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SAĪSINĀJUMI   

AAP  iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu 

BKA   bērna kopšanas atvaļinājums 

BKP   bērna kopšanas pabalsts 

BUA   bērna uzraudzības atlīdzība  

CSP   Centrālā Statistikas pārvalde 

DLC   Sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs” 

EM  Ekonomikas ministrija 

FM  Finanšu ministrija 

ĢVP  ģimenes valsts pabalsts 

FICIL  Ārvalstu investoru padome 

IEM   Iekšlietu ministrija 

IZM  Izglītības un zinātnes ministrija 

IIN  iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

KM  Kultūras ministrija 

LDDK  Latvijas Darba devēju konfederācija 

LIAS2030 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

LM   Labklājības ministrija 

LR  Latvijas Republika 

MIL  minimālais ienākumu līmenis 

MK   Ministru kabinets 

NAP2020 Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam 

NAP2027 Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam  

NVO  nevalstisko organizāciju sektors 

OECD  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

PKC   Pārresoru koordinācijas centrs 

PMLP  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

SIF  Sabiedrības integrācijas fonds 

SDzK  Summārais dzimstības koeficients 

TA  Tiesu administrācija 

VARAM  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VBTAI  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 

VID  Valsts ieņēmumu dienests 

VM  Veselības ministrija 

VP  vecāku pabalsts 

VRP  Valdības rīcības plāns 

VSAA  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VTMEC  Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 
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IEVADS 

 

Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs”  
vadītāja I. Parādnieka vēstījums 

 
 
“Vērtīgākās investīcijas katrai viedai tautai visu pirms ir ieguldījums mazuļu pienā.” 1 
 
Šāds, sera Vinstona Čērčila uzstādījums, ar vēstījumu savai tautai 2.pasaules kara dienās, mūsu laika 
kara apstākļos ir vēl nozīmīgāks - nākamajiem gadiem ir vajadzīgi izlēmīgi drosmīgi un radikālāki 
risinājumi, jo īpaši iedibinot stabili strādājošu un rezultatīvu sistēmiskumu. 
 
Tautas atjaunojas arī kara apstākļos un pēc kara, kad alkas pēc atjaunošanās ir gan instinktu, gan 
pilnvērtīgas laimes apziņas līmenī. Bērni dzimst vairāk tiem, kas jūtas piederīgi savai zemei. To 
apliecina augstāks latviešu dzimušo īpatsvars pēdējos gados. 
 
Jā - latviešu tautas turpinājumam ir jākļūst par virsprioritāti gan valsts politikā, gan sabiedrībā kopumā. 
Atmodas laikā šī pamatpatiesība skanēja pastāvīgi, jo bija pašsaprotama, vēlāk tā tika piemirsta, tagad 
tā skaidri ir jāizvirza priekšplānā – mērķtiecīgi jārealizē plaša un ilgtermiņa tautas ataudzes stratēģija - 
veroties nākotnē un redzot Latviju vismaz 2050.gadā. 
 
Katrs, kurš centies ko izaudzēt, zina, ka vispirms zemē ir nepieciešams iestādīt sēklu. Un tad atkarībā 
no tā, vai augsne ir sagatavota pietiekami labi, vai augu gana apspīd saule, vai mēs to regulāri aplaistām 
– ir atkarīgs, cik ražens tas izaugs. Cik ilgi tas mūs priecēs un kādus nesīs augļus – atkarīgs no tā, kā 
spēsim nodrošināt tam nepieciešamo un pasargāt no nelabvēlīgiem ārējiem apstākļiem… 
 
Līdzīgi ir ar bērniem un ģimeni! Mēs, protams, varam priecāties, ka vecāki izvēlās audzināt bērnus un 
veidot kuplas ģimenes, bet bez pienācīga atbalsta un aizstāvības – tās nevar uzplaukt, veidojot mūs kā 
spēcīgu, pilnasinīgu tautu. 
 
Izvēle par bērna ienākšanu ģimenē, ir individuāls lēmums, un neapšaubāmi, te nav pareizu vai 
nepareizu izvēļu. Katrs no mums to var izvēlēties un darīt pa savam. Vienlaikus ir svarīgi, ka pieņemot 
šo lēmumu, mēs saprotam visu šī lēmuma nozīmīgumu un ietekmi uz savu personīgo, savas tautas un 
valsts dzīvi. Vai šodien vieglprātīgi pieņemtie lēmumi sāpīgi neatgriezīsies vēlāk, kad domāsim jau par 
mierpilnām vecumdienām? 
 
Mums - kā sabiedrībai kopumā - ir godīgi jāatzīst, ka vecāku lēmums par bērnu ienākšana ģimenē nav 
tikai  viņu izvēle, rūpes un prieks. Ja mēs visi kopā gribam turpināt dzīvot kā sabiedrība, kā latviešu 
tauta, kā valsts, mums visiem ir nepieciešamas stipras ģimenes. Tādas, kurās var izaugt laimīgi bērni. 
Tas ir minimālais valsts pastāvēšanas nosacījums un katra mūsu individuālas labklājības garants. 
 
Ir radikāli jāmaina pastāvošie stereotipi, ka valsts tikai uztur un atbalsta “nabaga” ģimenes ar bērniem. 
Gluži pretēji! Tieši pateicoties ģimenēm, kurās ir dzimuši bērni, mēs esam  sabiedrība varam turpināt 

 

1 “There is no finer investment for any community than putting milk into babes” (Winston S.Churchill, book The Second 

World War Radio broadcast (March 21, 1943)), https://quotepark.com/quotes/1908160-winston-s-churchill-there-is-no-

finer-investment-for-any-community-tha/ 

 

https://quotepark.com/quotes/1908160-winston-s-churchill-there-is-no-finer-investment-for-any-community-tha/
https://quotepark.com/quotes/1908160-winston-s-churchill-there-is-no-finer-investment-for-any-community-tha/
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augt un attīstīties. Tieši šodienas bērni ir tie, kas nodrošinās mūsu valsts, uz solidaritāti balstītās 
sociālās sistēmas, eksistenci.  
 
Jā, ne visiem ir jākļūst par vecākiem! Tomēr tiem, kas patiešām vēlas, saprot un ir gatavi sevi veltīt šim 
sūri saldajam priekam – bērnu audzināšanai, ir jānodrošina šī iespēja. Un mēs to sniegsim! Liela 
pasaules valstu daļa saprot, ka atbalsts ģimenēm nav tēriņu vai izdevumu pozīcija – tās ir investīcijas 
valsts attīstībā. Arī Latvijas valdībai nopietni jāpārvērtē savas pozīcijas un jau kādu laiku krītošās 
demogrāfiskās situācijā jārīkojas steidzīgi un izlēmīgi. 
 
Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” ir sagatavojis šo Tautas ataudzes stratēģijas plāna 
pamatu, iezīmējot konkrētas darāmās lietas, realizējamās reformas un būtiskākos attīstības virzienus, 
kas mums kā valstij, tautai un sabiedrībai ļautu atjaunoties un uzplaukt no jauna.  
 
Atjaunošanās mums nepieciešama daudzās jomās, gan atkopjoties no pandēmijas nodarītajiem 
postījumiem, gan ģimenei draudzīgākas sabiedrības izveidošanā, gan labklājības valsts celšanā un 
tautas pašapziņas atgūšana un stiprināšanā. 
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I KOPSAVILKUMS 

Tautas ataudzes izaicinājumi un nepieciešamība aktualizēt demogrāfisko politiku jau kopš Latvijas 
neatkarības atgūšanas apzināti kā prioritāri, būtiski un valstij svarīgi izaugsmes virzieni. Tomēr, ņemot 
vērā, ka resursi šim virzienam nav bijuši pietiekami,  statistikas dati un nākotnes prognozes skaudri 
liecina to, par ko jau vairākkārtīgi brīdinājuši nozares eksperti  - iedzīvotāju un jo īpaši bērnu skaits 
Latvijā sarūk pārāk strauji.  

Nacionāla valsts var pastāvēt un attīstīties tikai ar saviem iedzīvotājiem, un tā kā līdz šim īstenotie 
pasākumi bijuši nepietiekoši, valstij jāizstrādā un jāīsteno visaptveroša mērķtiecīga demogrāfijas 
politika, veicot sociālus, ekonomiskus, juridiskus u.c. pasākumus tautas ataudzes nodrošināšanai.  

“Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” (TAS) sagatavota kā visaptverošs, 
mērķorientēts nepieciešamo pasākumu kopums demogrāfisko rādītāju lejupslīdes apturēšanai un 
tautas ataudzes sekmēšanai.. Tā izvirza konkrētus stratēģiskos rīcības virzienus, paredz atbalsta 
instrumentus, programmas un veidu, kā veicināt dzimstības pieaugumu valstī, atbalstīt vecākus, 
ģimenes ar bērniem un sasniegt Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam prioritātē “Stipras 
ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki” noteiktos mērķus – “Veseli un aktīvi cilvēki Latvijā kopā veido 
iekļaujošu sabiedrību, kurā dzimst vairāk bērnu, ir vairāk laimīgu ģimeņu, atbildīgu un par nākotni 
drošu bērnu vecāku”.  

TAS sagatavota saskaņā ar “Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. 
gadam” (Pamatnostādnes) un ir šo pamatnostādņu 4. mērķa “Tautas ataudze Latvijā” saturiskais 
ietvars. Pamatnostādņu virsmērķis ir veidot bērnus, jauniešus un ģimenes atbalstošu sabiedrību, kas 
veicina labklājību, veselīgu attīstību, vienlīdzīgas iespējas un nabadzības un sociālās atstumtības risku 
mazināšanu ģimenēm ar bērniem un jauniešiem.  

