.) 

http://www.lm.gov.lv/text/2028
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No sociālā taisnīguma pozīcijas nedrīkst veidoties situācija, kad bērns, kura apgādnieks gājis 

bojā, saņem mazāku finansiālo atbalstu nekā bērns, kura vecāks negrib vai nespēj par to gādāt, kā 

rezultātā bērns no UGF saņem valstī noteikto uzturlīdzekļu minimumu. 

DLC priekšlikums 

Lai novērstu šo finansiālo plaisu, mazinātu nepilno ģimeņu nabadzību un visiem bērniem 

piedāvātu līdzvērtīgu sociālo nodrošinājumu, DLC uzskata, ka nepieciešams noteikt koeficientus, lai 

palielinātu minimālo AZP apmēru: 

 par bērnu līdz 6 gadu (ieskaitot) vecumam  – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts reizināts 

ar 1,5 (ne mazāk kā 96,05 euro). 

 par bērnu 7–23 gadu (ieskaitot) vecumam – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts reizināts 

ar 1,75 (ne mazāk kā 112,05 euro). 

1.3. ĢVP palielināšana līdz 50 euro par 4. un nākamajiem bērniem ģimenē 

Sakarā ar bērna ienākšanu ģimenē parādās jaunas, līdz šim nebijušas izdevumu pozīcijas, 

kas ir orientētas uz bērnu, kā rezultātā ģimenes ienākumi ir jādala uz vairākām personām. Turklāt, 

vecāku konkurences spēja darba tirgū un laiks, ko vecāki var veltīt darbam, visbiežāk nepieaug. No 

valsts tiesībām iekasēt nodokļus izriet arī valsts pienākums sniegt atbalstu mājsaimniecībām, kurās 

ir darbnespējīgas personas. Atbalsts tiek sniegts gan nodrošinot pakalpojumus, gan valsts sociālo 

pabalstu (universāli pabalsti, kas tiek piešķirti neatkarīgi no vecāku nodarbinātības, piemēram, bērna 

piedzimšanas pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, ģimenes valsts pabalsts), gan sociālās 

apdrošināšanas pabalstu veidā (maksā nodarbinātām jeb sociāli apdrošinātām personām, un pabalsti 

atkarīgi no personas sociālās apdrošināšanas iemaksām, piemēram, maternitātes pabalsts, vecāku 

pabalsts, paternitātes pabalsts bērna tēvam). Valsts sociālie pabalsti tiek finansēti no valsts 

pamatbudžeta, t.i., no vispārējiem nodokļiem, un to apmērs ir atkarīgs no valsts finansiālajām 

iespējām. Valsts sociālie pabalsti tiek regulāri pārskatīti, taču lielākā to daļa nav piesaistīti ne pie 

viena sociāli ekonomiska rādītāja. Universālo pabalstu piešķiršana nav atkarīga no ģimenes materiālā 

stāvokļa jeb to piešķiršanā netiek piemērota ienākumu pārbaude. 

Valsts sociālie pabalsti pamatā tiek piešķirti ģimenēm ar bērniem, t.sk., audžuģimenēm un 

aizbildņiem, un personām ar invaliditāti. Šīs ir iedzīvotāju grupas, kuras ir pakļautas salīdzinoši 

lielākiem nabadzības un sociālās atstumtības riskiem. 

ĢVP – viens no universāliem valsts sociālo pabalstu sistēmas elementiem, kura definētais 

mērķis ir daļēja ģimeņu ienākumu nepietiekamības kompensācija. ĢVP piešķir vienam no bērna 

vecākiem, aizbildnim, adoptētājam, audžuģimenei par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena 

gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam. 2014. gadā Latvijā ĢVP saņēma 94% 

bērnu. Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecumam (ja nav 

stājies laulībā). Šajā vecuma grupā 2014. gadā ĢVP saņēma 72% bērnu no atbilstošās mērķgrupas.  

Kopš 2015. gada spēkā esošā ĢVP aprēķināšanas politika ir labvēlīgāka ģimenēm ar bērniem 

nekā tā bija pirms ekonomiskās krīzes – ĢVP vidējais apmērs kopš 2008. gada ir palielinājies par 

gandrīz 6 euro (vidējais 2008. gada janvārī bija 13,37 euro/mēn., bet 2016. gada aprīlī – 

19,01 euro/mēn.). Sākot ar 2015. gadu ģimenēm tiek noteikts diferencēts ĢVP atkarībā no bērnu 

skaita – pabalsts par 1. bērnu ģimenē ir 11,38 euro/mēn., par 2. bērnu – 2 reizes lielāks 

(22,76 euro/mēn.), par 3. un nākamajiem bērniem – 3 reizes lielāks (34,14 euro/mēn.). 

Problēma 

Analizējot ģimenes atbalsta politikas efektivitāti Latvijā, ĢVP ir bijis vairākkārtējs diskusiju 

objekts, jo īpaši – ĢVP izmaksa par pirmo bērnu. Vieni uzskatījuši, ka, ņemot vērā šī pabalsta 

salīdzinoši nelielo apmēru ik mēnesi un tātad – nelielo ieguvumu individuālā līmenī, kas tajā pašā 

laikā paredz ļoti būtiskus ieguldījumus no valsts budžeta līdzekļiem (2015. gada faktiskie izdevumi 
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ĢVP izmaksai – 72,5 milj.), ir apšaubāma pabalsta ietekme uz ģimenes dzīves kvalitāti. Savukārt citi 

tam iebilduši, aprēķinot ieguldījumu no šī pabalsta ģimenei gadā kopumā (par 1. bērnu – 11,38 euro 

x 12 mēn. = 136,56 euro), uzsverot, ka šis pabalsts ir vienīgais universālais pabalsts, ko valsts piešķir 

visām ģimenēm ar bērniem un tiesiskās paļāvības princips neļauj no tā atteikties par pirmo bērnu. 

Arī Baltijas valstu pieredze šajā aspektā ir visai atšķirīga – Igaunijā ĢVP apmēri ir izteikti 

lielāki salīdzinājumā ar Latviju, savukārt Lietuvā pabalsta apmērs variē atkarībā no bērna vecuma un 

ģimenes ienākumiem (sk. 5. att.). 

5. attēls. 

Ģimenes valsts pabalsts Baltijas valstīs 2016. gadā 

 
 
 

 

 

ĢVP mērķgrupa: visas ģimenes ar bērniem  

Apmērs:   

• Par 1. bērnu un 2.bērnu – 50 euro 

• Par 3. bērnu un nākamajiem – 100 euro 

Izmaksas ilgums: līdz 16 g.v. (līdz 19 g.v.– ja mācās) 

ĢVP Mērķgrupa: visas ģimenes ar bērniem  

Apmērs: 

• par 1. bērnu – 11,38 euro 

• par 2. bērnu – 2x jeb 22,76 euro 

• par 3. bērnu un nākamajiem – 3x jeb 34,14 euro 

Izmaksas ilgums: no 1 līdz 15 g.v. (līdz 19 g.v.– ja mācās) 

ĢVP mērķgrupa: visas ģimenes ar bērniem  

Apmērs – variējas atkarībā bērna vecuma un ģimenes ienākumiem: 

• par bērnu 0-2 g.v. – 28,5 euro (ja mēneša ienākumi uz ģimenes 

locekli ir mazāki par 153 euro) 

• par bērnu 2-7 g.v. – 15,2 euro (ja mēneša ienākumi uz ģimenes 

locekli ir mazāki par 153 EUR) 

Izmaksas ilgums: 

• ģimenēs, kurās aug 1 vai 2 bērni – līdz 7 gadiem;  

• ģimenēs, kurās aug 3 vai vairāk bērnu – līdz 18 gadiem. 

 
Avots: LM speciālistu sniegtā informācija par LT un EE datiem. 

Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka Latvijas ģimeņu atbalsta politikas atšķirīgā iezīme ir fakts, ka 

ievērojami lielāks uzsvars ir likts uz nodokļu atvieglojumu instrumentiem. Šāda politika ir 

labvēlīgāka ģimenēm, kurās vecāki ir nodarbināti un mazina nabadzības pārmantošanu, turklāt šim 

instrumentam netiek izmantoti jau iekasēti līdzekļi. Šī modeļa ēnas puse – atbalsts nesasniedz 

ģimenes, kurās vecāku ienākumi nav pietiekami, lai pilnā mērā izsmeltu IIN atvieglojumu kapacitāti. 

Igaunija ievērojami lielāku atbalsta daļu ir koncentrējusi uz ģimenes valsts pabalstu, kas ir īpaši 

izteikts ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem (sk. 6. att.). 

Latvijā nabadzības risks ģimenēm ar bērniem pēdējo gadu laikā ir samazinājies, tai skaitā 

pateicoties arī lielākiem IIN atvieglojumiem un ģimenes pabalstu indeksācijai. Vislabākā situācija ir 

Igaunijā, kur ir zemākas darba nodokļu likmes, kas dod priekšrocības uzņēmējiem un darba 

ņēmējiem vidēju un augstu algu sektorā. Šāda labēja nodokļu politika ir viens no iemesliem, kādēļ 

Igaunijā ir par 25% lielāks IKP uz vienu iedzīvotāju, kā arī par 85% lielāki nodokļu ieņēmumi uz 

vienu iedzīvotāju. Tikmēr Lietuvā pēdējos gados situācija ir pasliktinājusies. 

 

 

 

 

6. attēls. 
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Ģimenes valsts pabalsts un atvieglojumi par apgādībā esošām personām ģimenēm ar 

bērniem Baltijas valstīs 2016.gadā  

 

 
Avots: LDDK ekspertu sniegtā informācija par LT un EE datiem. 

DLC priekšlikums 

Daudzbērnu ģimenes ir viena no tām grupām Latvijā, kas pakļauta visaugstākajam 

nabadzības riskam. Līdz ar visai augstajiem ekonomiskās deprivācijas un ienākumu nevienlīdzības 

rādītājiem, ir nepieciešams radīt ekonomiski labvēlīgākus apstākļus daudzbērnu ģimeņu un līdz ar to 

arī šo ģimeņu bērnu dzīves kvalitātei un attīstībai. 

Kā vienu no pirmajiem soļiem, virzoties uz īpašu “trešā bērna” atbalsta politiku Latvijā DLC 

piedāvā palielināt ĢVP tajās ģimenēs, kur apgādājamo skaits būtiski pārsniedz apgādnieku skaitu un 

līdz ar to nozīmīgi pakļauj šo ģimeņu locekļus nabadzības riskam un visiem ar to saistītiem 

faktoriem. ĢVP ģimenēs ar četriem un vairāk bērniem palielināms par ceturto un nākamajiem 

bērniem no pašreizējiem 34,14 euro līdz 50 euro par katru bērnu mēnesī. Šāda izteiktāka 

diferenciācija ir saskaņā arī ar citu valstu uz pierādījumiem balstīto pieredzi efektīvas ģimenes 

atbalsta politikas īstenošanā42. 

 

  

                                                           
42 Ministry of Social Affairs, Republic of Estonia (2011). Strategy of Children and Families 2012–2020: Smart Parents, Great Children, 

Strong Society. https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/lpa_kokkuvote_eng.pdf 
(sk.01.06.2016.) 
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1.4. Normatīvā regulējuma, kas saistīts ar sabiedriskā transporta pieejamību daudzbērnu 

ģimenēm, precizēšana 

2015. gada decembrī DNB barometra ietvaros veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti 

rāda, ka starppilsētu sabiedriskais transports ir viens no tiem transporta līdzekļiem, ko Latvijas 

iedzīvotāji izmanto visbiežāk43. Uz jautājumu “Kurus divus transporta veidus Jūs visbiežāk 

izmantojat ikdienā?” kopumā 24% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem minēja tieši 

starppilsētu sabiedrisko transportu (automašīnu – 57% un pilsētas sabiedrisko transportu – 38%). 

Kā pētījuma rezultātu komentāros akcentējis Centrālās statistikas pārvaldes 

Lauksaimniecības un vides departamenta direktors Armands Plāte, Latvijā 2014. gadā ar sabiedrisko 

transportu pārvadāti 257,3 milj. pasažieru, kas ir par 2,3% vairāk nekā 2010. gadā. Četru gadu laikā 

pieauguši satiksmes autobusu pārvadājumi (par 0,8% jeb 1,1 milj. pasažieru) un pilsētu 

elektrotransporta pārvadājumi (par 7,7% jeb 6.6 milj.), savukārt samazinājušies dzelzceļa transporta 

pasažieru pārvadājumi (par 8,1% jeb 1,7 milj.). 

Problēma 

Ievērojami lielākā daļa DNB barometrā aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (74%) uzskatījuši, ka 

viena no trīs galvenajām sabiedriskā transporta problēmām ir biļešu dārdzība. Salīdzinoši bieži 

minēti arī tādi faktori kā nepietiekams reisu biežums (30%), nesaskaņotība ar citiem 

transportlīdzekļiem (21%) un nepārdomāti maršruti (18%). Ņemot vērā faktu, ka daudzbērnu 

ģimenes ir viena no tām grupām Latvijā, kas pakļauta visaugstākajam nabadzības riskam, 

pašsaprotams ir fakts, ka finansiālu apsvērumu dēļ ierobežotas ir arī šo ģimeņu pārvietošanās 

iespējas, kas veicina teritoriālās atstumtības risku, mazina iekšējās mobilitātes iespējas – meklēt 

labāk atalgotu darbu citā pašvaldībā u.tml. 

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu pašvaldībām ir 

tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas 

maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības 

budžeta. Piemēram, Rīgā deklarētas daudzbērnu ģimenes vienam no vecākiem ir iespēja iegādāties 

sabiedriskā transporta mēnešbiļeti ar ~60% atlaidi.  

Šāds nosacījums nav spēkā attiecībā uz starppilsētu vai reģionālas nozīmes sabiedrisko 

transportu – autobusiem un vilcienu, kurā atvieglojumu kategorijas nosaka Ministru kabinets, 

izdodot attiecīgus noteikumus. Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 31. marta noteikumu Nr. 153 

“Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 

maršrutu tīkla maršrutos” 2.pantu, ir noteiktas vairākas pasažieru kategorijas, kuri ir tiesīgi izmantot 

braukšanas maksas atvieglojumus: 

 pirmsskolas vecuma bērni; 

 personas ar I vai II grupas invaliditāti, personas līdz 18 g.v. invaliditāti, šo personu pavadoņi;  

 bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu 

aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī 

augstskolās un koledžās līdz 24 g.v. sasniegšanai; 

 politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki; 

 ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.kl.) izglītojamie; 

 ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–

12. kl.) izglītojamie. 

