
    

 
 
 

9. novembrī, notika Tautas Ataudzes stratēģijas ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050) 
ATJAUNOJAMIES! prezentācija sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. 

 
Demogrāfisko lietu centrā izstrādāts demogrāfiskās situācijas atveseļošanas plāna projekts – 
Tautas Ataudzes stratēģija - ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050) ATJAUNOJAMIES! 
Kopā ar sadarbības partneriem – biedrību Mammām un Tētiem,  Rīgas Stradiņa universitātes 
mācībspēkiem, Latvijas Studentu apvienību, Latvijas Darba Devēju Konfederācijas sociālo lietu 
ekspertiem, demogrāfu Ilmāru Mežu -  esam noslēguši stratēģijas izstrādes pirmo posmu un šis 
plāna projekts tika nodots ieviešanai un tālākam darbam sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem.  
 
Imants Parādnieks: 
“Mēs nu jau 30 gadus esam atdzimuši kā valsts. Esam atdzimuši garīgi, esam atdzimuši vēsturē, 
kultūrā, politikā, tautsaimniecībā. Turpina atdzimt mūsu pašapziņa un nacionālā identitāte. Taču 
ir joma, kurā mēs atdzimuši neesam ne tuvu. Gluži otrādi - mēs nevis atdzimstam, bet 
“atmirstam”. Ar šādu dzimušo/mirušo attiecību, kāda tā ir šodien, un kāda tā bijusi pēdējās 
desmitgadēs, nevienai no mūsu pārējām atdzimšanām nav nedz jēgas, nedz īstas nākotnes.  
Tautas Ataudzes stratēģija un darāmo darbu plāns iezīmē ļoti skaidru ceļu, pa kuru mums kā 
nācijai doties, uz mērķi, uz kuru tiekties. Stratēģijas būtība: ar katra nākamā bērna ienākšanu 
ģimenē - ikvienai ģimene jūtas labāk pasargāta, vairāk pārtikusi un kopumā – priviliģētāka. Valsts 
- stiprāka.” 
 
Notikumā par līdzdalību projektā klātesošos uzrunāja un savu viedokli pauda: 
 
Alina Dūdele, RSU Veselības vadības docētāju grupa, Latvijas Veselības Ekonomikas 
asociācija: “Mums jāspēj mainīt sava uzvedība un jāsāk dzīvot veselīgi – tas uzlabos veselības 
aprūpes pakalpojuma pieejamību ikvienam. Tāpēc mums ir jārunā par ģimeni kā par vērtību 
pamatu, par vietu, kur katrs bērns iemācās, ko nozīmē dzīvot veselīgi. Tad arī mēs arī kā 
sabiedrība gūsim lielākus panākumus.” 
 
Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts: 
“Darba devējiem un līdz ar to mums visiem ir svarīgi, lai katru gadu darba tirgū ienāk vismaz 
tikpat daudz jaunu cilvēku, cik no tā iziet. Šobrīd proporcija ir nelabvēlīga -  ienāk apmēram 
18 tūkstoši jaunu cilvēku, bet iziet aptuveni 25 - 26 tūkstoši… Svarīgi ir šo proporciju līdzsvarot! 
Turklāt, mums ir vajadzīgi ne tikai jauni, bet arī labi izglītoti cilvēki.” 
  
Gunita Krilova, Mammāmuntētiem.lv portāla galvenā redaktore: 
“Jāveido tāda vide visās dzīves jomās, kurā ģimenes ar bērniem jūt atbalstu un mieru dzīvojot – 
tas ir gan par pirmsskolas iestādēm, gan skolām, gan medicīnisko aprūpi. Nevajadzētu būt 
situācijai, ka dzīves kvalitāte būtiski pazeminās tāpēc, ģimenē ir bērni.” 
 
Rūdolfs Aleksandrs Strods, Latvijas Studentu apvienības prezidents: 
“Kā pierāda aptaujas, izglītības iegūšana negatīvi ietekmē ģimenes veidošanas plānus, bet tas ir 
tikai tāpēc, ka studējošie nejūt pietiekamu atbalstu. Respektīvi nepietiekams finansiālais atbalsts 
dzīves izmaksu segšanai, studiju maksai, citām izmaksām. Tāpēc augsti novērtējot kopīgiem 
spēkiem jau ieviesto sociālo stipendiju “Studētgods”, sagaidām gan tās paplašināšanu, gan 
būtisku atbalsta intensificēšanu!” 

 
 
Ilmārs Mežs, demogrāfs: 

Informācija medijiem 
 

Imants Parādnieks 

Sadarbības platformas Demogrāfisko lietu centra vadītājs 

 



“Valsts pienākums ir nodrošināt, lai katra Latvijas ģimene varētu radīt tik daudz bērnus - cik viņi 
vēlas un tad, kad viņi vēlas! Lai ģimenes neciestu materiāli no tā, ka viņiem ir bērni.” 
 

Arī turpmāk mūsu darbs būs veltīts Tautas Ataudzes stiprināšanai un plāna īstenošanai. Caur 
mūsu visu rūpēm, darbiem un labo gribu valsts atdzims. Tā uzplauks mūsu skaitā, mūsu kultūrā, 
valodā, pašapziņā un lepnumā par mūsu Latviju. Ar katru nākamo bērnu valsts taps stiprāka. 
 

Šim vēstījumam pievienoju pašu Tautas Ataudzes stratēģiju, tās īsās versijas prezentāciju, kā arī 

dažus foto. Pilnīgākam foto ieskatam var apmeklēt saiti ar notikuma fotogrāfijām: 

https://failiem.lv/u/zn8w2ne4w 

 

Labprāt atbildēšu uz Jūsu jautājumiem, 

Imants Parādnieks 

Tel. 29213131 