Ģimeņu, bērnu un vecāku labklājība skar ļoti plašu jautājumi loku, kas jārisina vairāku nozaru 
institūcijām ciešā, sadarbībā. Tāpēc pilnvērtīgai demogrāfijas politikas īstenošanai ir nepieciešama 
koordinēta visu ministriju sadarbība, nodrošinot visaptverošu, sistēmisku, izsvērtu un pēctecīgu valsts 
politiku. Vienlaikus domājot par citiem iespējamiem risinājumiem, atjaunojot vienotu pieeju bērnu un 
ģimeņu jautājumu risināšanai, nosakot vienu atbildīgo ministriju vai ministru, kurš rūpētos par 
vienotas politikas izstrādi, sistēmas attīstību un ieviešanas uzraudzību, fokusējoties uz vispusīgu 
ģimeņu interešu aizstāvību un politisku atbildību valstiski nacionālai nepieciešamībai par atbalstu 
ģimenēm, īstenotu pierādījumos balstītu politikas izstrādi, veidojot institūciju, kura apkopotu esošo 
un īstenotu papildus nepieciešamo datu, pētījumu veikšanu un monitorēšanu, sniedzot  demogrāfiskās 
prognozes efektīvai valdības rīcībai. 

TAS plāna projektā piedāvāto priekšlikumu tālākajai īstenošanai ir jāiesaista visas nozaru ministrijas, 
lai veidotā politika būtu viendabīga, visaptveroša un savstarpēji papildinoša.  

“Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” plāna izstrādes uzdevums ir radīt 
konkrētus atbalsta instrumentus, programmas, veidus un virzienus, lai sasniegtu: 

 

•ar mērķa vērtību 2024.gadā 1,72

•bāzes 2018.gada vērtību 1,61

•2021.gada vērtība – 1,57!!

1. NAP27 rīcības virziena “Stipras 
ģimenes paaudzēs” mērķa indikatoru  

Summārais dzimstības koeficients 
2027.gadā 1,77

•veseli un aktīvi cilvēki Latvijā kopā veido iekļaujošu 
sabiedrību, kurā dzimst vairāk bērnu, ir vairāk laimīgu 
ģimeņu, atbildīgu un par nākotni drošu bērnu vecāku!

2. Prioritātes “Stipras ģimenes, veseli un 
aktīvi cilvēki” mērķi
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TAS plāna izstrādē tika iesaistīts plašs sadarbības partneru loks: valsts pārvaldē, NVO strādājošie 
nozares eksperti; esošie un potenciālie vecāki; vecāku un jauniešu intereses pārstāvošās NVO un citi 
interesenti.  

Plāns izstrādāts balsoties gan uz īpaši  - TAS vajadzībām veiktiem pētījumiem, gan ekspertu izteiktajiem 
priekšlikumiem, gan konsultācijām un diskusijām ar NVO un dažādos valsts pārvaldes lēmumu 
pieņemšanas līmeņos, kā arī ārvalstu labākās prakses piemēriem, veidojot plānu kā pierādījumos 
balstītu politiku. Ar sagatavoto TAS plānots iepazīstināt sabiedrību, publiski to prezentējot un diskusiju 
ceļā nonākot pie labākajiem risinājumiem, lai sniegtu atbalstu Latvijas ģimenēm un steidzami risinātu 
tautas ataudzes jautājumus.  

TAS plāna projektā piedāvāto priekšlikumu, kas paredz gan izmaiņas politikas reformu līmenī, gan 
detalizētus, specifiskām mērķa grupām paredzētus risinājumus, atbalstīšana un īstenošana sekmēs  
virzību uz hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos – Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2030. gadam (apstiprināta ar Saeimas lēmumu 10.06.2010.) un Latvijas Nacionālajā 
attīstības plānā 2021.-2027. gadam (apstiprināts Latvijas Republikas Saeimā 02.07.2020.) izvirzīto 
tautas ataudzes mērķu sasniegšanu.  

TAS plāna mērķis ir piedāvāt konkrētus rīcības virzienus un pasākumus, sasniedzamos rezultātus un 
rezultatīvos rādītājus, noteikt atbildīgās institūcijas un pasākumu īstenošanas termiņus, kā arī 
indikatīvi iezīmēt nepieciešamā finansējuma apmēru Plānā paredzēto pasākumu īstenošanai. 

Plāna II sadaļā izklāstīta esošā demogrāfiskā situācija Latvijā, akcentēta uzmanība uz satraucošo 
dzimstības rādītāju kritumu, kā arī iezīmēti riski TAS neīstenošanai. 

Demogrāfiskās situācijas raksturojums, pētījumi, ekspertu analīze un rekomendācijas, iezīmē piecus 
rīcības virzienus, kurus attīstot un atbalstot ar atbilstošām sociālajām investīcijām var panākt pozitīvas 
izmaiņas un sniegt būtisku ieguldījumu tautas ataudzes problemātikas risināšanā. Plānā pasākumi  
grupēti piecos stratēģiskajos virzienos un aprakstīti plāna III-V sadaļās, pamatojot to nozīmīgumu un 
ietekmi.  

Plānā piedāvātie risinājumi izvērsti šādos rīcības virzienos: 

1. Ģimenes vērtību spēcināšana sabiedrībā 
2. Bērna audzināšana un aprūpe 
3. Dzīves kvalitātes paaugstināšana ģimenēs ar bērniem 
4. Jauniešu patstāvīgas dzīves sākums 
5. Latvieši pasaulē un atpakaļceļā uz Latviju 

Katrs rīcības virziens satur uzdevumus un plānotos pasākumus, kas aprakstīti tekstā un pārskatāmā 
veidā tabulā ietverti Plāna V sadaļā. 

Plāna pasākumi ir savstarpēji papildinoši, pakārtoti Pamatnostādnēm un Plāna rīcības virzieniem. Tie 
galvenokārt tiks īstenoti par valsts budžeta līdzekļiem, gan esošā finansējuma ietvaros, gan piesaistot 
papildus finansējumu ikgadējā valsts budžeta un vidēja termiņa valsts budžeta ietvara likumprojektu 
sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro 
pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Vienlaicīgi plāna īstenošanai 
piesaistāmas arī citas finansēšanas iespējas, tajā skaitā Eiropas Savienības piešķirtais finansējums 
Latvijai dažādu programmu un projektu īstenošanai, gan citu ārvalstu un privātu fondu sniegtais 
finansējums.     
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II PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

1. DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ 

Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem 2022. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 miljons 876 
tūkstoši iedzīvotāju, no tiem 357 tūkstoši jeb 19,0 % bija bērni vecumā līdz 17 gadiem2.  

Salīdzinot ar situāciju citās ES valstīs - 2021. gadā Latvijā 18,9 % iedzīvotāju bija bērni līdz 17 gadu 

vecumam (Eiropas Savienībā (ES) vidēji – 18,2 %), visaugstākais bērnu īpatsvars bija Īrijā (23,9 %), 

savukārt zemākais – Itālijā (15,8 %) un Maltā (15,9 %).  No Baltijas valstīm lielākais bērnu īpatsvars bija 

Igaunijā (19,4 %) un mazākais – Lietuvā (17,8 %).  

Jaundzimušo bērnu skaits samazinājās no 22,0 tūkstošiem 2016. gadā līdz 17,4 tūkstošiem 2021. 

gadā, kas ir zemākais dzimušo skaits pēdējo 100 gadu laikā. Salīdzinājumā ar 2016. gadu 2021. gadā 

dzimušo skaits samazinājās par 20,7 % un par 132 bērniem jeb 0,8% mazāk nekā 2020. gadā. 

Kopumā iedzīvotāju skaits pērn sarucis straujāk – par 0,92% salīdzinājumā ar 0,76% gadu iepriekš, 

tajā skaitā negatīva dabiskā pieauguma ietekmē tas samazinājās par 0,91 % un migrācijas dēļ – par 

0,01 %.  

Attēls Nr.1 
(Avots CSP3) 

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU VECUMA 
PIRAMĪDA 2022. GADA SĀKUMĀ 

Aplūkojot Latvijas iedzīvotāju vecuma 

piramīdu un salīdzinot datus ar 

2000.gadu, iezīmējas acīmredzama 

“demogrāfiskā bedre”, kas jau šobrīd 

būtiski ietekmē dzimstības rādītājus un 

tiešā veidā noteiks nākotnes 

iedzīvotāju vecuma struktūra Latvijā.    

2022. gada sākumā no visiem bērniem 

98,2 % bija Latvijas pilsoņi, 0,7 % – 

Latvijas nepilsoņi un 1,1 % – citu valstu 

pilsoņi. Kopš 2020. gada 1. janvāra 

Latvijā jaundzimušajiem vairs 

nepiešķir nepilsoņa statusu, tāpēc 

nepilsoņu īpatsvars nepilngadīgo 

skaitā strauji samazinās.  

Pēc etniskās piederības 70,4 % bērnu 

bija latvieši, 13,8 % – krievi, 0,6 % – 

poļi, 0,5 % – baltkrievi, ukraiņi un 

14,2 % – citi.  

 
2 Situācijas aprakstā izmantots Centrālā statistikas pārvaldes statistisko datu krājums “BĒRNI LATVIJĀ 2022” 
https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2022-08/Nr_06_Berni_Latvija_2022_%2822_00%29_LV_EN.pdf  

3 Situācijas aprakstā izmantots Centrālā statistikas pārvaldes statistisko datu krājums “BĒRNI LATVIJĀ 2022” 
https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2022-08/Nr_06_Berni_Latvija_2022_%2822_00%29_LV_EN.pdf 

https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2022-08/Nr_06_Berni_Latvija_2022_%2822_00%29_LV_EN.pdf
https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2022-08/Nr_06_Berni_Latvija_2022_%2822_00%29_LV_EN.pdf
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Pozitīvas tendences vērojamas pieaugot jaundzimušo latviešu skaitam, tā 2021.gadā latviešu skaits 

sastādīja 78,1% no jaundzimušajiem, kamēr 2020. gada 76,4%, bet 2010.gadā tikai 63,8% no dzīvi 

dzimušajiem. Bērnu skaitā 97,0 % bērnu dzimuši Latvijā, kam seko 1,2 % bērnu, kuri dzimuši 

Lielbritānijā, 0,3 % – Īrijā un Krievijā. 