Daudzbērnu ģimenes – ne bērni, ne vecāki - nav iekļauti šo kategoriju skaitā. Jāuzsver, ka 

valstiskā mērogā šāda pieeja ir pretrunā ar starptautisko praksi demogrāfiskās situācijas veicināšanā 

– braukšanas maksas atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm piedāvā vairākas Eiropas valstis. 

Piemēram, Francijā, kas lepojas ar augstākajiem dzimstības rādītājiem Eiropā44, līdz ar citiem 

atbalsta mehānismiem daudzbērnu ģimenēm atbalsts starppilsētu transporta izmantošanā tiek sniegts 

                                                           
43 DNB, SKDS (2016). DNB barometrs: Transports. https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-

latvijas-barometrs-petijums_nr87.pdf (sk. 06.06.2016.) 
44 Eurostat (05. 2016). Fertility statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics (sk. 06.06.2016.) 

https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-latvijas-barometrs-petijums_nr87.pdf
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2015/dnb-latvijas-barometrs-petijums_nr87.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics
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jau kopš 1921.gada un ir viens no daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmas pamatelementiem. 

Ģimenei ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem tiek izsniegta vilciena atlaižu karte: atvieglojumi 

no braukšanas maksas noteikti šādi: 

 ģimenei, kurā aug vai auguši 6 bērni – 75% apmērā,  

 5 bērni - 50% apmērā,  

 4 bērni - 40% apmērā, 

 3 bērni - 30% apmērā.  

Sistēmas ietvaros katram ģimenes loceklim ir sava apliecība – daudzbērnu ģimenes karte 

(“Carte Familles Nombreuses”), ko iegādājas par vienreizēju apmaksu 19 euro apmērā neatkarīgi 

no karšu skaita. 2009. gadā veiktās aptaujas dati par vilcienu satiksmes izmantošanu rāda, ka 25% 

ģimeņu kartes karšu turētāju to izmanto vismaz vienu reizi mēnesī,  26% – brīvdienu braucieniem 

vai garākiem braucieniem, 17% – neizmanto nekad45.  

DLC priekšlikums 

Apzinoties, ka braukšanas maksas starppilsētu sabiedriskajā transportā atvieglojuma 

noteikšana ir viens no pasākumiem, kas pozitīvi ietekmētu ģimeņu dzīves kvalitāti un ikdienas 

ieradumus, samazinot ģimenes izdevumus šajā jomā un ļaujot ietaupītos līdzekļus novirzīt ģimenei 

svarīgākiem mērķiem, DLC piedāvā veikt grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 31.marta 

noteikumos Nr. 153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 

maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” un iekļaut papildu atbalsta tiesīgu kategoriju 

atvieglojuma saņemšanai – ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti 

un aizbildnībā esoši bērni (daudzbērnu ģimenes), nosakot piemērojamo braukšanas maksas 

atvieglojumu 25%. 

8. tabula.  

Process normatīvā regulējuma, kas saistīts ar sabiedriskā transporta pieejamību daudzbērnu 

ģimenēm, precizēšanai 

MKN 31.03.2015. Nr. 153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 

braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 

2016. gadā 

Daudzbērnu  ģimenes kā vienas no pasažieru kategorijām, kurām 

pienākas braukšanas maksas atvieglojumi starppilsētu sabiedriskajā 

transportā, noteikšana 
 

 

No 2017. gada 1. jūlija Atlaides noteikšana 25% apmērā. 

Šo iniciatīvu DLC piedāvā īstenot 2 secīgos posmos: 

1) 2016. gadā – definēt daudzbērnu ģimenes kā vienu no pasažieru kategorijām, kurām pienākas 

braukšanas maksas atvieglojumi starppilsētu sabiedriskajā transportā; 

2) No 2017. gada 1. jūlija – noteikt atlaidi 25% apmērā. 

Līdz šim kā viens no galvenajiem šķēršļiem, lai definētu daudzbērnu ģimenes kā pasažierus, 

kuriem pieejami braukšanas maksas atvieglojumi, minēts fakts, ka nav informācijas par šo ģimeņu 

pārvietošanās paradumiem.  

Situācijas risinājumam DLC apņemas sadarbībā ar SIF, kas šobrīd koordinē “Goda ģimeņu 

apliecības” programmas darbību, 2016. gada II. pusē veikt operatīvu izpēti par daudzbērnu ģimeņu 

pārvietošanās paradumiem.  

Izpētes īstenošanai kā tiešsaistes platforma tiks izmantota “Goda ģimeņu apliecības” 

saņēmēju datu bāze. Saskaņā ar SIF speciālistes, Goda ģimeņu apliecības programmas koordinatores 

                                                           
45 European Commission (2016). Employment, Social Affairs & Inclusion: Card offering discounts for big families in France. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=370&langId=en&featuresId=115&furtherFeatures=yes (sk. 06.06.2016.) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=370&langId=en&featuresId=115&furtherFeatures=yes
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Daces Rasas minēto, šī datu bāze aptver būtisku īpatsvaru daudzbērnu ģimeņu, līdz ar to var tikt 

izmantota uzticamu datu iegūšanai.     

1.5. Sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana pensiju kapitālā bērna kopšanas atvaļinājuma 

laikā 

Sabiedrībā kopumā dominē tradicionāli uzskati par sievietes karjeras un bērna kopšanas 

apvienošanu – 86% aptaujāto piekrīt vai drīzāk piekrīt, ka sievietei ar bērnu pēc dzemdībām mājās 

jāpavada vismaz gads, 80% – ka vismaz divi gadi46. Latvijas iedzīvotāji drīzāk sliecas piekrist 

uzskatam, ka bērna kopšanas atvaļinājums ir par īsu, tāpēc negatīvi ietekmē bērna attīstību, nevis 

tam, ka tas ir par ilgu, tāpēc negatīvi ietekmē karjeru. Tiesa gan, tam, ka sieviete visdrīzāk nesaglabās 

iepriekšējo darbavietu un pēc bērna kopšanas atvaļinājuma viņai vispār būs grūtības ar darba 

atrašanu, cilvēki piekrīt, bet ideālo prioritāšu skalā bērna attīstība tiek vērtēta augstāk. 

Pabalstu sistēma Latvijā, piedzimstot bērnam, ir veidota, sniedzot iespēju strādājošai mātei 

vai tēvam noteiktu laika periodu izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu un audzināt bērnu, 

nezaudējot darbu. Gan BKP, gan VP saņēmēji ir sociāli apdrošināti, un valsts visiem veic iemaksas 

speciālā budžetā, tomēr šo pabalsta saņemšanas laikā sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts veic 

no summas 142,29 euro, kas nesasniedz pat BKP pabalsta par bērna kopšanu līdz 1,5 gadam apmēru.  

Problēma 

Mainoties situācijai un ņemot vērā to, ka būtiski mainīta BKP un VP aprēķināšanas un 

izmaksas shēma, vienādās iemaksu bāzes attiecināšana uz visiem BKP un VP saņēmējiem nav sociāli 

taisnīga, turklāt šo nelielo iemaksu dēļ neobjektīvi samazinās vecāku vecuma pensijas apmērs, un tā 

rezultātā – vecuma pensija. 

DLC priekšlikums 

DLC piedāvā situācijas risināšanai no 2017. gada 1. janvāra aprēķināt sociālās 

apdrošināšanas iemaksas no pašreiz valstī noteiktā BKP apmēra, kas ir visiem universāls, perspektīvā 

tiecoties uz sociāli taisnīgāku risinājumu.  

Aprēķins veikts, paredzot, ka no 2017. gada valsts iemaksas tiek veiktas par BKP 

saņēmējiem no 171 euro (no pamatbudžeta), bet par vecāku pabalsta saņēmējiem – no 171 euro (no 

speciālā budžeta). No 2018. gada par VP saņēmējiem valsts iemaksas tiek veiktas no vecāku pabalsta 

apmēra (no speciālā budžeta). 

Tādējādi sievietei, kas bērna kopšanu prioritizējusi iepretim nodarbinātībai konkrētā laika 

posmā, kas netieši perspektīvā pozitīvi ietekmētu viņas karjeras izaugsmi, darba samaksu un līdz ar 

to arī – iemaksas pensiju kapitālā, pienākot pensijas vecumam, būtu iespēja saņemt līdzvērtīgu 

pensiju kā sievietei, kas bērna kopšanas atvaļinājumu nav izmantojusi.  

  

                                                           
46 VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte. http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf  
(sk. 07.07.2015.) 
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1.6. IIN atvieglojumu atjaunošana par nestrādājošo laulāto, kurš rūpējas mājās par bērniem 

Ar 2016. gada 1. janvāri stājās spēkā 2015. gada 30. novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi 

likumā par “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas mainīja tuvinieku kategorijas, par kurām 

nodokļa maksātājs ir tiesīgs saņemt atvieglojumu kā par apgādībā esošām personām. 

Līdz ar nosacījumu, ka atvieglojumu vairs nevarēt saņemt par nestrādājošiem vecākiem un 

vecvecākiem, kā arī par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta 

uzturnauda (alimenti), tika noteikts, ka atvieglojumu nevarēs piemērot arī par nestrādājošu laulāto. 

Attiecībā uz atvieglojumu piemērošanu par laulāto, par vecākiem un vecvecākiem ir noteikts, 

ka nodokļa atvieglojumu ir tiesības piemērot par laulāto, vecākiem vai vecvecākiem ar nosacījumu, 

ka minētās personas nestrādā un tām ir noteikta invaliditāte (minētajām personām nav piešķirta 

pensija un tās nesaņem pensiju (vecuma vai invaliditātes)). Ar grozījumiem likumā ir noteikts, ka 

nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumu arī par nestrādājoša laulātā apgādībā 

esošu nepilngadīgu bērnu un bērnu, kas sasniedzis 18 gadu vecumu, ja bērns nestrādā un tam saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem ir noteikta invaliditāte (un tas nesaņem invaliditātes pensiju). 

Problēma 

Laika posmā kopš grozījumu stāšanās spēkā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) 

komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas pārstāvji ir saņēmuši ģimeņu sūdzības par šīs likuma 

normu netaisnīgumu attiecībā pret tām ģimenēm, kur māmiņa rūpējas par pirmsskolas vecuma 

bērniem mājās un nestrādā algotu darbu. 

DLC priekšlikums 

DLC eksperti pievienojas sabiedrības viedoklim un uzskata, ka veiktie grozījumi, atceļot 

iespēju nodokļu maksātājam saņemt atvieglojumu par nestrādājošu laulāto, tika veikti neizvērtējot 

ietekmi uz dažādām mājsaimniecībām un ģimenēm, kā rezultātā pieaudzis šādu mājsaimniecību 

nabadzības risks un nevienlīdzība. Līdz ar to ir nepieciešams atjaunot iespēju saņemt nodokļu 

atvieglojumus par šādām nestrādājošo laulāto grupām: 

 kopj bērnu vecumā līdz 3 gadiem; 

 rūpējas par trīs bērniem, no kuriem vismaz viens ir pirmsskolas vecumā; 

 rūpējas par pieciem bērniem līdz vecākais sasniedz pilngadību vai 24 gadu vecumam, ja 

turpina mācības. 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijā 2015. gada 

8. decembrī saņemtajā VSAA vēstulē sniegta informācija par 2015. gadā VSAA uzskaitē esošām 

personām, kurām piešķirti VSAA administrētie pakalpojumi par bērniem vecumā līdz 18 gadiem: 

 74 592 – personas, kurām ir bērns vecumā līdz 3 gadiem (ieskaitot); 

 16 408 – personas, kurām ir vismaz 3 bērni, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 8 gadiem; 

 1460 – personas, kurām ir vismaz 5 bērni vecumā līdz 18 gadiem. 

Minēto informāciju papildina VID sniegtie aprēķini par fiskālo ietekmi, kas sagatavoti pēc 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas pārstāvju 

lūguma. Aprēķinot fiskālo ietekmi, analizēta informācija par: 

 2014. gadā faktiski piemērotajām atvieglojumu summām par apgādībā esošajām personām 

no paziņojumiem par fiziskām personām izmaksātajām summām; 

 personām, kuras 2014. gadā kaut vienu dienu atradās citas personas apgādībā; 

 radniecības pakāpēm; 

 apgādībā esošo personu vecumu 2014. gada beigās. 

VID speciālisti norāda, ka paziņojumos par fiziskajām personām izmaksātajām summām nav 

norādīts tieši par kurām apgādībā esošajām personām un kādā apmērā tiek piemēroti nodokļu 

atvieglojumi, līdz ar to potenciālais fiskālais efekts no atvieglojumu piešķiršanas laulātajiem, 
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novērtēts, balstoties uz pieņēmumu, ka atvieglojums par nestrādājošo laulāto piemērots pilnā apmērā, 

ja apgādātāja gūtie ienākumi bija pietiekošā apmērā. Fiskālā efekta noteikšanai izmantots šāds 

algoritms: 

1. atbilstības identifikācija pirmās, otrās un trešās grupas prasībām: 

1.1. apgādībā esošs laulātais un vismaz viena apgādībā esoša persona, kura 2014. gada beigās ir 

jaunāka par četriem gadiem (t.i. 2014. gadā kaut viena dienā bija jaunāks par 3 gadiem); 

1.2. apgādībā esošs laulātais un vismaz trīs apgādībā esošas personas, kuras 2014. gada beigās ir 

jaunākas par 9 gadiem; 

1.3. apgādībā esošs laulātais un vismaz piecas apgādībā esošas personas, kuras 2014. gada beigās ir 

jaunākas par 19 gadiem; 

2. dienu skaita, kad laulātais atrodas apgādībā, noteikšana; 

3. dienu skaita un atvieglojuma apmēra dienā (5,42 euro) reizinājuma salīdzināšana ar faktiski 

2014. gadā piemēroto atvieglojumu un salīdzināmo vērtību mazākās vērtības summas noteikšana; 

4. atvieglojuma apmēra reizināšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi (24 %). 

Fiskālais efekts noteikts katram nodokļu maksātājam individuāli, lai ņemtu vērā gadījumus, 

kad atvieglojums nav piemērots pilnā apmērā (personas ienākumi nebija pietiekoši, lai izmantotu 

visus nodokļu atvieglojumus vai arī persona nebija tiesīga saņemt atvieglojumus pilnu taksācijas 

gadu). Kā apgādībā esošie bērni vērtētas personas, kuras atbilst grupu vecumam un kurām ar 

apgādātāju ir sekojoša radniecības pakāpe: aizbildniecība, aizgādnība, brālis, dēla dēls, dēla meita, 

dēls, meita, meitas dēls, meitas meita, māsa, māsas dēls, māsas meita, pusbrālis, pusmāsa, sievas 

brālis, sievas dēla dēls, sievas dēla meita, sievas dēls, sievas meita, sievas meitas dēls, sievas meitas 

meita, sievas māsa, sievas pusbrālis, sievas pusmāsa, vīra brālis, vīra dēls, vīra meita, vīra meitas 

dēls, vīra meitas meita, vīra māsa, vīra pusbrālis, vīra pusmāsa un cita radniecības pakāpe. 

