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Pozitīvas tendences
TAUTAS ATAUDZES mērķu sasniegšanā
257. Jaundzimušo bērnu skaits

79. Iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums
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Jaundzimušie bērni, skaits

2000

Jaundzimušo bērnu skaits
Mērķa vērtības, optimistiskā prognoze

Datu avots: CSP

Ekonomiskā augšupeja + īstenotās iniciatīvas demogrāfijas jomā +
Augsti sieviešu fertilajā vecumā skaita rādītāji

Jaundzimušo skaita pieaugums,
Pieaug 2. un 3. bērnu īpatsvars dzimušo skaitā

2

Pozitīvas tendences
TAUTAS ATAUDZES mērķu sasniegšanā

Summārais dzimstības
koeficients:

Avots: Leta (2016). Dzimstības ES.
http://stor1.leta.lv/za-feb3f20/ig/9/0/2/902a155e-4c5c4f09-8b52-44228afa3e1b/index.56fa2e379e898.html

•

Latvijas iedzīvotājām Latvijā 1,65

•

Latvijas valstspiederīgajām
Lielbritānijā – 2.51 (2011.g.)

TAUTAS ATAUDZI kavējošie faktori
Iedzīvotāju skaita izmaiņas - negatīvas
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TAUTAS ATAUDZI kavējošie faktori
Iedzīvotāju vecumstruktūras izmaiņas

Patstāvīgo iedzīvotāju vecuma
piramīda: 2000, 2014

Tuvāko 10 gadu laikā –
būtisks fertilajā vecumā
esošo sieviešu skaita
samazinājums

Datu avots: CSP

TAUTAS ATAUDZI kavējošie faktori
Nabadzības riski bērniem

Īstenotās politikas rezultātā –
samazinās nabadzības risks
daudzbērnu ģimenēs

Pieaugoši visaugstākais
nabadzības risks –
bērniem, kurus audzina
viens pieaugušais

Datu avots: CSP
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TAUTAS ATAUDZI kavējošie faktori
Sabiedrības vērtībuzskatu izmaiņas

Ideālais bērnu skaits ģimenē

•

Ideālais bērnu skaits –
vienmēr augstāks nekā
reālais

•

Pēdējo 10 gadu laikā –
ideālais bērnu skaits
samazinās

2013.gads
18-25 g.v.

visi iedzīvotāji
59%

51%
38%
27%

12%

6%

1 bērns

1%
2 bērni

3 bērni

4%

4 bērni

Datu avoti: starptautisks pētījums ISSP,2013 ; izlase – Latvijas iedzīvotāji 18+ gadu vecumā (n=1000);
Eiropas vērtību pētījums 1990.; 1999. un 2008.gads; izlase – Latvijas iedzīvotāji 18+ g.v. (n=1000)

TAUTAS ATAUDZI kavējošie faktori

 Nepietiekami, nestabili ienākumi

Apstākļi, kas traucē sasniegt vēlamo
bērnu skaitu
nepietiekami ienākumi

 Nestabilitāte darbā
46%

nestabilitāte ienākumos

40%

nestabila valsts/pašvaldības atbalsta
politika

39%

nestabilitāte darbā

25%
19%

nepiemērots mājoklis

13%

nav stabilu partnerattiecību

11%

problēmas ar savu veselību

 Nestabila valsts/pašvaldības
atbalsta politika
 Nepiemērots mājoklis
Kā arī:
 Īpaši augsts nabadzības risks
bērniem, kurus audzina viens
pieaugušais

nav piemērota partnera

8%

grūti tikt galā ar jau esošajiem
bērniem

8%

 Demogrāfiskā «bedre» - zems
fertilā vecumā esošo sieviešu
īpatsvars

nav gatavs tik lielai atbildībai

8%

 Ideālais bērnu skaits – 1.2

partneris nevēlas

6%

karjeras plāni nākotnē

4%

problēmas ar partnera veselību

3%

Datu avots: Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izvērtējums, 2014
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TAUTAS ATAUDZI veicinošie faktori
Nodarbinātība

Kopš 2010.gada
pakāpeniski

Datu avots: CSP

•

paaugstinās
iedzīvotāju
nodarbinātības
rādītāji

•

samazinās nabadzības
riskam pakļauto
nodarbināto īpatsvars

TAUTAS ATAUDZI veicinošie faktori
Darba un ģimenes dzīves saskaņošana

%

26
18

5

Pārnāca mājās no darba pārāk
noguris/usi, lai padarītu
nepieciešamos mājas darbus