2021. gadā miruši 85 bērni jeb 24 uz 100 000 bērnu. 47 bērni nomira, nesasniedzot gada vecumu 

(2020. gadā – 61 bērns). Uz 1 000 dzīvi dzimušo bērnu bija 2,7 mirušie zīdaiņi (2020. gadā – 3,5).  

Covid-19 pandēmijas ietekmē samazinājusies iedzīvotāju mobilitāte, kas ietekmēja starptautiskās 

ilgtermiņa migrācijas rādītājus. 2021. gadā no Latvijas emigrēja 1,9 tūkstoši bērnu, kas bija 14,6 % no 

kopējā emigrējušo iedzīvotāju skaita. Savukārt imigrēja 1,3 tūkstoši bērnu, veidojot 10,0 % no kopējā 

iebraukušo iedzīvotāju skaita. 

Paaudžu maiņu raksturojošs rādītājs ir summārais dzimstības koeficients (vidējais bērnu skaits, kuri 

varētu piedzimt vienai sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā saglabātos aprēķina 

gada līmenī). 2016. gadā Latvijā tas pieauga līdz 1,74, sasniedzot augstāko līmeni kopš 1992. gada, 

tomēr, sākot ar 2017. gadu, tas ir pakāpeniski samazinājies un 2021. gadā bija 1,57, kas ir nedaudz 

pieaudzis salīdzinot ar 2020.gadu – 1,55, tomēr tālu no vēlamā bērnu skaita normālai paaudžu 

nomaiņai. Lai nodrošinātu paaudžu nomaiņu, summārajam dzimstības koeficientam vajadzētu būt 

aptuveni 2,1 jeb minimālais nepieciešamais dzimstības līmenis ir 2,05 bērns vidēji uz vienu sievieti. 

Lai arī summārais dzimstības koeficients Latvijā ir virs vidējā Eiropas Savienībā, tomēr esošie rādītāji 

noteikti liecina, ka pilnvērtīgai tautas ataudzei Latvijā, ir nepieciešami risinājumi un būtisks valsts 

politikā balstīts atbalsts.  

Kopš 1994. gada jaundzimušā mātes vidējais vecums palielinās, kas savukārt nozīmē, ka samazinās 

potenciālo piedzimušo bērnu skaits, pieaug veselības riski mātēm un jaundzimušajiem. 2021. gadā 

augstākie dzimstības rādītāji bija sievietēm vecumā 25–29 gadi (101 jaundzimušais uz 1 000 sieviešu) 

un 30–34 gadi (91 jaundzimušais uz 1 000 sieviešu). 2020. gadā Latvijā jaundzimušā mātes vidējais 

vecums bija 30,0 gadi (ES vidēji – 31 gads). Vislielākais jaundzimušā mātes vidējais vecums bija Īrijā un 

Luksemburgā (attiecīgi – 32,6 un 32,3 gadi) un vismazākais – Bulgārijā (27,8 gadi). Arvien pieaug bērnu 

skaits, kas piedzimst sievietēm pēc 40 gadiem. 

Turpina pieaugt arī mātes vidējais vecums pēc bērna dzimšanas secības, tā salīdzinot mātes vidējo 

vecumu pirmā bērna dzimšanas laikā 2016.gadu, šobrīd mammas palikušas vecākas par 1 gadu, bet 

salīdzinot ar 2011.gadu, pat par diviem gadiem vecākas. 2021.gadā mātes pirmā bērna nākšanas 

pasaulē vidējais vecums bija – 27,8 gadi, attiecīgi 2020.gadā 27,4, 2016.gadā – 26.8 un 2011.gadā 25.9 . 
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Tabula Nr.1 
(Avots Eurostat) 

 
MĀTES VIDĒJAIS VECUMS PĒC PIRMĀ BĒRNA DZIMŠANAS ES4 

gads Latvija Vidēji Eiropā Mātes vidējai vecums ES Summārais dzimstības koef. ES  

  

vecums 

Summārais 
dzimstības 
koeficients 

 

vecums 

Summārais 
dzimstības 
koeficients 

Zemākais mātes 
vidējais vecums pēc 

pirmā bērna 
dzimšanas ES 

Augstākais mātes 
vidējais vecums 
pēc pirmā bērna 

dzimšanas ES 

Zemākais 
summārais 
dzimstības 

koeficients ES 

Augstākais 
summārais 
dzimstības 

koeficients ES 

2020.gads 27.3 1.55 29.5 1.5 Bulgārija 26.1 Itālija 31.4 Malta 1.13 Francija  1.83 

2019.gads 27.3 1.61 29.4 1.53 Bulgārija 26.3 Itālija 31.3 Malta 1.14 Francija  1.86 

2016.gads 26.8 1.74 29.1 1.57 Bulgārija 26. Itālija 31 Spānija 1.34 Francija  1.92 

2011.gads 25.9 1.33  1.54 Rumānija 25.6 Šveice 30.2 Ungārija  1.23 Īrija   2.03 

 

Nedaudz samazinājies pilsētās un pieaudzis laukos dzimušo bērnu skaits - 2020.gadā pilsētās 

piedzima  12 007 un laukos 5 545 bērni, attiecīgi 2021. gadā - 11 861 un 5 559 dzimušie. 2022. gada 

sākumā vislielākais bērnu īpatsvars bija Pierīgā (22,1 %), bet vismazākais – Latgalē (16,5 %). 

2021.gadā nedaudz pieaudzis arī laulībā dzimušo bērnu īpatsvars – tā 2020.gadā 60,5 % bērnu 

piedzima ģimenēs, kas bija oficiāli reģistrējušas laulību, kamēr 2021.gadā – 62.4%.  

Vērojama tendence, ka pieaug otro, trešo un arī ceturto bērnu skaits un viņu īpatsvars dzimušo 

kopskaitā. Tā 2021. gadā 37,5 % jaundzimušo ir otrais bērns ģimenē (34,5 % – 2010. gadā), 17,1 % – 

trešais (11,3 % - 2010.gadā), 4,5 % – ceturtais (3,2 % - 2010.gadā), 2,6% piektais un nākamais (2,3 % – 

2010. gadā). Lai arī kopējais jaundzimušo skaits samazinās, tendence, ka trešais un katrs nākamais 

bērns dzimst proporcionāli vairāk un 2021.gadā sasniedza 24,2% no visiem piedzimušajiem bērniem, 

apliecina, ka ar mērķētu atbalsta pasākumu īstenošanu, šajā gadījumā “Trešā bērna” politiku, ir 

iespējams panākt rezultativitāti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00017/default/table?lang=en un 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TPS00199/default/table?lang=en&category=demo.demo_fer 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00017/default/table?lang=en
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Attēls Nr.2 
(Avots CSP5) 

 
BĒRNU (0–17 GADI) ĪPATSVARS IEDZĪVOTĀJU KOPSKAITĀ REPUBLIKAS PILSĒTĀS UN NOVADOS 

2022. GADA SĀKUMĀ 

 

Krievijas agresijas pret Ukrainu rezultātā strauji 2021.gadā pieaudzis bērnu - patvēruma meklētāju 

(persona, kura likumā noteiktā kārtībā lūdz piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu) skaits līdz pat 174 

personām, attiecīgi 2021.gadā 31 personas.  

2021./2022. mācību gada sākumā pirmsskolas izglītībā iesaistījās 99,4 tūkstoši bērnu. 2021. gadā 

pieauga 3–6 gadus vecu bērnu iesaistīšanās pirmsskolas izglītībā, sasniedzot 94,6 %, kas gandrīz 

sasniedz stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzīto mērķi (95 %). Turklāt pēdējo gadu laikā ir palielinājies arī 

pirmsskolas izglītības iestāžu skaits – no 591 izglītības iestādes 2010./2011. mācību gada sākumā līdz 

651 izglītības iestādei 2021./2022. mācību gada sākumā. Savukārt vispārizglītojošo skolu skaits gada 

laikā ir samazinājies par 22,1%. 

2020. gadā Latvijā uz vienu skolotāju bija vidēji 11,2 skolēni. Visaugstākais vidējais skolēnu skaits uz 

vienu skolotāju bija Nīderlandē (16,5 skolēni) un viszemākais – Luksemburgā (7,1 skolēns).  

2021. gadā mājsaimniecības savu bērnu (līdz 15 gadu vecumam) veselības stāvokli vērtēja optimistiski. 

30,5 % bērnu veselības stāvoklis tika novērtēts kā ļoti labs un 65,4 % – kā labs. 3,2 % bērnu veselības 

stāvoklis tika vērtēts kā vidējs un 0,9 % – kā slikts vai ļoti slikts. Visoptimistiskāk tika novērtēts mazāko 

bērnu veselības stāvoklis, savukārt lielāko bērnu veselība tika vērtēta nedaudz kritiskāk.  

 
5 Situācijas aprakstā izmantots Centrālā statistikas pārvaldes statistisko datu krājums “BĒRNI LATVIJĀ 2022” 
https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2022-08/Nr_06_Berni_Latvija_2022_%2822_00%29_LV_EN.pdf 

https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2022-08/Nr_06_Berni_Latvija_2022_%2822_00%29_LV_EN.pdf


11 

  

2021. gadā Latvijas jaundzimušajiem mazuļiem bija provizoriski trešais zemākais paredzamais mūža 

ilgums (73,4 gadi) no visām ES dalībvalstīm.  