Tāpat VID akcentē, ka dati ietver personas apgādībā deklarēto bērnu skaitu, nevis bērnu 

skaitu, par kurām persona faktiski rūpējas. Šī DLC sniegtā priekšlikuma fiskālā ietekme, līdzīgi kā 

citiem priekšlikumiem, iekļauta ziņojuma V. nodaļā. 

1.7. Bērna kopšanas pabalsta tuvināšanās minimālajam ienākumu līmenim (MIL) par divām 

personām 

Bērna kopšanas pabalsts tiek piešķirts visiem vecākiem. Pabalstu piešķir personai, kura kopj 

bērnu vecumā līdz 2 gadiem, sociāli apdrošinātai personai BKP izmaksā vienlaikus ar vecāku 

pabalstu. Ja vecāks nav nodarbināts (nav sociāli apdrošināta persona – darba ņēmējs vai 

pašnodarbinātais), bērna kopšanas pabalstu piešķir no bērna dzimšanas dienas datuma. 

Pabalsta apmērs: 

 līdz bērna pusotra gada vecumam ir 171 euro mēnesī,  

 par bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī.  

Bērna kopšanas pabalstu nepiešķir par bērnu, ja par tā piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts 

maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu. 

Kopš 2008. gada BKP ir palielinājies par 85 euro – ja 2008. gada janvārī vidējais  BKP 

apmērs bija 47,52 euro mēnesī, tad 2016. gada janvārī – 133,32 euro: 

 Saskaņā ar 2012. gada 23. oktobra valdību veidojošo parlamenta frakciju un neatkarīgo 

deputātu vienošanos, no 2013. gada 1. janvāra BKP tika paaugstināts no 71,14 euro līdz 

142,29 euro par bērna kopšanu no bērna dzimšanas līdz gada vecumam  un  no 42,69 euro 

līdz 142,29 euro - par bērniem vecumā no gada līdz pusotram. 

 Savukārt no 2014. gada 1. janvāra bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna vecumā  līdz  

1,5  gadam kopšanu paaugstināts no 142,29 līdz 171 euro mēnesī. 

Problēma 
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Ņemot vērā BKP nozīmi ģimenes budžetā – bērna kopšanas laikā bērna mātei šis pabalsts 

var būt galvenais ienākumu avots – un līdz ar to ietekmi uz ģimeņu dzīves kvalitāti, pašreizējais 

pabalsta apmērs uzskatāms par vēl aizvien nepietiekamu un jāturpina pakāpeniska tā paaugstināšana. 

Sākotnēji – vismaz jātuvina minimālajam ienākumu līmenim par divām personām – 100% apmērā 

par pirmo personu un 70% apmērā par otro personu. 

DLC priekšlikums 

Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra Nr. 1609 “Noteikumu par bērna kopšanas 

pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem 

vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas 

piešķiršanas un izmaksas kārtību” 4. punkts paredz, ka pabalsta un piemaksas apmēru pēc labklājības 

ministra ierosinājuma pārskata Ministru kabinets atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot 

ekonomisko situāciju valstī un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes noteikto strādājošo mēneša 

vidējās bruto darba samaksas pieaugumu. 

DLC uzskata, ka BKP objektīvāk piesaistīt minimālajam ienākumu līmenim (turpmāk – 

MIL) un līdz ar 2017. gadu uzsākt pakāpenisku virzību uz to, ka BKP sasniegtu 170% no valstī 

noteiktā MIL – 2017. gadā BKP nosakot 180 euro apmērā un pakāpeniski palielinot. 

1.8. Iespēja ĢVP saņemt arodskolu stipendiju saņēmēju vecākiem 

Atbilstoši pabalsta izmaksas nosacījumiem, ĢVP piešķir vienam no bērna vecākiem, 

aizbildnim, adoptētājam, audžuģimenei par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada 

vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam. Pabalstu turpina maksāt līdz bērna 19 gadu 

vecumam, ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, kā arī nav stājies laulībā. 

Problēma 

Saskaņā ar statistikas datiem, turpināt mācības profesionālās izglītības iestādēs pēc 

pamatskolas beigšanas izvēlas aptuveni 40% skolēnu Latvijā, 60% – vispārējās izglītības iestādēs. 

Kā viens no NAP2020 mērķiem ir noteikts šo proporciju izlīdzināt un virzīties uz to, lai vispārējās 

un profesionālās izglītības programmas izvēlētos aptuveni vienāds skaits skolēnu47.  

Lai to sasniegtu, tiek plānots turpināt profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšanu, tai 

skaitā sakārtojot iestāžu tīklu, nodrošinot infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidi atbilstoši 

profesionālās izglītības programmām darba tirgus attīstības tendenču kontekstā, tādā veidā palielinot 

audzēkņu skaitu profesionālajās izglītības programmās. Nenoliedzami, viens no aspektiem 

profesionālās izglītības audzēkņu skaita celšanai ir iespēja saņemt stipendiju, jo īpaši – audzēkņiem 

ar labām un teicamām sekmēm.  

Pašreizējie ĢVP izmaksas nosacījumi attiecībā uz vecākiem, kuru bērni mācās 

profesionālajās izglītības iestādēs un gūst augstus sasniegumus (visbiežākais nosacījums mācību 

stipendijas saņemšanai), nav taisnīgs, jo netieši vecāki tiek sodīti par bērna augstajiem sasniegumiem 

mācībās. 

DLC priekšlikums 

Ņemot vērā minēto un to, ka ĢVP, kā jau iepriekš norādīts, ir vienīgais universālais valsts 

sniegtais atbalsta veids visām ģimenēm ar bērniem, DLC piedāvā paplašināt ĢVP saņēmēju 

mērķgrupu un noteikt, ka no 2017.gada 1. septembra šis pabalsts pienākas arī par bērnu līdz 19 gadu 

vecumam, ja tas turpina mācīties profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju. Pabalsta 

                                                           
47 PKC (2015). Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam un deklarācijas 

par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojums. 
http://www.pkc.gov.lv/images/MP_zinojums/MPzin_07092015_Uzraudzibas_zinojums.pdf (sk. 01.06.2016.) 
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noteikšanā jāņem vērā pabalsta apmērs atbilstoši bērnu skaitam un secībai ģimenē – pabalsts par 

1. bērnu ģimenē ir 11,38 euro/mēn., par 2. bērnu – 2 reizes lielāks (22,76 euro/mēn.), par 3. bērnu – 

3 reizes lielāks (34,14 euro/mēn.). Perspektīvā – par 4. un nākamajiem bērniem ģimenē 50 

euro/mēn., atbilstoši DLC piedāvājumam, kas iekļauts izvērtēšanai 2017. gada budžeta ietvaros. 

1.9. Attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem bērniem palielināšana 

Šobrīd iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji ik gadu, iesniedzot savu ienākumu 

deklarāciju, no valsts var saņemt attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem.  

No 2016. gada sākuma attaisnoto izdevumu saraksts ir papildināts – bērnu līdz 18  gadu 

vecumam vecāki attaisnotajos izdevumos var iekļaut arī izdevumus par bērnu interešu izglītību, t.sk. 

dažādiem pulciņiem, sporta nodarbībām u.tml.  

Problēma 

Saskaņā ar 2015. gada 22. decembra grozījumiem Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija 

noteikumos Nr. 336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem 

pakalpojumiem" valsts iedzīvotājiem atmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% no kopējās 

summas, kuras limits ir 215 euro. Jāņem vērā, ka, neskatoties uz to, ka attaisnotie izdevumi tika 

papildināti ar vēl vienu kategoriju, noteiktās maksimālās summas apmērs, no kuras aprēķina 

attaisnotos izdevumus 23% apmērā, netika mainīts – no 2016. gada attaisnotie izdevumi tiek 

aprēķināti no 215 euro, iepriekšējā gadā – 213,14 euro. 

Jāņem vērā, ka šī summa ietver arī attaisnotos izdevumus par izglītību un apmācību, kā arī 

ārstniecības izdevumus nodokļu maksātājam un viņa ģimenes locekļiem. 

DLC priekšlikums 

Ņemot vērā minēto, lai veicinātu izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 

bērniem, DLC eksperti rosina divkāršot summu, ko vecākiem atlīdzina par bērnu izglītības, t.sk., 

interešu izglītības un ārstniecības izdevumiem. 

1.0. Mājokļu programmu turpmāka darbība un attīstība 

Atbilstoša mājokļa pieejamība ir viens no aspektiem, ka netieši, tomēr nozīmīgi ietekmē 

bērnu plānošanu un mazina emigrācijas plānus48. Līdz ar bažām par iekļaušanos darba tirgū un 

ierobežotām iespējām gūt ienākumus, problēmas ar mājokļa pieejamību ir norādītas kā iemesls, 

kāpēc emigrējušie Latvijas valstspiederīgie tuvākā laikā neplāno atgriezties Latvijā49. 

Pētījumu rezultāti apliecina, ka ienākumu nepietiekamība gados jaunākiem vecākiem traucē 

ne vien sava mājokļa iegādei, bet arī dzīvokļa īrei, tāpēc viņi biežāk izvēlas dzīvot kopā ar saviem 

vecākiem. Kaut gan tādējādi ir iespējams dalīt bērnu pieskatīšanas pienākumus, dzīvošanai kopā var 

būt arī negatīvs iespaids uz savstarpējām attiecībām. Tiesa, problēmas ar mājokli aktuālas ir arī citu 

vecumu vecākiem –sava mājokļa iegādi traucē nespēja sakrāt naudu mājokļa pirmajai iemaksai, tāpēc 

nolemts par labu mājokļa īrei. Tiem, kas mājokli iegādājušies, ņemot kredītu, tā apmaksa sarežģī 

ikdienas budžeta plānošanu, jo ģimenes iespējas kaut ko atļauties tiek būtiski ierobežotas. Vērojama 

tendence, ka pieaugot bērnu skaitam ģimenē, apmierinātība ar mājokļa kvalitāti samazinās, kas 

saistīts ar nespēju atļauties kvalitatīvāku dzīvesvietu. 

                                                           
48 VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte. http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf  
(sk. 07.07.2015.) 
49 LU FSI (25.06.2015). Pētījums "Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika". 

Aptaujas galvenie rezultāti. http://www.slideshare.net/lufsi/latvijas-emigrantu-kopienas-galvens-
atzias?ref=http://migracija.lv/post/122501182793/publicets-papildinats-aptaujas-galveno-rezultatu (sk. 10.07.2015.) 

http://www.slideshare.net/lufsi/latvijas-emigrantu-kopienas-galvens-atzias?ref=http://migracija.lv/post/122501182793/publicets-papildinats-aptaujas-galveno-rezultatu
http://www.slideshare.net/lufsi/latvijas-emigrantu-kopienas-galvens-atzias?ref=http://migracija.lv/post/122501182793/publicets-papildinats-aptaujas-galveno-rezultatu
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Iedzīvotāji kopumā atzinīgi vērtē akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija „Altum”„ 

administrēto mājokļa atbalsta programmu50, sabiedrībā vairojas šīs programmas atpazīstamība un 

iedzīvotāju interese par šo atbalsta programmu ir visai liela. Kā norāda Ekonomikas ministrs Arvils 

Ašeradens, komentējot DNB barometra rezultātus 2016. gada martā, katrs trešais no jauna izsniegtais 

hipotekārais aizdevums ir ar programmas galvojumu. Šī programma uzskatāma par veiksmīgu 

risinājumu līdz šim daudzās ģimenēs pastāvošajam šķērslim mājokļa iegādē, proti, pienākumam 

veikt pirmo iemaksu, kas radīja finansiālas grūtības un atturēja personas no mājokļa iegūšanu 

īpašumā, jo īpaši – iedzīvotājiem reģionos. Līdz 2016. gada marta vidum programmas ietvaros 

piešķirti jau vairāk nekā 1800 mājokļu galvojumu ģimenēm, kurās kopā aug vairāk nekā 2 650 bērnu. 

Problēma 

Ņemot vērā ģimeņu lielo interesi, ir nepieciešami papildus līdzekļi tās pilnvērtīgai darbībai, 

tomēr valsts budžeta finanšu resursi programmas nodrošināšanai ir ierobežoti un ir jāmeklē 

risinājumi tās turpināšanai. 

Savukārt Mārtiņš Auders, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas 

departamenta direktora pienākumu izpildītājs, komentējot DNB barometra par mājokļa jautājumiem 

rezultātus, aktualizē nepieciešamību pilnveidot mājokļa atbalsta sistēmu ģimenēm, ne tikai balstoties 

uz īpašumtiesībām, bet arī veicināt īres iespēju paplašināšanos, t.sk. īres dzīvokļu pieejamību. 

DLC priekšlikums 

DLC eksperti, apzinoties daudzveidīgas mājokļu atbalsta sistēmas būtisko ietekmi tautas 

ataudzes veicināšanā, atbalsta EM iesniegto pieprasījumu JPI par “Valsts galvojumu hipotekārajiem 

kredītiem dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem”, kā arī pievienojas 

nepieciešamībai attīstīt mājokļa politikas atbalsta instrumentus īres dzīvokļu pieejamības 

paaugstināšanai. Šis uzdevums, atbilstoši Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 

īstenošanai 2.1.2.1. punktā noteiktajam uzticēts EM, 2016. gada 2.pusgadā iesniedzot MK 

priekšlikumus par iespējām pilnveidot mājokļa atbalsta sistēmu, t.sk., mājokļa īres kontekstā.  

 

  

                                                           
50 DNB, SKDS (03.2016.). DNB barometrs nr.89. Numura tēma: Mājokļi. 
https://www.dnb.lv/sites/default/files/news/documents/dnb_latvijas_barometrs_nr89_0.pdf (06.06.2016.) 

https://www.dnb.lv/sites/default/files/news/documents/dnb_latvijas_barometrs_nr89_0.pdf
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2. Priekšlikumi ar īstermiņa fiskālo ietekmi 

2.1. Priekšlikums uz pierādījumiem balstītas ģimenes atbalsta politikas īstenošanai  

Diskusijas par demogrāfijas atbalsta pasākumos ieguldītā un vēl papildus nepieciešamā 

finansējuma efektīvu izlietojumu tiek aktualizētas katru gadu valsts budžeta veidošanas procesā.  

