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ĪSTENO VARAM 

• kā pastāvīga programma vismaz turpmākajiem 2 
gadiem 

REMIGRĀCIJAS PROGRAMMAS 
TURPINĀŠANA 

• starptautiskā sadarbība

ĢIMENEI DRAUDZĪGAS PAŠVALDĪBAS 
PROGRAMMA TURPINĀŠANA 



ĪSTENO LM

• pacelt kvalitatīvi citā līmenī (Somijas paraugs)

ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBA  
VIETA

• informatīvās platformas, darba un ģimenes 
līdzsvara sabalansēšanai, izveidošana

• pagarināto dienu grupu ieviešana sākumskolās 
– pēc vienotiem principiem 

• bērnu pieskatīšanas pakalpojumu 
nodrošināšana - četrpusēja subsidēšanas 
modeļa izveide bērnu pieskatīšanai

DARBA UN ĢIMENES DZĪVES 
SASKAŅOŠANA



ĪSTENO SIF

• mūsdienīgs pielietojums un iespējas

• klientu reģistri, sadarbība ar PMLP 

• starptautiskā aprite, veidojot vienotu ES valstu 
atbalsta programmas bāzi

• jaunu komersantu piesaiste 

GODA ĢIMENES KARTES 
DARBĪBAS UZLABOŠANA 



ĪSTENO EM/VARAM

• ekonomisko mājokļu būvniecība

• dotācija daudzbērnu ģimenēm mājokļa iegādei vai 
būvniecībai

• pilnveidojumi ALTUM programmai

• paplašināt saņēmēju loku (jaunās ģimenes)
• atkārtots pieprasījums
• iesniegšanas atvieglošana
• mezanīnaizdevumi

• īres mājokļu attīstība (EM)

• standartizēto projektu piedāvājums, projektēšanas 
birokrātijas mazināšana 

MĀJOKĻU POLITIKA 



ĪSTENO TM

Mediācija

Pirmslaulības apmācība

Bērnu tiesību 
aizsardzībai ārvalstīs



ĪSTENO VM

• Pakalpojumu pieejamība 

• Zobārstniecības pieejamība

• Bērnu psihiskā veselība

• Iespēja attiecināt B darba nespējas lapu tikai uz 
vienu darba vietu vairākās darba vietās 
strādājošiem vecākiem

VESELĪBAS PAKALPOJUMU 
PIEEJAMĪBA BĒRNIEM 

KRĪZES GRŪTNIECĪBA



ĪSTENO LM

• noteikt iemaksas pensiju kapitālā bērnu kopšanas periodā 

• pensijas kapitāla pieauguma koeficients, atkarībā no aprūpēto bērnu 
skaita 

• priekšlaicīga pensionēšanās

PENSIJU KAPITĀLS 

• saglabāt vecāku pabalstu tādā pat apmērā, kā saņemts par 1.bērniņu, 
ja nākamais piedzimst līdz bērna 3 gadu vecumam un vecāks nav 
atjaunojis darba tiesiskā attiecības

• vecāku pabalsta aprēķins tiek veikts arī gadījumos, ja darba tiesiskās 
attiecības pārtrauktas līdz 3 mēnešiem pirms maternitātes 
atvaļinājuma. 

VECĀKU PABALSTI 



ĪSTENOJAM VISI KOPĀ!

• Vecāku izglītošana 

• Sabiedrības pozitīvās attieksmes veicināšana

• Tēva lomas stiprināšana

BĒRNI KĀ VĒRTĪBA



IIN 

• IIN atlaide tiem, kuri strādā papildus arī MUN režīmā

• darba devēja izmaksāta bērna piedzimšanas pabalsta neaplikšanu ar 
IIN. 
• starp vecākiem dalītais IIN atvieglojums
• IIN atmaksa mājokļa kredītprocentiem daudzbērnu ģimenēm

IIN ATVIEGLOJUMI
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