2021. gadā 8 746 bērniem bija noteikta invaliditāte. Tai skaitā pirmreizēja invaliditāte bija noteikta 

969 bērniem. Pirmreizēja invaliditāte visbiežāk tika noteikta saistībā ar psihiskiem un uzvedības 

traucējumiem (369 gadījumi), iedzimtām kaitēm, deformācijām un hromosomu anomālijām (161 

gadījums) un endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimībām (119 gadījumi).  

 

Attēls Nr.3 
(Avots CSP6) 

MĀJSAIMNIECĪBU SADALĪJUMS PĒC DEMOGRĀFISKĀ TIPA 2021. GADĀ 

 

2021. gadā 27,6 % no visām Latvijas 

mājsaimniecībām bija 

mājsaimniecības ar bērniem, t.sk. 

6,5 % – pāri ar vienu bērnu, 6,4 % – 

pāri ar diviem bērniem, 2,0 % – pāri 

ar trim un vairāk bērniem un 4,2 % 

mājsaimniecību veidoja viens 

pieaugušais ar bērniem. 

Kopš 2019. gada starp 

mājsaimniecībām ar bērniem ir 

nedaudz palielinājies nabadzības 

risks. Starp mājsaimniecībām ar 

vienu pieaugušo un bērniem 

nabadzības riskam pakļauto 

īpatsvars palielinājās no 30,6 % 

2019. gadā līdz 37,4 % 2020. gadā, 

bet starp mājsaimniecībām ar 

diviem pieaugušajiem un vienu 

apgādībā esošu bērnu – no 12,2 % 

2019. gadā līdz 12,6 % 2020. gadā7.  

2020. gada dati liecina, ka Latvijā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam bija pakļauti 20,1 % 

bērnu līdz 17 gadu vecumam, tas ir par 3,7 procentpunktiem mazāk nekā vidēji ES. Visaugstākais 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu īpatsvars bija Rumānijā (54,0 %) un 

Bulgārijā (47,9 %), savukārt viszemākais – Slovēnijā (12,1 %) un Čehijā (12,9 %). 

2021. gadā 33,0 % pāru ar trim un vairāk bērniem un 29,5 % mājsaimniecību ar vienu pieaugušo un 

bērniem norādīja uz ienākumu samazināšanos pēdējo 12 mēnešu laikā. Līdzīgi šīm ģimenēm arī bija 

visgrūtāk segt savus kopējos ikdienas izdevumus. 2021. gadā 34,0 % mājsaimniecību ar vienu 

 
6 Situācijas aprakstā izmantots Centrālā statistikas pārvaldes statistisko datu krājums “BĒRNI LATVIJĀ 2022” 
https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2022-08/Nr_06_Berni_Latvija_2022_%2822_00%29_LV_EN.pdf 
7 Jāņem vērā, ka ESAO modificētā skala īsti neparāda patieso ainu - aprēķinos bērna uzturēšanai tiek izmantots koeficients 0,3 no pirmā 

pieaugušā riska robežas , kas īsti neatbilst izdevumu struktūrai Latvijā. 

https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2022-08/Nr_06_Berni_Latvija_2022_%2822_00%29_LV_EN.pdf
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pieaugušo un bērniem un 24,1 % pāru ar trim un vairāk bērniem savus ikdienas izdevumus sedza ar 

grūtībām vai ar lielām grūtībām.  

Lai arī gada laikā ģimenēm ar bērniem ir pieaudzis nabadzības risks, kā arī Covid-19 sekas būtiski ir 

ietekmējis ģimeņu labklājību, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) datiem, gandrīz visas 

mājsaimniecības varēja nodrošināt iespēju mācīties attālināti saviem bērniem, kuri bija vecumā no 

6 līdz 15 gadiem un kuri mācījās vispārizglītojošā vai profesionālā izglītības iestādē.  

Vienlaikus jānorāda, ka turpinās tendence pieaugt to ģimeņu skaitam, kurās ir viens vecāks ar vienu 

vai vairākiem nepilngadīgiem bērniem, tā salīdzinot ar 2011. gadu, būtiski pieaudzis viena vecāka 

ģimeņu īpatsvars. Tā 2016. gadā par šādām ģimenēm sevi atzina 3,7% mājsaimniecību, bet 2021. gada 

jau 4.2% mājsaimniecību. Viena vecāka ģimeņu pieaugums saistīts ar vairākiem faktoriem – Latvijā ir 

augstākie šķiršanās rādītāji Eiropas Savienībā, liels ārpus laulības dzimušo bērnu īpatsvars, kā arī 

augsta emigrācija.  

Ar problēmām, saviem bērniem nodrošināt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, bija 

saskārusies gandrīz katra divdesmitā mājsaimniecība, visbiežāk uz to norādīja trūcīgākās (1. kvintiļu 

grupas ) mājsaimniecības un pāri ar trim un vairāk bērniem.  

CSP Tautas skaitīšanas dati liecina, ka 2021. gadā, salīdzinot ar citām mājsaimniecībām, pāriem ar 

diviem bērniem bija visaugstākie mājokļa uzturēšanas izdevumi, 2021. gadā sasniedzot 281 eiro 

mēnesī. Savukārt mājsaimniecībām ar vienu pieaugušo un bērniem mājokļa uzturēšanas izdevumi 

atņēma vislielāko daļu no to ikmēneša ienākumiem – 18,7 % 2021. gadā. 

Lai pēc iespējas vairāk bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošinātu aprūpi 

ģimeniskā vidē, sākot no 2018. gada, tika palielināta valsts atlīdzība par audžuģimenes pienākumu 

pildīšanu. Audžuģimenēs nodoto bērnu skaits ir palielinājies no 1 173 bērniem 2017. gadā līdz 1 413 

bērniem 2021. gadā, tomēr nedaudz samazinājās aizbildnībā esošo bērnu skaits (no 4 059 bērniem 

2020. gadā līdz 3 983 bērniem 2021. gadā) un adoptēto bērnu skaits (137 bērni), sasniedzot viszemāko 

rādītāju kopš 2004. gada.  

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem 2021. gada beigās 8 811 personas bija 

izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, no tām 376 personas jeb 4,3 % bija nepilngadīgie. Kopš 2010. 

gada par 54,7 % ir samazinājies pret nepilngadīgajiem veikto noziedzīgo nodarījumu skaits, tomēr ir 

audzis noziedzīgo nodarījumu skaits, kas saistīti ar seksuālo vardarbību pret nepilngadīgajiem. 

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā pieejamā informācija liecina, ka 2021. gadā ir 

samazinājies reģistrēto bērnu skaits, kuru dzīvība, veselība vai attīstība ir apdraudēta vardarbības 

dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās 

vides) dēļ (2021. gadā – 495 bērni, 2020. gadā – 688 bērni) un samazinājies to bērnu skaits, kas ir 

pamesti vai atrodas tādos apstākļos, kas tiem ir bīstami, var kaitēt viņu dzīvībai, veselībai vai 

attīstībai (2021. gadā – 174 bērni, 2020. gadā – 263 bērni).  

No visām ES dalībvalstīm Latvijā bija augstākais ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo bērnu skaits. 

Lai arī kopš 2010. gada ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits ir samazinājies 2020. gadā ceļu 

satiksmes negadījumos gāja bojā 8 bērni, 2021. gadā – 3 bērni. Tomēr pieaudzis ceļu satiksmes 

negadījumos ievainoto bērnu skaits - 2021. gadā 587 bērni, kas ir par 32 bērniem vairāk nekā 

iepriekšējā gadā, no tiem 108 bija gājēji, 249 – transportlīdzekļa pasažieri, 198 – velosipēda vai 

mopēda vadītāji un 32 – citu transportlīdzekļu vadītāji. 2020. gadā Latvijā uz 100 000 bērnu bija 2,2 
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ceļu satiksmes negadījumos bojā gājuši bērni. Otrs lielākais ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo 

bērnu skaits uz 100 000 bērnu bija Rumānijā (2,1 bērns).  

Augsti ir nejaušas noslīkšanas un slīkšanas rādītāji bērniem vecumā līdz 17 gadiem - saskaņā ar SPKC 

datiem, 2021. gadā – bojā gājuši 6 bērni, 2020. gadā – 13 bērni. Lai arī kopumā SPKC reģistrētie 

mirstības rādītāji zīdaiņiem un bērniem no ievainojumiem, saindēšanās un kā citas ārējas iedarbes 

sekas samazinās - 2021. gadā bojā gājuši 17 bērni, 2020. gadā – 36 bērni, tie tomēr joprojām ir 

salīdzinoši augsti.   

Latvijā joprojām iezīmējas augsts mātes mirstības rādītājs. Pēdējo gadu augstākais rādītājs – 7 mātes 

2019.gadā, kas veido 37,6 uz 100 000 dzīvi dzimušiem, 2020.gadā – 4 mātes un 2021.gadā 6 mātes. 

Salīdzinoši ar ES vidējais rādītājs – 4,5 uz100 0008;  

Samazinās mākslīgi veikto abortu skaits 2698 - 2021.g., salīdzinot ar 2848 abortiem 2020.gadu, 

samazinās arī abortu skaits 14 – 17 gadu vecām grūtniecēm 9 , tomēr ķeizargriezienu īpatsvars 

joprojām ir augsts - 22,2% 2021.gadā, salīdzinot ar  PVO rekomendēto 15% īpatsvaru, bet ar nelielu 

tendenci samazināties (23,6% 2011.gadā)10 . Priekšlaicīgo dzemdību (22-36 grūtniecības nedēļas) 

īpatsvars saglabājas nemainīgs – vidēji 5,5% gadā; 

Zīdaiņu mirstības līmenis (pirmajā dzīves gadā mirušie) Latvijā 2021.g. ir samazinājies un šobrīd ir 

viens no zemākajiem. Rādītājs pagājušajā gadā bija 2,7 mirušie uz 1000 dzīvi dzimušajiem, kas ir 

samazinājies no 3,5 nāves gadījumiem uz 1000 dzīvi dzimušajiem 2000.gadā (ES rādītājs – 3,4; Lietuva 

– 3,3,; Igaunija – 1,6 – zemākais rādītājs ES11). 