Problēma 

Pēdējos gados Latvijā ir veikti vairāki pētījumi, kas raksturo demogrāfiskās tendences un 

tautas ataudzi ietekmējošos faktorus51, tomēr tie sniedz visaptverošu skatījumu par ģimeņu situāciju 

Latvijā un akcentē, bet padziļināti neanalizē ne daudzbērnu un to ģimeņu, kur bērnus audzina viens 

pieaugušais, problemātiku, ne efektīvākos politikas instrumentus šo ģimeņu atbalstam un izkļūšanai 

no nabadzības riska zonas.  

Tomēr ģimenes atbalsta politikas plānotāju rīcībā nav precīzas, uz pierādījumiem balstītas 

informācijas par vajadzībām, kas skar tieši ģimenes, kur bērnus audzina viens pieaugušais, un 

daudzbērnu ģimenēm, tāpat nav pieejama apkopota informācija par pašvaldību sniegto palīdzību šīm 

ģimenēm. Tāpēc ir nepieciešams īstenot pētījumu, kura ietvaros padziļināti tiktu analizētas 

nozīmīgākās problēmas, to ietekme uz ģimeņu dzīves kvalitāti, kā arī identificēti iespējami 

efektīvākie atbalsta risinājumi šo mērķgrupu dzīves kvalitātes uzlabošanai, t.sk., augsta nabadzības 

riska mazināšanai. 

DLC priekšlikums 

Rīcības plānā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai PKC tika deleģēts veikt 

“Pētījumu par viena vecāka ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu situācijas problēmātiku un efektīvākiem 

atbalsta risinājumiem, t.sk. augsta nabadzības riska mazināšanai” 

Iepazīstoties ar PKC izstrādāto piedāvājumu Jauno politikas iniciatīvu īstenošanai, DLC 

eksperti atbalsta šī longitudinālā pētījuma īstenošanu. 

Turpinājumā sniegts izvērsts pētījuma apraksts, ko PKC speciālisti izstrādājuši sadarbībā ar 

DLC pārstāvētajiem LM ekspertiem. 

Pētnieciskās tēmas aktualitāte. Statistikas dati rāda, ka Latvijā ir vieni no visaugstākajiem 

ekonomiskās deprivācijas rādītājiem un augstākais to bērnu īpatsvars visā ES, kuri dzīvo uz 

nabadzības un sociālās atstumtības sliekšņa52. Turklāt būtiski, ka pēdējā desmitgadē Latvija vienmēr 

bijusi to ES valstu vidū, kurās ir lielākā ienākumu atšķirība starp nabadzīgāko un turīgo sabiedrības 

daļu. Pētnieciskās žurnālistikas centra „Re:Baltica” un Baltijas Starptautisko Ekonomikas Politikas 

Studiju Centra (turpmāk – arī BICEPS) pētījums par nevienlīdzību Latvijas sabiedrībā atklāja, ka 1% 

turīgo ģimeņu var tērēt septiņreiz vairāk nekā ievērojami lielākā daļa (90%) Latvijas ģimeņu53 un, ja 

Pierīgas novados trūcīgo personu īpatsvars nepārsniedz 2%, tad vairākos Latgales novados trūcīgās 

personas statuss noteikts vismaz katram ceturtajam iedzīvotājam54. 

Kā akcentēts LIAS2030, „augstais bērnu un jauniešu nabadzības līmenis pierāda, ka 

nabadzībai un sociālajai atstumtībai Latvijā ir izteikti strukturāls raksturs – tā ir atkarīga nevis no 

nabadzībā nonākušo individuālajām spējām vai iemaņām, bet gan no viņiem pieejamajām 

atšķirīgajām dzīves iespējām”55. Jāņem vērā, ka bērniem no trūcīgām ģimenēm līdz ar ierobežotu 

                                                           
51 VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte. http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf  

(sk. 07.07.2015.); PKC (2015). Pētījums par laulību nereģistrēšanas problemātiku. 
http://www.pkc.gov.lv/images/Gala_zi%C5%86ojums_19012016.pdf  (sk. 01.06.2016.) 
52 Frazer, H., Marlier, E. (2012). Current situation in relation to child poverty and child well–being: EU policy context, key challenges 

ahead and ways forward. www.ceps.lu/publi_viewer.cfm?tmp=1899 (sk. 30.11.2012.) 
53 Spriņģe, I. (2012). Kādēļ Latvija nav bagātāka valsts? Re:baltica. 

http://www.rebaltica.lv/lv/petijumi/latvijas_veiksmes_stasta_slepta_puse/a/792/kadel_latvija_nav_bagataka_valsts.html (sk. 

15.01.2013.) 
54 Diena (31.03.2013.). Vaiņode – „rekordiste” trūcīgo skaitā. http://www.diena.lv/diena-tv/de-facto/vainode-rekordiste-trucigo-skaita-

14001085 (sk. 31.03.2013.) 
55 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija2030). Apstiprināta ar 10.06.2010. Latvijas Republikas Saeimas 
lēmumu. http://www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf (sk. 10.10.2012.) 

http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf
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finansiālo labklājību ir ierobežota izglītībai un veselībai nepieciešamo resursu pieejamība, ko pavada 

slikti dzīves apstākļi un socializācijas gaitā izveidojušies personības riska faktori56. Tādējādi šiem 

bērniem ir ierobežotākas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un augstāku kvalifikāciju, kas 

nodrošinātu pamatu veiksmīgai sociālajai mobilitātei un augsta prestiža profesionālās pozīcijas 

iegūšanai nākotnē. 

Dati liecina, ka salīdzinājumā ar citām ģimenēm visaugstākajam nabadzības riskam ir 

pakļautas ģimenes, kurās bērnus audzina viens pieaugušais, un ģimenes, kurās ir trīs un vairāk 

bērnu57. Un, ja vispārējās ekonomiskās situācijas valstī uzlabošanās un veikto politikas intervenču 

rezultātā daudzbērnu ģimenēs nabadzības risks ir mazinājies, tad ģimenēs, kur bērnus audzina viens 

pieaugušais, sociālekonomiski problemātiskā situācija ir kļuvusi kritiskāka. Būtiski, ka ģimenes, kur 

bērnus audzina viens pieaugušais, sastāda ievērojamu daļu – gandrīz 30% no visām Latvijas 

ģimenēm58, turklāt ar raksturīgu pieauguma tendenci. Analizējot faktorus, kas negatīvi ietekmē 

ģimeņu dzīves kvalitāti iepriekš veiktajos pētījumos aktualizēti salīdzinoši zemi ienākumi, cienīga 

darba trūkums, valsts atbalsta politikas nestabilitāte, kā arī ierobežojumi savienot ģimenes un darba 

dzīvi un atbalsta trūkums krīzes situācijās.  

Jāņem vērā, ka t.s. nepilnās ģimenes formas ir visai dažādas – bērnus var audzināt viens no 

vecākiem, vecvecākiem, kāds no pilngadību sasniegušajiem vecākajiem brāļiem vai māsām, bērnus 

audzina viens pieaugušais, jo otrais ir miris, attiecības ir šķirtas, kāds no vecākiem ir emigrējis - 

strādā un dzīvo ārvalstīs u.tml. Līdz ar to – primāri nozīmīgi, lai plānotu efektīvākos atbalsta 

mehānismus šo ģimeņu atbalstam, ir tās definēt un identificēt t.s. nepilno ģimeņu portretu. 

Atbalsta pasākumu plānošanai kā nepilnajām, tā daudzbērnu ģimenēm, ir jāiegūst 

daudzveidīga informācija, t.sk., par to, cik lielā mērā bērna dzīves kvalitāti ietekmē fakts par vecāku 

attiecību statusu, par t.s. post-nukleāro ģimeņu modeļiem, kad ģimenē dzīvo arī bērni no pāra 

iepriekšējās laulības, abu vecāku iesaistīšanos bērna aprūpē, kā arī par pašvaldību sniegto, iespējams 

– atšķirīgo – atbalstu šīs mērķgrupas ģimenēm. 

Lai identificētu efektīvākos atbalsta mehānismus, būtiski ir iepazīties ar citu Baltijas un 

Eiropas valstu pieredzi par to, kā šīs ģimenes tiek definētas likumdošanā (jo īpaši – ģimenes, kur 

bērnus audzina viens pieaugušais), kāds atbalsts – monetārs/ pakalpojumu veidā, valsts/ pašvaldību 

līmenī – šīm grupām tiek sniegts, kāda ir sniegtā atbalsta ietekme uz ģimeņu dzīves kvalitātes 

uzlabošanos. 

No iepriekšminētā izriet pētījuma uzdevumi: 

1) Analizēt citu Baltijas un Eiropas valstu pieredzi, sniedzot efektīvāko atbalstu mērķgrupu 

ģimenēm (t.sk. šo ģimeņu definēšanu likumdošanā);  

2) Definēt mērķgrupu “ģimenes, kur bērnus audzina viens pieaugušais”;  

3) Identificēt mērķgrupu dzīves kvalitāti ietekmējošos faktorus, t.sk., cik lielā mērā to ietekmē 

vecāku attiecību statuss – laulība vai nereģistrēta kopdzīve, abu vecāku iesaistīšanās bērna 

aprūpē u.c.; 

4) Izvērtēt pašreizējos politikas atbalsta instrumentus nacionālā un municipālā līmenī; 

5) Identificēt efektīvākos atbalsta instrumentus, kā arī pārbaudīt jaunu politikas iniciatīvu ietekmi.  

Pētījuma metodoloģija. Kā norādīts iepriekš, nozīmīgu ieguldījumu ģimenes atbalsta 

politikas plānošanā sniedzis 2013. gadā īstenotais pētījums par tautas ataudzi ietekmējošiem 

faktoriem, kas līdz ar situācijas analīzi ietvēra arī vairākus scenārijus tautas ataudzes nodrošināšanai. 

Tā rezultātus papildina vairāki citi pētījumi, t.sk., 2015. gada pētījums par laulību nereģistrēšanas 

problemātiku un šīs attiecību formas ietekme uz šajās attiecībās dzīvojošo pieaugušo un bērnu 

ekonomisko situāciju pēc attiecību beigšanās. Tomēr vienlaikus šie pētījumi sniedz galvenokārt 

konkrētā brīža situācijas izvērtējumu – “momentuzņēmumu”. 

                                                           
56 Evans, G.W. (2004). The environment of childhood poverty. American Psychologist, 59(2), 77–92. 
57 PKC (2015). Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam uzraudzības 
ziņojuma pielikums. Indikatori 2015.gadā. http://www.pkc.gov.lv/images/MP_zinojums/MPzinP_07092015_Indikatori.pdf (sk. 

01.06.2016.) 
58 Āboliņa, L. (14.04.2016.). Ģimenes valsts politika – mērķi un izaicinājumi. Sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs”. 
http://www.pkc.gov.lv/images/DLC/14042016__LM_par_gimenes_politiku.pdf (sk. 01.06.2016.) 

http://www.pkc.gov.lv/images/MP_zinojums/MPzinP_07092015_Indikatori.pdf
http://www.pkc.gov.lv/images/DLC/14042016__LM_par_gimenes_politiku.pdf
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Lai precīzi sekotu ieviesto politikas iniciatīvu ietekmei un monitorētu to efektivitāti, kā arī 

operatīvi reaģētu uz nepieciešamām izmaiņām, daudzās valstīs uz pierādījumiem balstītas politikas 

pamatā ir longitudinālie pētījumi59. Longitudinālā pētījuma ietvaros ar noteiktu laika intervālu 

ilgstošā laika posmā tiek paplašināti pētīta konkrēta cilvēku grupa, izveidojot respondentu paneli – 

datu bāzi – ik pēc noteikta laika tiek intervēti vieni un tie paši respondenti. Līdz ar to ir iespējams 

precīzāk identificēt politikas iniciatīvu ietekmi un sekot tai līdzi, piemēram, vai un kā mainās šo 

ģimeņu dzīves kvalitāte, kā noris jaunajiem pieaugušajiem pāreja no izglītības uz darba tirgu, kā tiek 

veidotas ģimenes u.tml. Šobrīd Latvijā tiek īstenoti divi longitudinālo pētījumu projekti, pirmkārt, 

“Narkotiku lietošanas tendences un paradumi Latvijā”, lai monitorētu narkotisko vielu lietotāju 

dzīves ceļu60, otrkārt, 7. izpētes vilnis “Pētījumam par veselību, novecošanos un pensiju sistēmu 

Eiropā – SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)61. 

Nepieciešamību pēc longitudināla pētījuma uzsākšanas ģimeņu atbalsta politikas plānošanā 

akcentē arī iepriekš veiktie pētījumi ģimenes atbalsta un izglītības jomā. 

7. attēls. 

Pētījuma dizains: izmantotās pētnieciskās metodes 

 

 

 

 

 
 

 

2017.gadā tiek plānots longitudinālā pētījuma 1.vilnis, kur paralēli pētījuma saturisko mērķu 

sasniegšanai tiek izveidota respondentu datu bāze – panelis, kas tiek uzturēts, lai veiktu atkārtotu 

pētījumu – izpētes 2. vilni, kas indikatīvi plānots 2020./2021.gadā. 

                                                           
59 Dunn K., Banati P. (2015) Strength in Numbers: How longitudinal research can support child development. UNICEF Office of 
Research–Innocenti, Florence. https://www.unicef-irc.org/research/pdf/423-glori-report_2015.pdf (sk.01.06.2016.) 
60 SPKC (2016). Narkotiku lietošanas tendences un paradumi Latvijā. http://sabves.spkc.gov.lv/Lists/DatuAvoti/DispForm.aspx?ID=392 

(sk.01.06.2016.) 
61 SHARE (2016). http://www.share-project.org/ (sk. 01.06.2016.) 

I. Datu sekundārā analīze - Kabineta pētījums:

• Nacionāla līmeņa pētījumu datu, nacionāla un municipāla 
līmeņa normatīvo aktu analīze

• Ārvalstu pētījumu datu, starptautiskās pieredzes analīze

• Statistikas datu analīze

II. Intervijas ar ekspertiem

•Nacionāla līmeņa eksperti (klātienes intervijas)

•Ārvalstu eksperti (tiešsaistes intervijas)

III. Kvalitatīvs pētījums - intervijas ar mērķgrupu pārstāvjiem

•Ģimenes, kur bērnus audzina viens pieaugušais

•Ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

IV. Mērķgrupu kvantitatīvā aptauja

• Ģimenes, kur bērnus audzina viens pieaugušais

• Ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

V. Izveidots respondentu panelis – platforma longitudināla pētījuma īstenošanai perspektīvā 

Rezultāts: uz pierādījumiem balstīta informācija efektīviem risinājumiem ilgtspējīgai ģimeņu 

atbalsta politikai 

https://www.unicef-irc.org/research/pdf/423-glori-report_2015.pdf
http://sabves.spkc.gov.lv/Lists/DatuAvoti/DispForm.aspx?ID=392
http://www.share-project.org/
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2.2. Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” attīstība 

Pašvaldību likumā noteikta virkne pašvaldību autonomo funkciju, kas tām jāīsteno, sniedzot 

atbalstu teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, t.sk., gādāt par izglītību un veselības pieejamību, 

kultūras attīstību, sniegt sociālo palīdzību, veicināt teritorijas labiekārtošanu u.c. Pašvaldības 

ģimenes atbalsta, piedāvājot nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, tiek sniegti bērnu aprūpes 

pakalpojumi, atsevišķās pašvaldībās tiek nodrošinātas bezmaksas brīvpusdienas pirmsskolas 

izglītības iestādēs un skolā,  pabalsts mācību līdzekļu iegādei u.tml. 

Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien biežāk tiek raksturotas iniciatīvas, kā pašvaldības veicina 

tieši dzimstības rādītāju uzlabošanos – šobrīd lielā daļā pašvaldību papildus valstī noteiktajam tiek 

piešķirts bērna dzimšanas pabalsts, vairākas pašvaldības īpašus sociālās palīdzības veidus sniedz ne 

tikai trūcīgajiem, bet arī maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, tiek veiktas pašvaldību teritorijas un 

infrastruktūras atjaunošanas aktivitātes, pielāgojot tās ģimenēm ar bērniem. Sadarbībā ar nevalstisko 

sektoru un uzņēmējiem tiek veidotas publiskās un privātās partnerības dzimstības rādītāju 

uzlabošanai62. 

Problēma 

Starp Latvijas pašvaldībām pastāv ievērojamas atšķirības, t.sk., ekonomiskās – atsevišķās 

pašvaldībās ģeogrāfiskie apstākļi un labvēlīgā ekonomiskā vide būtiski palielina pašvaldības 

ieņēmumus, tai pašā laikā liela daļa pašvaldību ar saviem budžeta ieņēmumiem nevar nodrošināt 

savu funkciju izpildi. Ar pašvaldību ekonomisko situāciju un teritorijas attīstību lielā mērā ir saistīta 

arī demogrāfiskā situācija – teritorijās ar augstāku teritoriālās attīstības indeksu dzimstības rādītāji ir 

salīdzinoši augstāki nekā teritorijās ar zemāku teritoriālās attīstības indeksu. Pašsaprotami, ka arī 

pašvaldību sniegtais atbalsts ģimenēm ir visai atšķirīgs un lielā mērā atkarīgs tieši no pašvaldības 

finansiālajām iespējām.  

Nelielu apkopojošu informāciju pašvaldību atšķirīgajā atbalsta piedāvājumā sniedz LM 

pētījums “Trūcīgo mājsaimniecību ar bērniem raksturojums”, kura ietvaros raksturots arī pašvaldību 

atbalsts šai mērķgrupai63. Tomēr kopumā valstiskā līmenī nav pieejama apkopota informācija par 

pašvaldību atbalstu ģimenēm ar bērniem. 

Iepriekš veiktie pētījumi tautas ataudzē atklāj, ka visai reti iedzīvotāji ir informēti par visām 

pašvaldības atbalsta iespējām, atbalsts tiek piedāvāts tikai izteiktas krīzes situācijās, kad iedzīvotāji 

paši lūdz palīdzību, bet ne izrādot iniciatīvu proaktīvā veidā no pašvaldības darbinieku puses64. 

DLC priekšlikums 

Ņemot vērā to, ka pašvaldība un vietējā kopiena ir vistuvāk katrai ģimenei, DLC atbalsta 

VARAM priekšlikumu izstrādāt programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Pasākums ietverts 

Rīcības plānā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai: “3.2.12.4. Izstrādāt kritērijus 

ģimenei ar bērniem draudzīgās pašvaldības noteikšanai, izceļot un atzīmējot pašvaldību 

sasniegumus, labās prakses piemērus atbalsta un iespēju  sniegšanā ģimenēm ar bērniem”, kā 

iesaistītās institūcijas norādītas LM, VARAM, LPS, NVO.  

Programmas ietvaros plānots: 

 ikgadēji veikt pašvaldību sniegtā atbalsta monitoringu, pašvaldību viedokli iegūstot pēc 

precīzi izstrādātas aptaujas instrumentārija, 

 izvērtēt vispārējo pašvaldības atbalsta politiku ģimenēm ar bērniem, segmentēt pašvaldību 

sniegtos pakalpojumus, atvieglojumus ģimenēm ar bērniem, 

                                                           
62 Laikraksts.lv (02.06.2016.).Kas nepieciešams, lai Latvijā dzimtu vairāk bērnu? Ventspils novada pieredze. 

http://www.laikraksts.com/raksti/6335 (sk. 06.06.2016.) 
63 LM (2013). Sākotnējais izvērtējums „Trūcīgo mājsaimniecību ar bērniem raksturojums.  
http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/izvertejums_trucigas.pdf (sk.06.06.2016.) 
64 Piemēram, VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte. 

http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf  (sk. 07.07.2015.); PKC (2015). Pētījums par laulību 
nereģistrēšanas problemātiku. http://www.pkc.gov.lv/images/Gala_zi%C5%86ojums_19012016.pdf  (sk. 01.06.2016.) 

http://www.laikraksts.com/raksti/6335
http://www.lm.gov.lv/upload/petijumi/izvertejums_trucigas.pdf
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 izstrādāt pašvaldību vērtēšanas kritēriju metodoloģiju nominācijai par ģimenei draudzīgu 

pašvaldību, ņemot vērā pašvaldības īstenotās aktivitātes ģimeņu atbalstam un dažādu 

aktivitāšu īstenošanas progresu, 

 nodrošināt pašvaldību sniegtā atbalsta (apkopojuma) publicitāti, komunikāciju sabiedrībā. 

Tā rezultātā tiktu iegūts vienots, visaptverošs un ērti pārskatāms informācijas apkopojums 

par katrā pašvaldībā sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem. Izveidotais pašvaldību ranžējums saskaņā 

ar objektīvu vērtēšanas sistēmu par dažādiem atbalsta veidiem, un iespēja saņemt statusu “Ģimenei 

draudzīgākā pašvaldība” veidotu labdabīgu konkurenci starp pašvaldībām. Par savas pašvaldības un 

citu novadu atbalsta mehānismiem informēti iedzīvotāji varētu aktīvāk iesaistīties savas kopienas 

dzīvē, svarīgu un piemērotu lēmumu pieņemšanā, sniegt priekšlikumus par papildus vēlamajiem 

atbalsta veidiem. Tas savukārt veicinātu efektīvāku pašvaldības darbu sava novada ģimeņu interesēs 

un līdz ar to veidotu ciešāku piesaisti vietējai kopienai un stiprinātu drošības izjūtu par nākotni. 

DLC apņemas iesaistīties pašvaldību kritēriju monitoringa izstrādē, aptaujas anketā iekļaujot 

ne tikai atbalstu raksturojošu informāciju, bet arī informāciju par to, kā ģimenes tiek informētas par 

atbalsta saņemšanas iespējām (piemēram, vai pašvaldība/ tās sociālais dienests ir tikai reaģējošs vai 

proaktīvs atbalsta piedāvāšanā), kā norit starpinstitucionālā sadarbība utt. Apzinoties izteiktās 

atšķirības pašvaldību finansējumā, izmērā u.c. rādītājos, tiks lemts par pašvaldību grupēšanu atkarībā 

no teritoriālās attīstības indeksa, pašvaldības lieluma u.c. rādītājiem.  

Jāņem vērā, ka programmas ilgtspējas pamatā ir pašvaldību aktīva iesaiste programmā, 

jāvērtē nepieciešamība uzlikt par pienākumu pašvaldībām vismaz reizi gadā sniegt atbildīgajai 

institūcijai pilnīgu informāciju pēc īpaši izstrādātas formas. 

Papildus DLC saskata programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” sinerģiju ar jau pašreiz 

eksistējošu “Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu”65, kura darbību koordinē Slimību profilakses un 

kontroles centrs un kas tiks izmantots kā platforma, lai īstenotu Eiropas struktūrfondu Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" aktivitātes vairāk kā 50 milj. euro apmērā. 

Savukārt, perspektīvā plānojot atbalstu programmas “Ģimenei draudzīgs komersants” 

attīstībai, tās darbību varētu ciešāk saistīt arī ar “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Kā akcentē Ilze 

Mileiko, pētniece EKOSOC-LV projektā “Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, 

veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai”66, 

ir jāaktualizē pašvaldību diskusija ar uzņēmējiem, lai veicinātu pilnvērtīgāku ģimenes un darba 

dzīves saskaņošanu, kas ir tautas ataudzes pamatā, vienojoties par pagarinātiem kādas no pašvaldības 

teritorijā esošo pirmsskolas un sākumskolas (pagarinātās dienas grupas) izglītības iestāžu darba 

laikiem, izvērtējot papildus pašvaldības atbalsta mehānismus uzņēmējiem, ja tie saviem 

darbiniekiem nodrošina veselības veicināšanas pasākumus, kā arī diskutējot par elastīgas 

nodarbinātības iespējām, daļslodzes darbu ģimeņu vecākiem un iespējām to savienot ar citu 

mērķgrupu atšķirīgajām vajadzībām (piemēram, vēlamais darba laiks vecākiem apvienojumā ar 

vēlamo darba laiku studentiem). 

 

2.3. Primāri pasākumi ģimenes stabilitātes stiprināšanai – informatīvas aktivitātes par 

atbalsta iespējām, ko sniedz valsts un pašvaldības vecākiem, vecāku tiesībām un 

pienākumiem 

                                                           
65 SPKC (2016). Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls Latvijā. http://www.spkc.gov.lv/nacionalais-veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija/ (sk. 

06.06.2016.) 
66 Izvērsti:  Valsts pētījumu programmas “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un 

sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai” (EKOSOC-LV) projekts “Sabiedrības 

atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības 
transformācijai” 

http://www.spkc.gov.lv/nacionalais-veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija/
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Ģimenes stabilitāti līdz ar finansiālo nodrošinājumu veido arī pastāvīgas partnerattiecības, 

pozitīvas bērnu un vecāku attiecības. Savukārt iepriekšēja pozitīva pieredze ir pamats, lai plānotu vēl 

kāda bērniņa ienākšanu ģimenē67.  

Ģimenes attiecību stabilitāte kā viens no stratēģiskajiem mērķiem ir noteikts vairāku valstu 

ģimenes atbalsta politikas plānošanas dokumentos, t.sk., Igaunijas bērnu un ģimenes stratēģijā 2012-

2020, kā tās vadmotīvu izvirzot – “Gudri vecāki, lieliski bērni, stipra sabiedrība”68. Arī Latvijas 

ģimenes atbalsta politikas plānošanas dokumentos ietverti atsevišķi pasākumi, tomēr var uzskatīt, ka 

preventīvo pasākumu īstenošanai būtu jāpievērš arvien lielāka uzmanība, tā novēršot ģimeņu 

nestabilitātes cēloņus, nevis cīnoties ar sekām (šķiršanos, vardarbību ģimenē, mazgadīgo noziedzību, 

augstiem atkarību rādītājiem, bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumiem u.tml.). 

Iepriekš veikto pētījumu ģimenes politikas jomā rezultāti liecina, ka tieši vecāku sociālo 

prasmju un zināšanu trūkums ir viens no faktoriem, kas veicina ģimeņu nestabilitāti. Tādējādi var 

uzskatīt, ka spēja būt gudriem vecākiem sākas ar zināšanām par to, ko tas nozīmē – vecākiem ir jābūt 

informētiem par savām iespējām, tiesībām un arī saviem pienākumiem. 

Ģimeņu informēšanai rīcības plānā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai 

ietverti divi pasākumi, kurus plānots īstenot valsts budžeta ietvaros: 

1) 3.3.3.1. – informēt sabiedrību par ģimenēm ar bērniem pieejamiem valsts un pašvaldību 

līmeņa atbalsta pakalpojumiem, paredzot iekļaut informāciju LM un VBTAI mājaslapās; 

2) 3.3.8.1. – sniegt sabiedrībai izsmeļošu un kvalitatīvu informāciju par normatīvajos aktos 

paredzētajām tiesībām un ģimenes un darba dzīves saskaņošanas iespējām, paredzot 

informāciju sniegt/izsūtīt dažādiem informācijas kanāliem. Plānots, ka šo pasākumu īstenos 

LM sadarbībā ar NEPLP, NVO, LDDK un pašvaldībām valsts budžeta ietvaros. 

Problēma 

DLC ziņojuma izstrādes laikā intervētie eksperti, kuri ikdienas profesionālā darbība ir 

saistīta ar atbalstu ģimenēm – gan Rūta Dimanta, ziedot.lv vadītāja, gan Ilze Mileiko, pētniece 

EKOSOC-LV projektā “Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas 

ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai” ļoti atzinīgi vērtē 

šādu materiālu izstrādi, vienlaikus uzsverot, ka šādu materiālu ietekmes pamatā nenoliedzami ir 

saturs, bet vēl jo vairāk – vizuālais noformējums un jo īpaši – izplatīšanas kanāli.  

Tā kā tikai daļa no vecākiem proaktīvi meklē informāciju par šiem jautājumiem, bet citi uz 

to ir jāmudina, ārkārtīgi būtiski ir tos sagatavot vienkāršā valodā un izplatīt iespējami tuvu lietotājam. 

Diemžēl iepriekšminēto materiālu izstrādei nav paredzēts papildus finansējums speciālistu 

piesaistei, kas varētu atbalstīt valsts pārvaldes darbiniekus materiāla izstrādei, drukas darbiem un 

izplatīšanas nodrošināšanai. 

DLC priekšlikums 

Ņemot vērā minēto, DLC eksperti atbalsta rīcības plānā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 

īstenošanai ietverto informatīvo materiālu sagatavošanas nepieciešamību, vienlaikus īpaši uzsver 

materiālu satura, piemērotākā formāta un atbilstošāko izplatīšanas kanālu identificēšanas kritisko 

nozīmi rezultāta sasniegšanā (sk. 9. tab.). 

9. tabula.  

Informatīvo materiālu par vecāku iespējām, tiesībām un pienākumiem raksturojums 

Formāts Vizuāli viegli uztverams materiāls, piemēram, infografikas ar paskaidrojumiem 

                                                           
67 VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte.http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf 
(sk. 07.07.2015.) 
68 Ministry of Social Affairs, Republic of Estonia (2011). Strategy of Children and Families 2012–2020: Smart Parents, Great Children, 

Strong Society. https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/lpa_kokkuvote_eng.pdf 
(sk.01.06.2016.) 