Bijis grūti pildīt ģimenes
pienākumus, jo daudz laika
veltīts darbam

Paveikto mājas darbu dēļ
Bijis grūti koncentrēties darbā
ieradās darbā pārāk noguris/usi,
ģimenes pienākumu dēļ
lai varētu labi strādāt

Instrumenti darba devējam
•
•
•
•
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Daļēja laika nodarbinātība
Attālināts darbs
Elastīgs darba laiks
Korporatīvās sociālās atbildības programmu
veidošana:
• Bērnu rotaļu istabas vai silītes vairākiem apkaimes
uzņēmumiem
• Papildus 1-4 brīvdienas mēnesī vecākiem, kas
audzina bērnu līdz 12 g.v.

Priekšlikumi mērķu sasniegšanai
•

Valsts un pašvaldību institūcijas – kā
labās prakses piemērs

•

Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība

•

Projekts «Elastīga bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšana
darbiniekiem, kas strādā nestandarta
darba laiku» (EaSI PROGRESS)
1
0

TAUTAS ATAUDZI veicinošie faktori
Novēršami mirušo no ārējiem nāves cēloņiem
augstie rādītāji
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19. Mirušo skaits no ārējiem nāves cēloņiem

Mērķa vērtība, LV-2030

Datu avots: CSP

Nepieciešamās darbības priekšlaicīgas nāves cēloņu
novēršanai:
•

veselībai kaitīgo ieradumu izplatības mazināšana

•

depresijas u.c. garīgo saslimšanu savlaicīga diagnostika
pašnāvību skaita mazināšanai

•

izpratnes veidošana par iespējām izvairīties no traumām,
lai mazinātu noslīkšanas risku, darba un traumas ceļu
satiksmē.

PZMG korelācija
ar teritorijas
attīstības
indeksu!
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TAUTAS ATAUDZI veicinošie faktori
Reemigrācija potenciāls
Summārais dzimstības
koeficients:
•

Latvijas iedzīvotājām Latvijā 1,65

•

Latvijas valstspiederīgajām
Lielbritānijā – 2.51 (2011.g.)

•

Vairāk nekā 10% Latvijas valstspiederīgo dzīvo ārvalstīs

•

Katru gadu 10% Latvijas bērnu piedzimst ārpus Latvijas

•

Konstanti negatīvs migrācijas saldo

•

Nozīmīgs īpatsvars - izbrauc jauni cilvēki, arvien biežāk ar visām ģimenēm
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Citi TAUTAS ATAUDZI veicinošie faktori

Atbalsts vecākiem
ģimenes krīžu
novēršanai

•Atbalsts vecāku prasmju attīstīšanai
•Palīdzība ģimenei krīzes situācijās, t.sk.:
•ģimenes & darba dzīves savienošanai
•vardarbības ģimenē mazināšanai

Nodokļu sistēmas
pilnveidošana

•Nodokļu pamatnostādnes, kas vērstas uz
ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, īpaši
iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.

Atbalstoša mājokļu
politika

•Pirmās mājokļa programmas attīstība, izsniedzot
valsts galvojumus
•EM iesniegt MK priekšlikumus par iespējām
pilnveidot mājokļa atbalsta sistēmu ģimenēm,
balstoties arī uz īres dzīvokļu pieejamību
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Secinājumi vs nākamie soļi
Kāda ir fiskālā telpa ģimenes atbalsta politikai?
Cik liela ir nepieciešama?
Kāds ir valsts ieguldījums bērnu un ģimenes atbalstam?
Kur? – labklājībā, veselībā, izglītībā, kultūrā
Kāda ir sniegtā monetārā atbalsta ietekme uz tautas ataudzes rādītājiem?
Kā iespējams sekot pabalstu izlietošanas mērķtiecīgumam?
Monitorings, saistot kopā ar veselības aprūpi (ĢĀ apmeklējumu)?!
Izteikti lieli ieguldījumi?!
•atbalstam 1. bērnam
•1.bērna dzīves gadam

Pašvaldību ieguldījums bērnu
un ģimeņu atbalstam
•Kāds?
•Ļoti atšķirīgs
•Cik efektīvi izlietots?

Demogrāfiskās situācijās uzlabošanā ārkārtīgi nozīmīga STABILITĀTE atbalsta politikā
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Paldies par uzmanību!

www.pkc.gov.lv
ieva.karklina@pkc.mk.gov.lv