Jaunākie CSP dati apliecina kopumā negatīvās demogrāfiskās attīstītības tendences par kurām 

trauksmi jau ceļ gan sabiedrība, gan eksperti, gan uzņēmēji, gan politiķi.  

▪ dzimstības rādītāji vēl aizvien neuzrāda pozitīvas tendences, kuras liecinātu 

par ”izkāpšanu“ no demogrāfiskās bedres, pozitīvām tendencēm tautas ataudzē un 

nav pietiekami ekonomiski attīstītajām valstīm nepieciešamajam līmenim paaudžu 

nomaiņai (vēlamais dzimstības koeficients 2,1 – 2,2); 

▪ līdz ar zemo dzimstības līmeni un iepriekšējos gados augstajiem emigrācijas rādītājiem, 

pēdējos desmit gados notikušas būtiskas izmaiņas iedzīvotāju vecumstruktūrā, jo īpaši, 

samazinoties ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecuma un jaunākajām kohortām, kas 

rada risku sociālās aizsardzības sistēmas ilgtspējai un nepieciešamajiem risinājumiem 

aktīvās novecošanās jomā; 

▪ pieaug to ģimeņu skaits, kurās bērnus audzina tikai viens pieaugušais; 

▪ pieaug sievietes vidējais vecums noslēdzot pirmo laulību un attiecīgi arī mātes vidējais 

vecums, dzemdējot pirmo bērnu; 

▪ dzimstības radītājus “uztur” otro, trešo un nākamo bērnu ienākšana ģimenē, 

samazinās  pirmo bērnu īpatsvars;  

▪ pastāv izteiktas reģionālās atšķirības; 

▪ nabadzības risku pieaugošā tendence ģimenēm ar bērniem. 

 
8 https://www.hspm.org/countries/latvia08052014/livinghit.aspx?Section=1.4%20Health%20status&Type=Section 
9 PVO European Health for All datubāze. https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/ 
10 SPKC (2020), Jaundzimušo reģistra dati 
11 SPKC (2020). 

https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/
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▪ pieaug demogrāfiskā slodze – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo 

personu skaits vidēji uz 1 000 personu darbspējas vecumā. 2020.gadā tas bija 616, 

2021.gadā  619 personas. 

Ņemot vērā sabiedrības veselības un veselības aprūpes potenciālo ietekmi uz tautas ataudzi, būtisku 

lomu Plāna projektā ieņem veselīgu ieradumu un to ietekmes uz reproduktīvo veselību skaidrošana, 

veselības aprūpes pakalpojumu un zināšanu par seksuālo un reproduktīvo veselību pieejamības 

nodrošināšana. 

Lai gan Latvijas iedzīvotāju dzīves ilgums kopš 2000. gada ir ievērojami pieaudzis, tas joprojām ir otrs 

zemākais Eiropas Savienībā. Slikti veselības rezultāti lielākoties ir neveselīgas uzvedības, kā arī 

nepietiekami pieejamas veselības aprūpes sistēmas rezultāts. Neskatoties uz veselības sistēmas 

nepārtrauktajām reformām kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā, tā joprojām  ir sadrumstalota un 

pārlieku orientēta uz slimnīcu sektoru. Latvijā ir augstākie  pacientu tiešie maksājumi starp ES valstīm, 

nepietiekama uzmanība tiek pievērsta profilaksei, primārajai aprūpei, mājas aprūpei un integrētiem 

un sabiedrībā balstītiem  pakalpojumiem12. 

Pēdējā laikā daudz pētīta arī dzīvesveida faktoru un neauglības saistība. Dzīvesveida faktori ir maināmi 

ieradumi, kas var ievērojami ietekmēt vispārējo veselību un labsajūtu, tostarp auglību. Daudzi 

dzīvesveida faktori, piemēram, ģimenes dibināšanas vecums, uzturs, svars, fiziskie vingrinājumi, 

psiholoģiskais stress, smēķēšana un alkohola lietošana var būtiski ietekmēt auglību. Pasaulē aptuveni 

10–15% pāru skar neauglības problēma13, kuru cēlonis var būt alkohola pārmērīga lietošana un 

smēķēšana.

ES valstīs vidēji 5,5% no visiem nāves gadījumiem izraisa alkohols, taču jauniešu grupā alkohola izraisīta 

mirstība  ir 19,0% no visiem 15–19 gadu vecuma nāves gadījumiem un 23,3% vecuma grupā no 20 līdz 24 

gadiem. Alkohola izraisīto nāves gadījumu attiecība jauniešiem un pieaugušajiem ir aptuveni 4: 1. Latvijā 

25%  15-gadīgo jauniešu ziņo, ka ir bijuši piedzērušies vairāk nekā vienu reizi (ES  vidēji – 22%). 

Baltijas valstis ir starp ES valstīm ar augstāko alkohola izraisīto mirstību, līdz ar Slovākiju, Ungāriju un  

Rumāniju. Latvija ir starp tām dažām valstīm, kurās vērojama ar alkoholu saistītās mirstības pieaugums 

kopš 2010.gada. 2016. gadā Latvijā bija augstākais iedzīvotāju nāves gadījumu skaits alkohola lietošanas 

rezultātā, rēķinot uz 100 000 iedzīvotājiem - teju 450 nāves gadījumi, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz 

vidējo nāves gadījumu skaitu Eiropas Savienības dalībvalstu vidū.  

Pierādījumi liecina, ka lielāka alkohola pieejamība ir saistīta ar lielāku alkohola patēriņu, vardarbību, 

satiksmes negadījumu skaitu, seksuāli transmisīvām slimībām, hospitalizāciju, pašnāvību, aknu cirozes 

saslimstību un nāvi14. 

Arī smēķētājiem – gan sievietēm, gan vīriešiem, ir divas reizes augstāks neauglības risks. Sievietēm 

smēķēšana var izraisīt reproduktīvus bojājumus, samazināt auglību un apgrūtināt grūtniecības norisi.  

 
12 OECD (2019), Latvia: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health 
Systems and Policies, Brussels, https://doi.org/10.1787/b9e65517-en. 
13 Sharma, R., Biedenharn, K. R., Fedor, J. M., & Agarwal, A. (2013). Lifestyle factors and reproductive health: taking control of your 
fertility. Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 11, 66. https://doi.org/10.1186/1477-7827-11-66 
14 Angus C, Gillespie D, Ally A, Brennan A. Modelling the impact of minimum unit price and identification and brief advice policies using the 
Sheffield Alcohol Policy Model Version 3. Sheffield: School of Health and Related Research, University of Sheffield; 2015 
https://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.661445!/file/Final_mup_iba_report.pdf 

https://doi.org/10.1787/b9e65517-en
https://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.661445!/file/Final_mup_iba_report.pdf
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Vīriešiem smēķēšana var samazināt auglību un izraisīt erektīlo disfunkciju jeb potences traucējumus15, kuri 

ir tieši proporcionāli smēķēšanas intensitātei16. Epidemioloģiskie pētījumi liecina, ka pasaulē aptuveni 5-

10% vīriešu vecumā līdz 40 gadiem cieš no erektilās disfunkcijas17.  

Latvijā pēdējos gados būtiski ir samazinājies cigaretes un ūdenspīpes smēķējošo 13-15 gadīgo jauniešu 

īpatsvars, tomēr ir palielinājies to jauniešu īpatsvars, kuri ir pamēģinājuši vai regulāri smēķē elektroniskās 

cigaretes (9.1% 2011.g.  un  18% 2019.g.) 18. 

Tautas ataudzes kontekstā, svarīgi ņemt vērā arī statistiskos rādītājus par ārējiem slimību un nāves 

cēloņiem, kas diemžēl Latvijā arvien ir gan augsti. Kā liecina SPKC dati 2021. gadā turpinās pieaugums 

mirstībai no ārējiem slimību un nāves cēloņiem iedzīvotājiem fertilajā vecumā, jo īpaši no noslīkšanas,  

ugunsgrēkos, satiksmes negadījumos un īstenojot pašnāvības. Pēc Pasaules Veselības organizācijas 

(PVO) datiem pasaulē katru gadu noslīkst aptuveni 236 000 cilvēku, no kuriem 84% ir vīrieši. Latvijā katru 

gadu noslīkst vidēji 136 cilvēki, no kuriem aptuveni katrs devītais ir bērns vai jaunietis vecumā no pieciem 

līdz 24 gadiem.  

  

 
15 Kovac, J. R., Labbate, C., Ramasamy, R., Tang, D., & Lipshultz, L. I. (2015). Effects of cigarette smoking on erectile 
dysfunction. Andrologia, 47(10), 1087–1092. https://doi.org/10.1111/and.12393 
16 Sahin, Mehmet Oguz, Sen, Volkan, Gunduz, Gazi, & Ucer, Oktay. (2020). Effect of smoking cessation on sexual functions in men aged 30 to 60 
years. International braz j urol, 46(4), 642-648. Epub June 01, 2020.https://doi.org/10.1590/s1677-5538.ibju.2019.0541 
17 https://www.singlecare.com/blog/news/erectile-dysfunction-statistics/ 
18 Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums, 2019. 

https://doi.org/10.1590/s1677-5538.ibju.2019.0541
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2. DEMOGRĀFISKO SITUĀCIJU LATVIJĀ IETEKMĒJOŠIE FAKTORI 

Apkopojot pētījumos19,20 un ekspertu diskusijās izskanējušos viedokļus, redzams, ka pēdējo gadu laikā 

faktori, kas ietekmē tautas ataudzi Latvijā, nav būtiski mainījušies un kā arī iepriekš pozitīvu un negatīvu 

iespaidu uz tautas ataudzi atstāj: 

 

Vecāku izvēli par to, vai viņu ģimenē ienāks bērns, nenosaka tikai viens faktors, parasti tas ir vairāku 

faktoru kopums. Turklāt, indivīda pārliecība par savu izvēli, priekštati par “savu” ģimeni, sadzīvošanu ar 

partneri veidojas ilgtermiņā, un jau bērnībā tiek ielikti pamati attieksmēm un vērtībām, uz kurām jaunā 

personība būvēs savu dzīves ceļu un pieņems lēmumus par ģimenes veidošanu. 