60 
 

 

DLCKonc_15062016; Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” 

priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” 

Komunikācija 

sabiedrībā, 

t.sk., 

izplatīšanas 

kanāli* 

Iespējami tuvu lietotājam: 

 ārstniecības iestādēs, bērnudārzos un izglītības iestādēs, valsts, pašvaldību iestāžu 

klientu apkalpošanas centros, pastā, banku filiālēs lauku teritorijās; 

 sabiedriskajā transportā; 

 tiešsaistē sociālajos tīklos; 

 valsts un pašvaldību institūciju mājaslapas – mazefektīvs, jo reti izmantots kanāls. 

Iespējamais 

saturs 

Informācija par: 

 vecāku iespējām un tiesībām – informācija par normatīvajos aktos iekļautajām 

iespējām, piemēram, papildus atvaļinājuma dienas ģimenes un darba dzīves 

saskaņošanai u.tml.; 

 vecāku pienākumiem un to, vecāki nedrīkst darīt, lai nepārkāptu vecāku tiesības 

(līdz kuram laikam bērni drīkst atrasties uz ielas, atrasties mājās vieni, u.tml.); 

 par institūcijām, kur var saņemt palīdzību konkrētu problēmu gadījumos; 

 Materiāla saturs papildināts ar konkrētiem piemēriem. 

Pēc materiāla sagatavošanas jāveic tā pilotāža indikatīvajās mērķgrupās. 

* Atkarībā no piešķirto līdzekļu apjoma. 

Nenoliedzami, izstrādātie materiāli būtu tikai neliels ieguldījums ģimeņu stabilitātes 

stiprināšanai. To veicinās arī programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” attīstība, kuras 

uzsākšanai atbalstu DLC lūdz izskatīt jau 2017. gada budžeta plānošanas procesā.  

Tāpat turpmāk jāmeklē efektīvi risinājumi vecāku iespējošanas aktivitātēm, sociālo prasmju 

pilnvērtīgai attīstībai, “sociālā lifta” programmām (kad noteikts atbalsts ģimenēm pašvaldību līmenī 

tiek sniegts ar nosacījumu, ka tās iesaistās kvalifikācijas celšanas, izglītības pilnveidošanas 

pasākumos), aktīvi sadarbojoties valsts un pašvaldību institūcijām.  

Savukārt būtisku ieguldījumu darba devēju sociālās atbildības stiprināšanā sniegs 

programmas “Ģimenei draudzīgs komersants” aktīva darbība. 

2.4. Primāri pasākumi ģimenes vērtības stiprināšanai sabiedrībā – informatīvas aktivitātes 

par laulības tiesiskajām priekšrocībām salīdzinājumā ar nereģistrētu kopdzīvi 

Statistikas dati rāda, ka Latvijā pieaug to ģimeņu īpatsvars, kur kopdzīve netiek reģistrēta – 

ja 2000. gada tautas skaitīšanā nereģistrētā laulībā dzīvojoši pāri bija 6% no visām ģimenēm, tad 

2011. gadā - jau 13% no visām ģimenēm. Turklāt tikai nedaudz vairāk nekā puse bērnu dzimst 

oficiāli reģistrētā laulībā69.  

PKC īstenotā pētījuma rezultāti liecina, ka iedzīvotāju skatījumā nereģistrēta kopdzīve nav 

pretstats, alternatīva laulībai vai apzināta izvēle – visbiežākā aptaujā minētā atbilde (73%) iemeslam, 

kāpēc pāris neslēdz laulību, ir uzskats, ka tas neko attiecībās nemainītu70. 

Neskatoties uz ģimenes modeļa maiņu, atšķirīgas dzimtes lomas un attieksmes ir noturīgas 

un tiek atražotas arī jaunajā paaudzē. Vienlaikus tradicionāls lomu dalījums (vīrietis – galvenais 

pelnītājs, sieviete – rūpējas par māju un bērniem) kombinācijā ar liberālu ģimenes modeli – 

nereģistrētu kopdzīvi – noliek sievietes nevienlīdzīgā pozīcijā attiecībā pret vīriešiem, kas kļūst 

aktuāli šķiršanās gadījumos, kad vienošanās par mantu un bērnu aizgādību notiek, ņemot vērā abu 

dzimumu atšķirīgo ieguldījumu kopējā mājsaimniecībā.  

Nereģistrētas kopdzīves gadījumā sieviete tiek skatīta kā vairāk ieinteresētā puse attiecību 

reģistrēšanai un potenciāli lielāka zaudētāja, nereģistrētām attiecībām izjūkot.  

Minētais pētījums akcentē, ka nereģistrētā kopdzīvē dzīvojoši pāri aptver nosacīti divas 

atšķirīgas mērķgrupas – vienu grupu veido pilnvērtīgi funkcionējošas ģimenes ar noturīgām 

                                                           
69 CSB (2015). Bērni Latvijā. http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/2015/nr_13_berni_latvija_2015_15_00_lv_en.pdf 

(sk. 10.06.2016.) 
70 PKC (2015). Pētījums par laulību nereģistrēšanas problemātiku. http://www.pkc.gov.lv/images/Gala_zi%C5%86ojums_19012016.pdf 
(sk. 01.06.2016.) 

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/2015/nr_13_berni_latvija_2015_15_00_lv_en.pdf
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attiecībām, otru grupu veido ģimenes, kur attiecību nestabilitāte un ģimenes nefunkcionēšana ir 

primāra problēma attiecību nereģistrēšanai, šo ģimeņu pāri var būt arī laulāti, bet laulību statuss 

neatbilst faktiskajai personu kopdzīvei. Iepriekš veikto pētījumu analīze rāda, ka sieviete biežāk kļūst 

par vientuļo vecāku, kas ir viena no grupām ar lielāko nabadzības risku. 

Pētījuma rezultātiem pievienojas arī psiholoģe, psiholoģijas doktora grāda kandidāte 

Kristīne Dūdiņa, kuras ilgstošā profesionālā pieredze sniedzot atbalstu mātēm, kuras audzina bērnus 

vienas71, atklāj, ka visai bieži sievietes nereģistrētā kopdzīvē nav informētas par šādu partnerattiecību 

riskiem. Netieši tradicionālais dzimumu lomu modelis neļauj apšaubīt un kritiski izvērtēt 

nereģistrētas kopdzīves riskus, jo saskaņā ar šo modeli labs vīrietis apgādā ģimeni, bet sieviete 

rūpējas par pāra attiecību komfortu. Vienošanās par risku novēršanu liktu apšaubīt arī tradicionālos 

lomu modeļus, kuri izbeidzas līdz ar attiecību izjukšanu un netiek izmantoti, risinot mantiskos un 

bērna aizgādības jautājumus šķiršanās laikā. 

Ņemot vērā to, ka nereģistrētā kopdzīvē dzīvojošiem partneriem nav pieejamas vairākas uz 

ģimeņu atbalstu vērstas tiesības, t.sk., tiesību aktos nav nostiprinātas faktiskās kopdzīves (ārpus 

laulības) laikā izveidotās mantiskās saistības, ir jāveic mērķtiecīga sabiedrības informēšana par katra 

attiecību statusa – reģistrētas laulības un nereģistrētas kopdzīves – riskiem un iespējām. Sniegtā 

informācija sniegs iespēju veikt apzinātu un informētu izvēli. 

Rīcības plānā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai ietvertais pasākums 1.3.1. 

paredz izstrādāt informatīvu materiālu par iespējamām civiltiesiskajām sekām personām, kuras 

nedzīvo laulībā, it īpaši attiecībā uz bērniem. Materiālu elektroniskā formātā plāno izstrādāt LM, 

sadarbojoties ar TM, VBTAI, valsts budžeta ietvaros 2016. gada 2.pusgadā. 

Problēma 

Līdzīgi kā jautājumā par vecāku informēšanu jautājumos par viņu tiesībām un pienākumiem, 

jo īpaši novērtējot informatīvā materiāla par laulības priekšrocībām salīdzinājumā ar nereģistrētu 

kopdzīvi izstrādi un izplatīšanu, intervētie pētnieki un nevalstiskā sektora pārstāvji uzsvēra 

nepieciešamību proaktīvi sasniegt lietotāju un informāciju sniegt vienkāršā, precīzā, nemoralizējošā 

formātā. 

Diemžēl arī informatīvo materiālu par iespējamām civiltiesiskajām sekām personām, kuras 

nedzīvo laulībā, izstrādei nav paredzēts papildus finansējums speciālistu piesaistei, kas varētu 

atbalstīt valsts pārvaldes darbiniekus materiāla izstrādei, drukas darbiem un izplatīšanas 

nodrošināšanai. 

DLC priekšlikums 

DLC eksperti atbalsta rīcības plānā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai 

ietverto informatīvo materiālu sagatavošanas nepieciešamību, tajā pašā laikā uzskata, ka izvēlētais 

elektroniskais formāts nevar tikt izmantots kā vienīgais, jo cilvēki nebūs proaktīvi šādas informācijas 

meklēšanā. Tādējādi ir jāparedz papildus finansējums materiālu satura, piemērotākā formāta un 

atbilstošāko izplatīšanas kanālu identificēšanai un izmantošanai, lai informatīvajā materiālā ietvertā 

informācija sasniegtu savu mērķi (sk. 10. tab.).  

  

                                                           
71 Biedrība “Bērna labklājības centrs” (2015). Atbalsta grupas vienīgajiem vecākiem. http://www.berniemdraudzigs.lv/par-mums/ (sk. 
01.06.2016.) 

http://www.berniemdraudzigs.lv/par-mums/
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10. tabula.  

Informatīvā materiāla par laulības tiesiskajām priekšrocībām raksturojums 

Formāts Vizuāli ērti uztverams materiāls, t.sk. infografika ar paskaidrojumiem 

Komunikācija 

sabiedrībā, 

t.sk., 

izplatīšanas 

kanāli* 

Ņemot vērā to, ka cilvēki nebūs proaktīvi šādas informācijas meklēšanā, tās pieejamība 

jānodrošina iespējami tuvu lietotājam, jo īpaši – vietās, kur nepieciešams ilgi uzkavēties: 

 ārstniecības iestādēs, bērnudārzos un izglītības iestādēs, valsts, pašvaldību iestāžu 

klientu apkalpošanas centros, sabiedriskajā transportā, pastā, banku filiālēs lauku 

teritorijās; 

 tiešsaistē sociālajos tīklos; 

 valsts un pašvaldību institūciju mājas lapas - neefektīvs, jo reti izmantots kanāls. 

Iespējamais 

saturs 

Saturiska informācija par: 

 nereģistrētas kopdzīves civiltiesiskajām sekām attiecību izbeigšanās gadījumā; 

 Par laulības oficiālās reģistrācijas izmaksām; 

 par institūcijām, kur var saņemt palīdzību konkrētu problēmu gadījumos; 

 Materiāla saturs papildināts ar konkrētiem piemēriem. 

Pēc materiāla sagatavošanas jāveic tā pilotāža indikatīvajās mērķgrupās. 
* Atkarībā no piešķirto līdzekļu apjoma 
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3. Priekšlikumi sistēmiskiem grozījumiem un uzlabojumiem ģimeņu atbalsta politikas 

pilnveidošanai (ar nosacītu/ bez ietekmes uz budžetu) 

3.1. Tautas ataudzes fonda izveidošana SIF struktūrā 

Ņemot vērā to, ka Latvija līdzīgi kā daudzas Eiropas valstis, saskaras ar depopulācijas un 

sabiedrības novecošanās izaicinājumiem, kā minēts iepriekš, ar tautas ataudzi saistītu jautājumu 

risināšana ir noteikta kā viena no piecām Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta prioritātēm. Secīgi 

– uzsākts mērķtiecīgs darbs pie efektīvākiem risinājumiem, lai uzlabotu demogrāfisko situāciju 

Latvijā. 

Problēma 

DLC tika izveidots ar mērķi, ņemot vērā uzdevumus, kas noteikti Deklarācijā par Māra 

Kučinska vadītā MK iecerēto darbību, sniegt priekšlikumus par tautas ataudzes atbalsta pasākumu 

pilnveidošanu un īstenošanu Demogrāfisko lietu padomei, lai virzītu tos izskatīšanai MK. Līdz šim 

ģimeņu atbalsta politikas veidošanā ne vienmēr pastāvējusi veiksmīga starpinstitucionālā sadarbība, 

kas arī turpmāk varētu kavēt efektīvu ģimenes atbalsta politikas izvērtēšanu un plānošanu nākotnē. 

Tajā pašā laikā nepieciešams pilnveidot sadarbību un aktivitātes  ģimeņu atbalsta politikas 

īstenošanā, pievēršot īpašu uzmanību tādu sociālo un ekonomisko apstākļu nodrošināšanai, kas 

atbilst ģimenes vajadzībām un interesēm un sekmē dzimstību kā valsts ilgtermiņa attīstības un 

stabilitātes priekšnoteikumu. 

Iepriekšminētā īstenošanā ieguldījumu sniegtu īpaša institucionāla vienība, kas: 

 piesaistītu, uzkrātu, pārvaldītu un sadalītu līdzekļus tautas ataudzes, dzimstības veicināšanas 

un ģimeņu ar bērniem reemigrācijas projektu īstenošanai;  

 organizētu projektus, sastādītu un īstenotu sociāli izglītojošās programmas, popularizējot 

ģimeni un bērnus kā nozīmīgākās vērtības sabiedrībā; 

 mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekotu fondam piešķirtos līdzekļus, nodrošinot kontroli pār 

to izlietojumu, tādējādi – arī pār savas darbības pilnīgu atklātumu. 

DLC priekšlikums 

Izstrādāt Tautas ataudzes fonda konceptu, izvērtēt iespēju to iekļaut SIF struktūrā, ņemot 

vērā faktu, ka SIF jau šobrīd īsteno vienu no valsts līmeņa ģimeņu atbalsta programmām.  

Tautas ataudzes fonda saturiskais tvērums perspektīvā:  

1. Programmu nepārtrauktība - programmas, kas šobrīd tiek īstenotas (Latvijas Goda ģimenes 

apliecība “3 + Ģimenes karte”, ko pašreiz īsteno SIF), 

2. Uzsāktu programmu turpmāka īstenošana: 

 Turpmāka projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, 

kas strādā nestandarta darba laiku” (LM) īstenošana pēc pašreizējā pilotprojekta noslēguma 

3. Jaunu iniciatīvu īstenošana 

 Vecāku atbalsta programma, lai stiprinātu vecāku sociālās prasmes, sociālpsiholoģisko 

sagatavotību vecāku pienākumiem u.tml., 

 Iespējošanas/ “sociālā lifta” programmas, noteiktām grupām palielinot atbalstu, ar 

nosacījumu, ka vecāki iesaistās profesionālās karjeras pilnveides pasākumos, 

 Informatīvas aktivitātes ģimenes un bērnu kā vērtības stiprināšanai sabiedrībā, jo īpaši: 

 3+ģimenes kā nozīmīgs pamatelements Latvijas pastāvēšanai, starppaaudžu sadarbība; 

 sabiedrības kopējās vērtības cilvēkdrošības stiprināšanai. 