Eksperti ir vienisprātis, ka ģimenēm ir nepieciešams ļoti vispusīgs, plašu ikdienas jautājumu loku risināt 

spējīgs piedāvājums, lai tās būtu ieinteresētas ģimenes paplašināšanā. Tajā pat laikā atbalstam jābūt 

 
19 http://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf 
20 http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/GVPP_ex_post_novertejums_Zinojums.pdf 

•personīgais materiālais nodrošinājums, drošības sajūta par nākotni, prognozējamība

Valsts ekonomiskā izaugsme

•mājoklis, mobilitātes iespējas, ienākumu un dzīves komforta nesamazināšanas 
ģimenē ienākot bērnam

Komfortabli sadzīves apstākļi

•kvalitatīva grūtnieču aprūpe un dzemdību pakalpojumu pieejamība, sabiedrībā 
valdošs pozitīvs noskaņojums  

Pozitīva grūtniecības, dzemdību pieredze 

•kvalitatīva medicīniskā aprūpe, bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, ārpusskolas 
izglītības, sporta, kultūras,  izklaides pasākumi bērniem

Bērnu audzināšanas pieredze un pkalpojumu pieejmība

•valsts, pašvaldību un NVO atbalsts ģimenēm

Krīzes risinājumi, valstiska atbildība

•pāra, personīgais fiziskais un mentālais veselības stāvoklis

Veselība

•iekļaušanās darba tirgū, darba un ģimenes dzīves apvienošanas iespējas, ģimenes 
uzņēmējdarbība

Profesionālā izaugsme 

•uz ģimeni orientēta vērtībaudzināšana, partnerattiecību stabilitāte

Ģimene  - vērtība

•pozitīva un atbalstoša sabiedrības, valsts, pašvaldības institūciju un darba dervēju  
attieksme

Ģimenei draudzīga sabiedrība

•sakārtota infrasruktūra atpūtai, darbam, mazinot mirstību no ārējiem cēloņiem 

Sakārtota un droša dzīves telpa 
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fokusētam un mērķētam uz konkrētām vajadzībām un mērķa grupām, tādejādi kopā ar jau esošajiem 

atbalsta instrumentiem, veidojot visaptverošu un sistēmisku atbalsta tīklu, kas vajadzības brīdī spēj sniegt 

ģimenei nepieciešamo, nodrošinot tieši konkrētajai ģimenei vajadzīgo.  

 

3. DEMOGRĀFISKĀS SITUĀCIJAS PROGNOZES 

Jau ilgstoši ne tikai ES institūciju un vietējo ekspertu prognozes, bet arī CSP dati apliecina Latvijas 

depopulāciju – iedzīvotāju skaita samazināšanos 21 , 22 . Arī Ekonomikas Ministrijas sagatavotās 

Demogrāfijas prognozes asi iezīmē iedzīvotāju skaita samazināšanos un sabiedrības novecošanos23.  

Attēls Nr.4 
(Avots EU) 

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅU PRGOGNOZES 

Attēls Nr.5 
(Avots EM) 

IEDZĪVOTĀJU IZMAIŅAS 2015-2060.GADS EU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip065_en.pdf 
22 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC116398 
23 https://prognozes.em.gov.lv/lv/demografijas-prognozes 
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Tomēr jāņem vērā, ka šajās prognozēs nav ņemts vērā fakts, ka šobrīd pandēmijas seku iespaidā sarukusī 

mobilitāte ir mazinājusi migrāciju. Pastāv riski, ka epidemioloģiskajai situācijai atslābstot, ekonomiski 

pievilcīgākās ES valstīs atkal, līdzīgi kā 2008-2009. gada krīzes laikā, spēs piedāvāt augstāku labklājības 

līmeni ekonomiski aktīvajiem Latvijas iedzīvotājiem un ir gaidāms jauns migrācijas vilnis, kas atstās būtisku 

iespaidu uz tautas ataudzi un viennozīmīgi arī valsts ekonomikas attīstību kopumā.  

Analizējot valsts ekonomisko attīstību, arī Latvijas Bankas eksperti uzsver negatīvo tendenci sabiedrības  

novecošanās jomā un pieaugošo demogrāfisko spriedzi,kā arī to, ka jau pašlaik Latvijā un pārējās Baltijas 

valstīs uz vienu pensijas vecuma iedzīvotāju ir trīs darbspējas vecuma iedzīvotāji. Gaidāms, ka šī attiecība 

tuvākajā laikā būtiski pieaugs. Ja turpināsies pašreizējās demogrāfiskās tendences, tad jau 2060. gadā uz 

katru pensijas vecuma iedzīvotāju būs mazāk par diviem strādājošajiem24. 

Aktīvi neiejaucoties un ļaujot demogrāfiskajai situācijai  attīstīties savā gaitā, valsts nonāks situācijā, kad 

demogrāfiskā krituma dēļ stagnē nacionālās ekonomikas attīstība un ir apdraudēta Latvijas kā valsts 

ilgtspēja.  

Kritiski un savos izteikumos skarbi ir uzņēmēji un darba devēji, kuri tiešā veidā saskarās ar demogrāfijas 

izaicinājumiem, izjūtot asu darbaspēka trūkumu jau šobrīd un vērtējot pieaugošās negatīvās tendences 

nākotnē. Tā 2021.gada 16. novembrī LTRK organizētajā konferencē “Latvija – 2070”, gan uzņēmēji, gan 

zinātnieki vairākkārtīgi uzsvēra reālistiskas un pielietojamas ilgtermiņa attīstības stratēģijas iztrūkumu un 

pauda nopietnas bažas par demogrāfijas izaicinājumiem, saskatot dzimstības samazinājumā būtiskus 

izaicinājumus un valsts novājināšanos25. Pat iedzīvotāji, domājot par Latviju 2070 gadā, visvairāk uztraucas 

par zemo dzimstību. Tā LTRK konferencē prezentētie pētījumu centra SKDS dati26, rādā, ka 46,6% no visiem 

pētījuma aptaujātajiem atzina, ka tieši demogrāfija ir visvairāk uztraucošā problēma, domājot par dzīvi 

Latvijā 2070. gadā.    

Arī ārvalstu investorus Latvijā visvairāk satrauc negatīvās demogrāfiskās tendences valstī un darbaspēka 

pieejamība27, kas, iespējams, kavē lēmumus par lielākām investīcijām Latvijā. FICIL Ārvalstu investīciju 

vides indeksa pētījuma28 rezultāti liecina, ka ārvalstu skatījumā valstī vismazākais progress vērojams trīs 

jomās: demogrāfija (41 no 53 investoriem norādīja, ka nav progresa), darbaspēka pieejamība (37 no 53 

investoriem norādīja, ka nav progresa) un nenoteiktība (30 investori norādīja, ka nav progresa), norādot 

ka darbaspēka trūkums vērojams pilnīgi visos segmentos. Arī salīdzinot sasniegto pēdējos gados,  Investori 

joprojām vismazāk ir apmierināti ar "demogrāfiju", ko 2021. gadā viņi novērtēja ar 1,8 punktiem no 5 

(2020. gadā – ar 2,0 punktiem no 5, 2019. gadā – ar 1,5 punktiem no 5) un uzsver nepieciešamību risināt 

demogrāfiskos jautājumus, kas, protams, ir cieši saistīti ar darbaspēka pieejamību Latvijā. Tādejādi 

veidojas apburtais loks, kad darbaspēka trūkuma dēļ valstī neienāk investori, attiecīgi nenotiek 

ekonomikas izaugsmes, kas savukārt ietekmē ekonomiski aktīvo iedzīvotāju daļas vēlmi doties citur, un 

neveidot ģimeni uz vietas Latvijā. 