4. Citas programmas, piemēram, EEZ fondu ietvaros. Aktuālās tēmas demogrāfijas kontekstā, 

kurām šobrīd netiek sniegti konkrēti risinājumi politikas plānošanas līmenī.  
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3.2. Atbalsts ģimenēm, kur bērnus audzina viens pieaugušais – finansējums paternitātes 

noteikšanai 

Viena vecāka (māte ar bērniem vai tēvs ar bērniem) ģimenē Latvijā pastāvīgi dzīvo aptuveni 

trešā daļa vecāku72. Šis īpatsvars ir stabili augsts un kontekstā ar augsto nabadzības risku viena 

vecāka ģimenēs (stabili augsti rādītāji vairāk nekā desmit gadu ilgā periodā) liecina, ka nepilnas jeb 

ģimenes, kur bērnus audzina viens pieaugušais, ir uzskatāmas par vienu no primārām mērķgrupām, 

kurai nepieciešams papildu atbalsts. 

Ģimenes, kur bērnus audzina viens pieaugušais, ir ļoti dažādas – bērnus audzina viena pati 

māte vai tēvs, vecmāmiņa, nepilnā ģimene ir izveidojusies nereģistrētas kopdzīves vai šķirtas laulības 

rezultātā, kāds no vecākiem strādā ārvalstīs u.tml.. Nenoliedzami, visām šīm grupām ir nepieciešams 

atbalsts, tomēr primāri uzmanība jāpievērš tām ģimenēm, kur, reģistrējot bērna dzimšanu, nav tikusi 

noteikta paternitāte. Šīs oficiālās informācijas par tēvu pietrūkst vidēji 7% bērnu, reģistrējot bērna 

dzimšanu, ap 3% bērnu paternitāte tiek noteikta pēc dzimšanas.  

Problēma 

Ja nepilna ģimene ir veidojusies laulības šķiršanas vai apgādnieka zaudējuma rezultātā, 

ņemot vērā attiecīgo iemeslu, pastāv iespēja iegūt līdzekļus bērna uzturam (apgādnieka zaudējuma 

pensija, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, vai uzturlīdzekļi no 

otra vecāka vai viņa vietā no UGF), tad ģimenēm, kurās bērnam nav noteikta paternitāte, iztrūkst 

tiesiskās aizsardzības līdzekļa, kas rada papildu risku ienākumu nepietiekamībai un sociālajai 

atstumtībai. 

Latvijā nozīmīgs īpatsvars bērnu dzimst ārpus oficiāli reģistrētas laulības73. Nereģistrētai 

kopdzīvei, izņemot bērnu tiesību aizsardzības jomu, nav izstrādāts tiesiskais regulējums, kā rezultātā 

var rasties situācijas, kad bērna tēvs, kuram ar bērna māti bijusi nereģistrēta kopdzīve, atsakās 

uzņemties atbildību par bērnu un kopdzīves izjukšanas gadījumā maksāt bērnam uzturlīdzekļus. 

Šādos gadījumos, kad bērna tēvs labprātīgi neatzīst savas saistības un paternitāti, bērna mātei faktiski 

nav iespēju reģistrēt konkrēto vīrieti kā sava bērna tēvu. Papildus šajās nepilnajās ģimenēs visbiežāk 

ir arī sarežģīta finansiālā situācija, mātei esot vienīgajai apgādniecei, kas liedz segt paternitātes 

noteikšanas izdevumus, lai vērstos tiesā un pieprasītu uzturlīdzekļus. 

DLC priekšlikums 

Ņemot vērā minēto un sekojot citu valstu pieredzei74, kad valstis sniedz īpašu atbalstu 

ģimenēm, kur bērnus audzina viens pieaugušais, DLC rosina sniegt finansiālu palīdzību paternitātes 

noteikšanai. Gadījumos, kad paternitāte nav nosakāma citu iemeslu dēļ (piemēram, bērnu adoptējusi 

viena persona), tad būtu tālāk jāstrādā pie citu mērķētu pakalpojumu ieviešanas.  

Ņemot vērā dažādu valstu atšķirīgo pieeju mērķgrupas “ģimenes, kur bērnus audzina viens 

pieaugušais” definēšanā un atbalsta sniegšanā, par paplašinātu mērķgrupu un citiem atbalsta veidiem 

šai mērķgrupai DLC lems pēc PKC pētījuma par ģimeņu, kur bērnus audzina viens pieaugušais un 

daudzbērnu ģimeņu situācijas problemātikas izpētes, veikšanas. Pētījumam finansējuma 

pieprasījums iesniegt izskatīšanai jauno politikas iniciatīvu 2017. gadam ietvaros.  

  

                                                           
72 Āboliņa, L. (14.05.2016.). Ģimenes valsts politika – mērķi un izaicinājumi”, prezentācija DLC 1.sēdē. 

http://www.pkc.gov.lv/images/DLC/14042016__LM_par_gimenes_politiku.pdf (sk. 01.06.2016.) 
73 PKC (2015). Pētījums par laulību nereģistrēšanas problemātiku. http://www.pkc.gov.lv/images/Gala_zi%C5%86ojums_19012016.pdf  

(sk. 01.06.2016.) 
74 Kela (2016). Amount of child benefit: Single parent families in Finland. http://www.kela.fi/web/en/child-benefit_amount 

(06.06.2016.); Republic of Estonia, Social Insurance Board (2016). Family benefits. http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/family-
benefits/ (06.06.2016.); 

http://www.kela.fi/web/en/child-benefit_amount
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/family-benefits/
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/family-benefits/
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3.3. Izmaiņas Vecāku pabalsta aprēķināšanas nosacījumos 

Vecāku pabalstu (turpmāk – arī VP) tiesības saņemt ir sociāli apdrošinātai personai, kura 

kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta 

piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ''Par valsts 

sociālo apdrošināšanu'')75. Vecākiem ir dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu un 

atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs: 

 līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai – 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās 

apdrošināšanas iemaksu algas vai 

 līdz bērna 1,5 gadu vecuma sasniegšanai – 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās 

apdrošināšanas iemaksu algas. 

Šādā apmērā pabalsts tiks noteikts, ja vecāku pabalsta saņēmējs atradīsies bērna kopšanas 

atvaļinājumā. Ja ir izdarīta izvēle par VP izmaksas periodu un pabalsts piešķirts – tad par vienu un 

to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nav tiesību mainīt. 

Problēma 

Pašreizējā situācijā, ja māte strādā saskaņā ar terminētu darba līgumu, esošais regulējums 

paredz, ka, dodoties pirmsdzemdību vai pēcdzemdību atvaļinājumā, ja šajā periodā izbeidzies darba 

līgums, māte vairs netiek uzskatīta par sociāli apdrošinātu personu. Līdz ar to viņa nav tiesīga saņemt 

VP, kaut arī ir veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šāda pieeja nav uzskatāma par sistēmiski 

godīgu pret personu, kas maksājusi visus valstī noteiktos nodokļus, bet kurai līdz ar bērna dzimšanas 

laiku beidzas darba tiesiskās attiecības un darba līguma termiņš. 

Kā rāda VSAA Statistikas nodaļas ekspertu veiktā padziļinātā analīze un 2016. gada 1. jūnijā 

elektroniski sniegtā informācija: 

 no 2014. gadā izmaksātajiem 793 maternitātes pabalstiem, kuriem nesekoja vecāku pabalsti, 

143 personām apdrošināšanas periods (darba ņēmēja, pašnodarbinātās personas) beidzies 

pirms vai vienlaicīgi ar maternitātes pabalsta beigām. Šo personu vidējā apdrošināšanas 

iemaksu alga vienā dienā, no kuras tika aprēķināts maternitātes pabalsts, bija 12,88 euro; 

 no 2015. gadā izmaksātajiem 924 maternitātes pabalstiem, kuriem nesekoja vecāku pabalsti, 

134 personām apdrošināšanas periods (darba ņēmēja, pašnodarbinātās personas) beidzies 

pirms vai vienlaicīgi ar maternitātes pabalsta beigām. Šo personu vidējā apdrošināšanas 

iemaksu alga vienā dienā, no kuras tika aprēķināts maternitātes pabalsts, bija 14,83 euro. 

DLC priekšlikums 

Līdzīgi kā atsevišķas citas šajā ziņojumā identificētās problēmas, arī šīs situācijas risinājums 

meklēts pēc saņemtajām Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu 

apakškomisijas priekšsēdētājs iedzīvotāju sūdzībām par pārsteidzošo netaisnību, kas viennozīmīgi 

grauj uzticēšanos valsts pārvaldei un likumdevējam.  

Ņemot vērā minēto, DLC ierosina pārskatīt VP veidošanas mehānismu un noteikt, ka VP 

tiek aprēķināts arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz pirmsdzemdību atvaļinājuma 

iestāšanās brīdi, bet pēc tam izbeigtas. Tā rezultātā māte, kura strādājusi pirms bērna dzimšanas, 

saņems pabalstu ienākumu aizvietošanai līdzīgi kā pabalstu saņem vecāki, kuri maternitātes 

atvaļinājuma laikā atrodas darba tiesiskajās attiecībās.  

Ņemot vērā, ka pirmsdzemdību atvaļinājums piešķirams 56–70 dienas pirms plānotās bērna 

dzimšanas, DLC ierosina kā kritēriju VP piešķiršanai noteikt grūtniecības 26. nedēļu – ja šajā laikā 

māte atrodas darba tiesiskajās attiecībās, tad viņai ir tiesības saņemt VP.  

                                                           
75 VSAA (2016). Vecāku pabalsts. http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/vecaku-pabalsts (sk. 06.06.2016.) 

http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/vecaku-pabalsts
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3.4. Paplašināta daudzbērnu ģimeņu definīcija transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 

atlaides saņemšanai  

2015. gada 26. novembrī tika veikti grozījumi “Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, izsakot 

1. panta 16. punktu jaunā redakcijā, kas paplašina daudzbērnu ģimenes definīcijas tvērumu 

(sk. 11. tab.). 

11. tabula.  

Izmaiņas daudzbērnu ģimeņu definēšanā normatīvajos aktos 

Bērnu tiesību aizsardzības likums 

Iepriekšējā redakcija 
“16) daudzbērnu ģimene — ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai 

skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus;” 
 

 

Ar 26.11.2015. grozījumiem 

“16) daudzbērnu ģimene - ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to 

skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu 

ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu 

vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību” 

Daudzbērnu ģimenes definīcijas paplašināšanas lēmums balstīts tajā, ka jauniešiem, lai viņi 

varētu veiksmīgi integrēties darba tirgū, ir ļoti svarīgi iegūt izglītību un gūt praktisku pieredzi.  

OECD eksperti, atsaucoties uz EU-SILC datiem, norāda, ka visbiežāk – aptuveni divas 

trešdaļas jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem Latvijā dzīvo kopā ar saviem vecākiem, jo īpaši – 

izglītības iegūšanas laikā76. Līdz ar to izdevumi mājsaimniecībai nemazinās brīdī, kad bērns 

sasniedzis pilngadību, bet drīzāk pat pieaug saistībā ar izdevumiem augstākās izglītības iegūšanai 

(mācību maksa, transporta izdevumi, dažkārt arī kopmītņu un saistītie izdevumi, izdevumi mācību 

līdzekļu iegādei un tml.). 

Problēma 

No 2016. gada 1. janvāra spēkā stājoties jaunajai, paplašinātajai daudzbērnu ģimenes 

definīcijai, izveidojusies situācija, kad “Bērnu tiesību aizsardzības likumā” iekļautā definīcija ir 

plašāka nekā “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu 

likumā”. “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” pārejas noteikumos noteikts gadu ilgs laika posms 

pašvaldībām grozījumu veikšanai savos normatīvajos aktos, lai uzsāktu paplašinātās daudzbērnu 

ģimenes definīcijas attiecināšanu.  

Ņemot vērā minēto, CSDD ģimenēm, kuras atbilst paplašinātajai daudzbērnu ģimenes 

definīcijai, nepiemēro tām piekritīgo transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atlaidi 50% apmērā 

(summas variē 38–128 euro robežās). 

DLC priekšlikums 

DLC atbalsta 12. Saeimas deputātes Ingas Bites priekšlikumu par nepieciešamību izdarīt 

grozījumus “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu 

likuma” 7.panta 5.daļā. 

Lai novērstu sliktas pārvaldības praksi, nepieciešams izvērtēt arī citus normatīvos aktus, kur 

iekļauta daudzbērnu ģimenes definīcija, un tos aktualizēt saskaņā ar jauno, paplašināto daudzbērnu 

ģimeņu definīciju, tādējādi novēršot tiesību normu pretrunas. 

  

                                                           
76 OECD (2015). Investing in Youth: Latvia. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-
health/investing-in-youth-latvia_9789264240407-en#page1 (sk. 01.06.2016.) 

http://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/investing-in-youth-latvia_9789264240407-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/investing-in-youth-latvia_9789264240407-en#page1
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3.5. Iniciatīvas pirmsskolas izglītības pieejamības uzlabošanai 

Bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamība ir viens no pamatelementiem veiksmīgai ģimenes 

un darba dzīves saskaņošanai īstenojot valsts atbalsta scenāriju, kas vērsts uz ģimenēm ar maziem 

bērniem draudzīgu nodarbinātību veicinošu pieeju. Jau iepriekš minēts, ka šī pieeja ilgtermiņā ļoti 

būtiski pozitīvi ietekmē tautas ataudzi77. 

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā pirmsskolas 

un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, ir viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām. Gadījumā ja bērnam ir iespēja apmeklēt bērnudārzu citā 

pašvaldībā, ir noteikta kārtība, kādā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji 

izmanto citas pašvaldības izglītības iestādes pakalpojumus, noslēdz līgumus ar citām pašvaldībām 

par iedzīvotājiem sniegto izglītības pakalpojumu samaksu. Ja bērns apmeklē privātu bērnudārzu (tas 

var atrasties arī citā pašvaldībā), pašvaldības pienākums segt privātas izglītības iestādes izmaksas 

gadījumā, ja bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, netiek nodrošināta vieta pašvaldības bērnudārzā. Izmaksas jākompensē 

tādā apmērā, kas atbilst vienam audzēknim nepieciešamajām izmaksām attiecīgās pašvaldības 

uzturētā bērnudārzā. 