Lai arī tradicionāli ģimenes pieauguma un bērnu ienākšana ģimenē tiek uzskatīta par ļoti privātu lēmumu, 

kurā nevienam citam nevajadzētu jaukties, un katram sabiedrības loceklim ir tiesības izvēlēties kā un kādu  

ģimeni veidot, ir svarīgi, ka šie lēmumi tiek pieņemti pamatoti, izsvērti un saprotot to sekas. Tajā pat laikā 

ir svarīgi, ka valsts un sabiedrība novērtē un atbalsta tos indivīdus, kuri izvēlas lielas ģimenes un ir gatavi  

audzināt vairākus bērnus. Iepazīstoties ar dažādu starptautisko konferenču materiāliem (Budapeštas 

Demogrāfiskais samits 2019/2021, Berlīne, “Demogrāfiskās izmaiņas un līdzvērtīgi sadzīves apstākļi – 

 
24 https://www.makroekonomika.lv/ko-demografijas-izaicinajumi-nozime-baltijas-valstu-darba-tirgum 
25 https://latvija2070.lv/ 
26 https://latvija2070.lv/wp-content/uploads/2021/11/A.Kaktina-prezentacija_LV2070_konference.pdf 
27 https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/petijums-arvalstu-investorus-visvairak-satrauc-demografiska-situacija-un-darbaspeka-
pieejamiba.a263716/ 
28 https://www.ficil.lv/wp-content/uploads/2022/06/FICIL-Sentiment-Index-2021-prezentacija.pdf - demogrāfiskā situācija vissarkanākā 

https://latvija2070.lv/wp-content/uploads/2021/11/A.Kaktina-prezentacija_LV2070_konference.pdf
https://www.ficil.lv/wp-content/uploads/2022/06/FICIL-Sentiment-Index-2021-prezentacija.pdf
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politiskās stratēģijas ES”)29,30,31 varam pārliecināties, ka jau vairākus gadus ārvalstu eksperti  – tepat Eiropā 

un citur pasaulē, runājot par demogrāfiskiem procesiem un bērnu dzimšanu, uz šiem jautājumiem 

neskatās tikai caur indivīda personīgo vajadzību un interešu prizmu. Dzimstība ir kļuvusi par ekonomisku 

vērtību, kas tiešā veidā nosaka gan atsevišķas valsts tautsaimniecības attīstītību un attiecīgi arī iedzīvotāju 

labklājību, gan valsts, valstu grupu spēju piedalīties un  ietekmēt ģeopolitiskus lēmumus gan reģionāli, gan 

globāli. Atbalsts ģimenēm un bērnu aprūpei vairs netiek apskatīts, kā valstu izdevumu kategorija – tās ir 

investīcijas valsts attīstībai, kas nodrošinās pirmkārt jau pašas valsts pastāvēšanu, fiskāli prognozējamus 

ienākumus nākotnē un varas sviras nacionālās pozīcijas demonstrēšanai pasaulē.     

Par ekonomisko investīciju nozīmīgumu un matemātiski aprēķināmiem ieguvumiem, ko valsts gūst par 

katru tajā piedzimušo bērnu, kas izaug un turpina strādāt valstī, var pārliecināties Igaunijas izstrādātajā 

metodoloģijā/kalkulatorā, par bērnu piedzimšanas ietekmi uz valsts ieņēmumiem32. Kā apliecina kaimiņu 

valsts aprēķini, katrs jaundzimušais igaunis dzīves laikā ir ienesis vienu miljonu eiro valsts ekonomikā. 

Aprēķini ir balstīti uz pieņēmumu, ka ienākumus valstij rada tikai cilvēki, kas strādā un ir aizņemti biznesā 

un, plānojot savu atbalsta politiku ģimenēm un dzimstības paaugstināšanai, Igaunija iziet no šāda 

nākotnes vērtības aprēķina, saprotot, ka investīcijas iedzīvotāju skaita pieaugumā, nesīs ienākumus valstij 

kopumā nākotnē. Un jo lielāki ir iedzīvotāju ienākumi, jo vairāk nodokļu ieņēmumu nāk valstij - pieaugot 

ienākumiem, pieaug arī patēriņš, līdz ar to pieaug arī patēriņa nodokļi. 

Arī domājot par ilgtspējīgu attīstību globāli, tieši – ģimene - tiek atzīta par vienu no efektīvākajiem 

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas instrumentiem. Kā apliecina UNICEF ziņojums “Ģimenes, 

ģimenes politika un ilgtspējīgas attīstības mērķi”33, kurā tika pētīts, kā ģimenes un valstī īstenotās ģimenes 

politikas var palīdzēt sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus, tieši ģimenes var nodrošināt sociālo progresu 

un efektīvi ietekmēt ambiciozo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam, tajā skaitā 

nabadzības mazināšanā, veselībā, izglītībā, dzimumu līdztiesībā, jauniešu bezdarba un vardarbības 

izbeigšanā, kas ir īpaši svarīgas un politiķiem vērā ņemamas nosakot valsts politiku ģimeņu atbalstam.  

Neskaitāmi pētījumi visā pasaule apliecina34, ka ieguldījumi bērnos, ne tikai finansiāli, bet arī kvalitatīvi 

pakalpojumi, samazina nākotnes izdevumus valstij un tieši papildus dod ekonomisko pienesumu. Katrs 

papildus mācību gads bērnam palielina viņa nākotnes ienākumus par aptuveni 10 procentiem, kvalitatīvu 

veselības pakalpojumu pieejamība vismaz par vienu procentu var paaugstināt valsts IKP pieaugumu 0,15 

procentiem, katrs dolārs, kas investēts agrīnajās bērna attīstību veicinošās programmās ilgtermiņā nes 7 

dolāru ieguvumu.  

Tieši tāpēc DLC pārstāvju ieskatā nevar piekrist publiskiem izteikumiem, ka jāpieņem scenārijs, ka Latvija 

kļūst par valsti ar salīdzinoši mazu iedzīvotāju skaitu (līdz 1,6 milj.) un savus demogrāfiskos izaicinājumus 

risina imigrācijas politiku. Latvijas iedzīvotāji nav izsmēluši savu potenciālu un precīzi īstenojot uz 

specifiskām mērķa grupām vērstus pasākumus ir iespējams būtiski uzlabot tautas ataudzes situāciju. To 

pierāda jau līdz šim veiksmīgi īstenotā, DLC izstrādātā un piedāvātā, trešā bērna (daudzbērnu ģimeņu 

atbalsta), politika. CSP dati apliecina, ka pēdējos gados pieaug tieši trešo un nākamo bērnu skaits Latvijas 

ģimenēs. Īstenojot šo programmu ir izdevies radīt apstākļus, ka vecāki ir gatavi veidot lielas un stipras 

ģimenes. Mērķēti atbalsta instrumenti daudzbērnu ģimenēm ir iedarbināti, un tie nes augļus - tātad ar 

plānveida, mērķtiecīgu politiku ir iespējams sasniegt vēlamos rezultātus. Investējot ģimenēs vienlaicīgi ar 

tautas ataudzes izaicinājumu risināmiem, tiek mazināta demogrāfiskā spriedze un spiediens uz ekonomiski 

 
29 https://bdselsoacsalad.hu/en/policy 
30 https://budapestidemografiaicsucs.hu/en/welcome 
31 https://www.eu2020.de/eu2020-en/events/-/2357392 
32 http://riigitulu.ee/lapsed/index.html 
33 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Families%20family%20policy%20and%20the%20SDGs.pdf 
34 http://heckmanequation.org/resource/research-summary-lifecycle-benefits-influential-early-childhood-program/ 

https://bdselsoacsalad.hu/en/policy
https://budapestidemografiaicsucs.hu/en/welcome
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aktīvajiem iedzīvotājiem, ekonomika tiek nodrošināta ar darba rokām un patērētājiem, un kopumā 

veicināta labklājības līmeņa celšanās.  

Tabula Nr.2 
(Avots CSP) 

 
NABADZĪBAS RISKA INDEKSS PĒC MĀJSAIMNIECĪBAS TIPA (%) – 

MĀJSAIMNIECĪBAS VEIDS UN LAIKA PERIODS 

Saskaņā ar Latvijas Bankas ekspertu izstrādāto modeli, redzams, ka pat nelielas, tiešas intervences ģimeņu 

finansiālam atbalstam, sniedz tiešus ieguvumus un nabadzības risku samazināšanos. Tā 2022.gadā 

īstenojot Ģimenes valsts pabalsta reformu, esam samazinājuši divus no būtiskākajiem ienākumu 

nevienlīdzības rādītājiem: 

1. scenārijs: pabalstu par 1 bērnu 25 eiro, par 2 bērniem – 100 eiro (50+50) un par trim bērniem 300 

(100+100+100) eiro, attiecīgi arī par katru nākamo + 100 eiro. (bērna kārtas numuram nav nozīme). 

 

2. 2. scenārijs: pabalstu par 1 bērnu 25 eiro, par 2 bērniem – 100 eiro (50+50) un par trim bērniem 

225 (75+75+75) eiro, attiecīgi arī par katru nākamo + 75 eiro. (bērna kārtas numuram nav 

nozīme).  

Tabula Nr.3 
(Avots LB) 

ĢVP PĀRMAIŅU IETEKME UZ IENĀKUMU NEVIENLĪDZĪBU UN NABADZĪBU LATVIJĀ                                                   
(CGE-EUROMOD simulāciju rezultāti) 

    2020. gads   (1) scenārijs (2) scenārijs 

Ienākumu nevienlīdzība:       

Džini koeficients 
  0.354   0.351 ↓ 0.351 ↓ 

S80/S20 
  6.8   6.7 ↓ 6.7 ↓ 

Nabadzības riskam pakļautie:           

iedzīvotāji (%) 
  23.4   23.4 ▬ 23.4 ▬ 

bērni (%) 
  18.0   16.5 ↓ 16.5 ↓ 

Ietekme uz budžetu:           

tiešā ietekme (miljoni eiro) 
      -102 ↓ -84 ↓ 

netiešā ietekme ilgtermiņā  (miljoni eiro) 
      73 ↑ 59 ↑ 

Ietekme uz IKP (%) 
      0.3 ↑ 0.3 ↑ 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Visas mājsaimniecības ar apgādībā esošiem bērniem 16,3 16,5 14,3 15,6 16,0 

1 pieaugušais ar bērniem 34,3 32,6 26,2 30,6 37,4 

2 pieaugušie, 1 apgādībā esošs bērns 13,4 12,1 16,2 12,2 12,6 

2 pieaugušie, 2 apgādībā esoši bērni 14,4 10,2 11,1 12,8 11,7 

2 pieaugušie, 3 un vairāk apgādībā esoši bērni 9,8 20,7 16,7 17,7 16,5 

2 vai vairāk pieaugušie ar apgādībā esošiem bērniem 14,2 14,6 12,9 13,6 13,2 

3 vai vairāk pieaugušie ar apgādībā esošiem bērniem 12,8 18,2 9,5 13,4 13,8 
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CSP dati apliecina, ka jau šobrīd ģimenē ienākot bērnam un ģimenei kļūstot kuplākai, pieaug nabadzības 
riski un samazinās ģimenes finansiālās iespējas, krītas apstākļu kvalitāte. Turklāt pēdējo gadu laikā 
vērojama šai tendencei palielināties. Tajā pat laikā tieši šis faktors – ģimenes labklājība, drošības sajūta un 
komforta saglabāšanas iespēja ir viens no pamatnosacījumiem, kas motivē vai tieši nemotivē kuplāku 
ģimeņu veidošanai. Pēc DLC ekspertu domām tieši individuālajā līmenī nodrošinātā finansiālā stabilitāte, 
daudzveidīgs ģimeni ikdiena atbalstošs instrumentu un pakalpojumu kopums, kā arī kopējā ekonomiskā 
attīstība valsti, rada partneriem drošības sajūtu un pārliecību par nākotni un vēlmi veidot stabilas ģimenes, 
kurās izaug laimīgi bērni, kas savukārt uzskatāms par valsts pastāvēšanas un attīstības priekšnoteikumu.  
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III PLĀNA IEKĻAUTIE RĪCĪBAS VIRZIENI UN TO PAMATOJUMS 

1. PĀNA NOLŪKS UN TĀ ĪSTENOŠANAS PRINCIPI 

Plāna “Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” nolūks ir īstenot visaptverošu un 

mērķtiecīgu valsts ilgtermiņa atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem tautas ataudzes sekmēšanai, 

veidojot Latviju par ģimenēm ar bērniem draudzīgāko valsti.  