2013. gadā bērnudārzu sistēmas sakārtošanā iesaistījās valsts. Toreiz ieviestais atbalsts 

paredzēja, ka katram bērnam, kurš netiek pašvaldības dārziņā un tāpēc dodas uz privāto, valsts sedz 

līdz 142 euro no mēneša maksas, kopā ar pašvaldības dotāciju atbalsta summa nedrīkstēja pārsniegt 

228 euro mēnesī Rīgas plānošanas reģiona bērniem un 185 euro pārējā Latvijā. Ja privātā bērnudārza 

maksa bija lielāka, starpība jāsedz vecākiem. 2016. gada 31. maijā valsts atbalsta programma 

bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, noslēdzās.  

 Līdz ar šo jautājumu, pirmsskolas izglītība jāsakārto arī aspektos, kas saistīti ar atšķirīgām 

izmaksām – vecāku līdzfinansējumu atšķirīgās vecuma grupās un atšķirīgās pirmsskolas izglīt’\ibas 

iestādēs. 

Problēma 

Pašreizējā normatīvajā regulējumā noteiktā metodoloģija, pēc kuras pašvaldības aprēķina izdevumus 

par viena bērna izmaksām pašvaldības bērnudārzā, ir nepilnīga, jo: 

1) izmaksas ir novienādotas visās bērnu vecuma grupās, aprēķinot vidējās izmaksas par bērnu. 

Taču, tā kā valsts finansē piecu un sešu gadu veco bērnu pirmsskolas izglītību ar dotāciju 

pedagogu atalgojumam ~50 euro apmērā par vienu bērnu mēnesī, tad pašvaldību izdevumi 

šajā vecuma grupā ir mazāki nekā jaunākajās vecuma grupās (1,5 – 4 g.v.), kur pedagogu 

atalgojums pilnībā ir ietverts pašvaldību izdevumos. Pedagogu atalgojuma dotāciju piecu un 

sešu gadu vecajiem bērniem no valsts saņem arī privātie bērnudārzi - ~45 euro mēnesī par 

bērnu. Tādējādi pašvaldības faktiskie izdevumi par bērnu šajās vecuma grupās ir atšķirīgi, 

ko nosaka valsts dotācijas apmērs, bet metodikā izmaksu aprēķināšanai šāda diferencēšana 

nav ietverta, tāpēc izveidojusies situācija, ka bērnus privātajā bērnudārzā pašvaldība 

jaunākajās vecuma grupās finansē mazākā apjomā, nekā tas izmaksā pašvaldībai, taču 

vecākajās grupās nosacīti pārfinansē;  

2) Esošais pašvaldību izmaksu aprēķina modelis neparedz diferencēt izmaksas par bērnu ar 

īpašām vajadzībām aprūpi; 

3) Izmaksās nav ietvertas vairākas būtiskas izmaksu pozīcijas, tostarp, kapitālās celtniecības 

izmaksas, maksa par zemes lietošanu u.c., kā rezultātā privātajās pirmsskolas izglītības 

iestādēs esošo bērnu vecākiem ir ievērojami augstāki maksājumi.  

 

                                                           
77 VK, PKC (2013) Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte.http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf 
(sk. 07.07.2015.) 
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DLC priekšlikums 

DLC eksperti ierosina: 

1)  jaunāko vecuma grupu izmaksu aprēķināšanas metodikā noteikt pašvaldību izdevumus 193 

euro apmērā, jo šīm grupām nav nodrošināts valsts līdzmaksājums pedagogu atalgojumam, 

bet 5-6 g.v. – 143 euro, jo šeit papildus ieguldījumu sniedz valsts finansējums pedagogu 

atalgojumam 50 euro apmērā. Ieviešot piedāvāto atšķirīgām vecuma grupām diferencējošo 

atbalstu valsts dotācijas apmērā, vecākiem par bērnu būtu iespējams saņems vienādu atbalstu 

jebkurā vecuma grupā, pretēji situācijai, kāda ir šobrīd, kad jaunākajās vecuma grupās 

vecākiem ir jāpiemaksā līdz faktiskajiem izdevumiem par bērnudārzu. 

2) izmaksu aprēķina modelī paredzēt paaugstinātu izmaksu apjomu par bērnu ar īpašām 

vajadzībām aprūpi; 

3) pilnveidot pašvaldību izmaksu aprēķināšanas modeli, vērtējumā norēķiniem par bērnu 

aprūpi privātajās bērnu pirmsskolas izglītības iestādēs ietverot visas izmaksu pozīcijas; 

4) noteikt, ka gadījumos, ja pašvaldība nevar nodrošināt visiem bērniem vietas pirmsskolas 

izglītības iestādēs, pašvaldība sedz bērnu uzturēšanas izdevumus privātajās pirmsskolas 

izglītības iestādēs, izņemot maksājumus par ēdināšanu. 

3.6. “Goda ģimenes” programmas paplašināšana – atlaides kultūras iestādēs, kuras darbību 

īsteno ar valsts atbalstu, noteikta atlaide ne mazāk kā 20% apmērā.  

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”  (turpmāk – arī Goda ģimenes apliecība 

vai karte) ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas vienlaikus ir arī kā apliecinošs 

dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 g.v., kā arī pilngadīgas personas 

līdz 24 g.v., ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir 

iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi 

Latvijā. 

Goda ģimenes apliecības programmu īsteno Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar 

partneriem. Detalizētāka informācija par Goda ģimenes apliecību pieejama tās interneta vietnē: 

http://www.godagimene.lv/par-karti/. 

Problēma 

Goda ģimenes apliecības darbība mērāma vien pāris aktīvos gados, vēl aizvien šobrīd kartes 

piedāvājums ir visai atšķirīgs satura un apjoma ziņā, jo īpaši – reģionālā/ dažādu pašvaldību 

griezumā. Saskaņā ar Goda ģimenes apliecības tiešsaistes vietnē sniegto informāciju, piemēram, 

kultūras jomā valsts kapitālsabiedrību piedāvājums ir visai atšķirīgs un nav skaidri noteiktu atlaižu 

definēšanas kritēriju (sk. 12. tab.).  

Turklāt kopumā tikai puse no visām 16 valsts kapitālsabiedrībām, kas ir KM pārraudzībā, ir 

iesaistījušās Goda ģimeņu apliecības darbībā. 

Minētās tendences būtiski ierobežo izvēli daudzbērnu vecākiem, turklāt jāņem vērā arī laika 

plānošanas aspekts, piemēram, ar maziem bērniem teātra apmeklējumu ir problemātiski saplānot 

mēnesi iepriekš, jācer, ka neviens nesaslims un citi apstākļi. 
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12. tabula.  

Goda ģimeņu apliecības piedāvājums kultūras jomā 

Kultūras iestāde Piedāvājums Goda ģimenes apliecības saņēmējiem 

VSIA “Latvijas koncerti” 50% atlaide uz visiem organizētajiem koncertiem  

VSIA “Valmieras teātris” 
30 % atlaide uz vienu konkrētu Valmieras Drāmas teātra izrādi 

vienu reizi mēnesī 

VSIA “Jaunais Rīgas teātris” 15% atlaide uz vienu konkrētu izrādi vienu reizi mēnesī 

VSIA “Dailes teātris” 30% atlaidi uz vienu izrādi reizi mēnesī 

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un 

balets” 
50% atlaide uz vienu konkrētu iestudējumu reizi divos mēnešos 

VSIA “Cēsu koncertzāle” Neregulārs piedāvājums 

VSIA “Liepājas teātris” 20% atlaide bērnu izrādēm un 25% atlaide pārējām izrādēm 

VSIA “Latvijas Leļļu teātris” 20% atlaide visām izrādēm 

VSIA “Latvijas Nacionālais 

simfoniskais orķestris” 
Nav piedāvājuma 

VSIA “Valsts Akadēmiskais koris 

“Latvija”” 
Nav piedāvājuma 

VSIA “Kremerata Baltica” Nav piedāvājuma 
VSIA “Liepājas Simfoniskais 

orķestris” 
Nav piedāvājuma 

VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” Nav piedāvājuma 
VSIA “Daugavpils teātris” Nav piedāvājuma 
VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu 

teātris” 
Nav piedāvājuma 

AS "Rīgas kinostudija” Nav piedāvājuma 

Avots: Godaģimene.lv (31.05.2016.). Aktualizēts kopsavilkums: kur Latvijā var izmantot 3+ Ģimenes karti precēm un pakalpojumiem. 

http://www.godagimene.lv/atlaides-ar-karti/kur-latvija-var-izmantot-3-gimenes-karti-precem-un-pakalpojumiem-880/ (sk. 06.06.2016.) 

DLC priekšlikums 

Lai veicinātu daudzbērnu ģimeņu kultūras kapitāla attīstību, kas ļoti būtiski ietekmē šo 

ģimeņu bērnu izglītības sasniegumus78 un tiek akcentēts kā viens no Latvijas nācijas pastāvēšanas 

pamatelementiem LIAS203079, nepieciešams paplašināt piedāvājumu, kā arī vienādot principus, 

nosakot minimālo atlaižu apmēru piedāvājumam muzeju u.c. kultūras iestāžu pasākumiem, ko sniedz 

KM pārraudzībā esošās valsts kapitālsabiedrības, piemēram, 20% apmērā no sākuma cenas.  

Vienlaikus, visās kultūras iestādēs, kas ir valsts kapitālsabiedrības, skaidri jānodefinē 

personu loks, kurām pienākas atlaide. Šobrīd daudzviet ģimenes biļete ietver 2 pieaugušos un 2-3 

bērnus, bet nav skaidri definēts, kāds šajā gadījumā ir piedāvājums nākamajiem bērniem. 

3.7. Normatīvā regulējuma, kas saistīts ar personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, 

mainot uzvārdu pie laulību slēgšanas, sakārtošana 

Kā rāda statistikas dati, 2014. gadā Latvijā tika noslēgtas kopumā 12 515 laulības jeb 6,3 

laulības uz 1000 iedzīvotājiem. Analizējot izmaiņu tendences, vērojams, ka pēdējo 4–5 gadu laikā 

laulību attiecību oficiālas reģistrācijas popularitāte pakāpeniski pieaug – vērojamas pozitīvas 

izmaiņas gan kopējos noslēgto laulību rādītājos, gan – veicot aprēķinus uz 1000 iedzīvotājiem 

(sk. att.). Turklāt, atsaucoties uz valdības apņemšanos, tiek sagaidīts, ka noslēgto laulību rādītāji 

turpmākos gados uzlabosies līdz 6,7 laulībām uz 1000 iedzīvotājiem (VRP: 91.1)80. 

                                                           
78 De Graaf, N. D., De Graaf, P. M., Kraaykamp, G. (2000). Parental cultural capital and educational attainment in the Netherlands: A 

refinement of the cultural perspective. Sociology of Education, 73, 92–111. 
79 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija2030). Apstiprināta ar 10.06.2010. Latvijas Republikas Saeimas 
lēmumu. http://www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf (sk. 10.10.2012.) 
80 Avots: CSB datu bāze. Rādītājs “ILG01. Noslēgtās un šķirtās laulības”. 

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0110.px/table/tableViewLayout1/?rxid=cdcb978c-22b0-
416a-aacc-aa650d3e2ce0 (sk. 01.06.2016.) 
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Problēma 

Pēc PMLP sniegtās informācijas81, gandrīz 10 tūkstoši jeb vidēji 40% no jaunlaulātajiem 

laulību slēgšanas brīdī maina uzvārdu, visbiežāk – sievietes, pārejot vīra uzvārdā (sk. 13. tab.). 

13. tabula.  

LR reģistrētas laulības un uzvārda maiņa sakarā ar laulībām 

 2014. gads 2015. gads 

LR reģistrētās laulības, kur kāds no laulātajiem ir LR 

pilsonis vai LR nepilsonis 
11 799 12 952 

Reģistrēto personu skaits (LR pilsonis vai LR 

nepilsonis), kuriem ir reģistrētas laulības LR 

22 561 

 
24 791 

 

 
Reģistrēto personu skaits (LR pilsonis vai LR 

nepilsonis), kuriem ir reģistrētas laulības LR un 

mainīts uzvārds sakarā ar laulībām  

9 378  

jeb  

41,6% 

9 288 

 jeb  

37.5 % 

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 16.pantu, personu apliecinošs dokuments 

ir lietošanai nederīgs, ja mainījies personas uzvārds. Ja laulātie kāzu dienā maina uzvārdu, pase vai 

eID kļūst nederīga līdz ar laulības reģistrācijas brīdi, un šādu dokumentu izmantot nedrīkst un 

personai pienākums ir 30 dienu laikā no uzvārda maiņas PMLP iesniegt iesniegumu personu 

apliecinošu dokumentu maiņai. Papildus, kā norādīts Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 186.pantā, par dzīvošanu bez personu apliecinoša dokumenta var uzlikt naudas sodu. 

Līdz ar to iedzīvotājiem neērtības rada fakts, ka, lai uzreiz pēc svinīgās laulību ceremonijas 

jaunlaulātie varētu doties kāzu ceļojumā ārpus Latvijas, jaunlaulātajiem ir jāpaliek savā uzvārdā, jo 

jaunu personu apliecinošu dokumentu uzreiz saņemt nevar, bet ar dokumentiem, kuros ir norādīts 

pirmslaulības uzvārds, ceļot nedrīkst. Šis dokuments ir nederīgs un par tā lietošanu var administratīvi 

sodīt. 

Konsultējoties ar PMLP, tika noskaidrots, ka šī jautājums ar noteiktu laika intervālu, 

tuvojoties aktīvākai laulību sezonai, tiek aktualizēts jo īpaši no mediju puses, bet konkrēti risinājumi 

nav veikti. 

DLC priekšlikums 

Ņemot vērā minēto, DLC eksperti piedāvā minēto situāciju atrisināt ar grozījumiem 

normatīvajā ietvarā, piemēram, Personu apliecinošu dokumentu likumā, papildinot to ar atsauci, ka 

16. panta regulējums neattiecas uz gadījumu, ja uzvārds tiek mainīts laulību rezultātā, vienlaikus 

saglabājot pienākumu nomainīt dokumentus 30 dienu laikā no laulību noslēgšanas. Par normatīvā 

regulējuma izmaiņām atbildīgā institūcija – TM. 

                                                           
81 Sniegta PKC pēc pieprasījuma; dati sagatavoti no Iedzīvotāju reģistra datubāzes 2016.gada 31.maijā. 