Plāns izvirza konkrētus stratēģiskos rīcības virzienus, paredz atbalsta instrumentus, programmas un veidus, 

kā veicināt dzimstības pieaugumu valstī, atbalstīt vecākus un ģimenes, kā sasniegt Nacionālajā attīstības 

plānā 2021.-2027.gadam, prioritātē “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki” noteiktos mērķus, tajā skaitā 

NAP27 rīcības virziena “Stipras ģimenes paaudzēs” mērķa indikatoru- summāro dzimstības koeficientu 

2027.gadā - 1,77. 

Plāns sagatavots saskaņā ar “Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. 

gadam” un ir šo pamatnostādņu 4. mērķa “Tautas ataudze Latvijā” saturiskais ietvars. 

Lai arī saskaņā ar normatīvo regulējumu Plāns ir nacionāla līmeņa vidēja termiņa attīstības plānošanas 

dokuments, kas uz septiņiem gadiem nosaka pasākumus Pamatnostādņu mērķa sasniegšanai , svarīgi, ka 

tautas ataudzes gadījumā uz plānotajiem pasākumiem, to efektivitāti un rezultātiem, jāskatās paaudžu 

nomaiņas kontekstā. Tādēļ TAS plāns ir izstrādāts ar skatu uz perspektīvu – 2050 gadu. Šobrīd ieliekot 

pamatus, rezultāti būs ieraugāmi vien ar zināmu laika nobīdi. Tieši šīs, rezultātu dabiskās nobīdes laikā, 

īpatnības dēļ būtiski lēmumus pieņemt un rīkoties nekavējoties, jo atlikta rīcība attiecīgi pagarina un 

mazina ieguvumu apjomu.   

Plāna “Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” izstrādes principi: 

Sadarbības partneru iesaiste, konsultācijas: 
▪ nozares eksperti 
▪ vecāku, jauniešu intereses pārstāvošās NVO  
▪ pašvaldības 
▪ valsts pārvaldes institūcijas, lēmumu pieņēmēji 

Stratēģijas izstrāde tika organizēta gan DLC, gan paplašinātā ietvarā, veidojot domnīcas, darba grupas 
piesaistot:  

▪ Bērnu, vecāku, ģimeņu un jauniešu interešu pārstāvju NVO 
▪ Nozares ekspertus (veselība, labklājība, izglītība, pašvaldības) 
▪ Latvijas studentu apvienību 

 

Plāns “Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” tika izstrādāts kā uz 
pierādījumiem balstīta politika, nodrošinot: 

▪ Situācijas analīzi un problēmjautājumu strukturēšanu 
▪ Esošo pētījumu rekomendāciju un starptautiskās labās prakses apkopošanu 
▪ Papildus pētījumus un aptaujas 
▪ Piedāvāto risinājumu apspriešanu ekspertu starpā 

 

Plāna “Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” izstrāde balstās plašā 

pētnieciskajā bāzē, ekspertu ieteikumos un izvērtējumos. 

DLC Konceptuālie ziņojumi: 
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▪ 2016/2017 - Par sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" priekšlikumiem Par 
sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" priekšlikumiem 

▪ 2017/2018 - Par konceptuālo ziņojumu "Par sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu 
centrs" priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.-2020. gadā“  

Pētījumi: 

▪ Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte 
(2004.gads) 

▪ Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte (2013.g.novembris) 
▪ Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV (2018.g.februāris) 
▪ Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam ex–post novērtējums 

(2018.g.decembris) 
▪ Latvijas ģimenes paaudzēs 2018 analītisks ziņojums (GGP) 
▪ Latvijas un OECD sadarbības projekts par mājokļu pieejamību Latvijā 
▪ Pašvaldību politikas instrumenti remigrācijas veicināšanai 
▪ Priekšlikumi dzimstības stratēģijai (2021.septembris) 
▪ Par augstākās izglītības sociālo dimensiju un instrumentiem, lai padarītu studiju procesu 

draudzīgāku jaunajiem vecākiem (2021.septembris) 
▪ Veselības  profilakse un pakalpojumu pieejamība (2021.septembris) 
▪ https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/Policy_responses_low_fertility_UNFPA_WP_Final_corrections_7Feb2020_CLEAN.pd
f 

▪ https://www.spi.ox.ac.uk/sites/default/files/150306_Barnett_Paper_15-01.pdf  
▪ https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/fil

es/undesa_pd_2021_wpp-fertility_policies.pdf 
 

 

2. PLĀNA VEIDOŠANAS UN ĪSTENOŠANAS PRINCIPI UN PLĀNA AKTUALIZĒŠANA  

Plāns TAS veidots balstoties DLC ilggadējo ekspertu pieredzē, diskusijās un konsultācijās ar iesaistītajām 

mērķa grupām, apkopotajā un analizētajā citu valstu pieredzē un labajā praksē. Papildus jau iepriekš 

izstrādātajām programmām, tiek piedāvāti jauni risinājumi atbalsta sniegšanai ģimenēm, veidojot 

viengabalainu un visaptverošu programmu, pilnvērtīgi izmantojot jau esošās iniciatīvas, kas novērtētas kā 

sekmīgi strādājošas, un meklējot risinājumus efektīvākai pieejamo resursu izmantošanai. 

Plāna sekmīgas īstenošanas priekšnoteikums ir gan efektīva esošā finansējuma izlietošana, gan papildu 

finansējuma pieejamība plānā iekļautajiem uzdevumiem un pasākumiem. Tajā pat laikā svarīga ir arī valsts 

pārvaldes, politiķu un lēmumu pieņēmēju padziļināta izpratne par demogrāfiskās situācijas draudīgumu, 

patiesa ieinteresētība, vēlme jautājumus risināt un atbalstīt pasākumu ieviešanu. Plāna efektivitāte un 

veiksme atkarīga no visu , ģimeņu labklājības jautājumu risināšanā iesaistīto sabiedrības grupu -  centrālās 

valdības, pašvaldību, nozares ekspertu un ģimeņu intereses pārstāvošo institūciju - spējas uzklausīt, 

sadarboties un risināt jautājumus ne tikai šauri savas kompetences ietvaros, bet strādāt uz “rezultātu” – 

ģimeņu, bērnu un vecāku labklājību.  

Šobrīd Plānā TAS piedāvātie risinājumi sniegti esošajā politiskajā un nozariskajā kompetenču griezumā, 

vairāki no pasākumiem nav definējami kā konkrētas nozares atbildība, ar nodalītu budžetu, bet ir 

īstenojami savstarpējas sadarbības rezultātā. Plānā TAS piedāvātie risinājumi vēlreiz aktualizē 

demogrāfijas un tautas ataudzes pārnozaru raksturu un to, ka Plāna īstenošanai veicams regulārs 

starpinstitūciju darbs tādu pasākumu apzināšanai, kas iekļaujami plānā turpmāk, vai kuru īstenošanas 

veids, mehānismi un nepieciešamais finansējuma apjoms šobrīd vai kopumā vēl nav precīzi nosakāms. 

Vienlaicīgi atstājot atklātu jautājumu un turpinot publisku diskusiju, atbildot uz sabiedrības pieprasījumu 

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/DLC%20KoncZin_22062016_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/DLC%20KoncZin_22062016_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/DLC%20KoncZin_22062016_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/DLC%20KoncZin_22062016_1.pdf
https://likumi.lv/ta/id/296891-par-konceptualo-zinojumu-par-sadarbibas-platformas-demografisko-lietu-centrs-priekslikumiem-gimenu-ar-berniem-atbalstam-20182020-gada
https://likumi.lv/ta/id/296891-par-konceptualo-zinojumu-par-sadarbibas-platformas-demografisko-lietu-centrs-priekslikumiem-gimenu-ar-berniem-atbalstam-20182020-gada
https://likumi.lv/ta/id/296891-par-konceptualo-zinojumu-par-sadarbibas-platformas-demografisko-lietu-centrs-priekslikumiem-gimenu-ar-berniem-atbalstam-20182020-gada
https://likumi.lv/ta/id/296891-par-konceptualo-zinojumu-par-sadarbibas-platformas-demografisko-lietu-centrs-priekslikumiem-gimenu-ar-berniem-atbalstam-20182020-gada
https://likumi.lv/ta/id/296891-par-konceptualo-zinojumu-par-sadarbibas-platformas-demografisko-lietu-centrs-priekslikumiem-gimenu-ar-berniem-atbalstam-20182020-gada
https://www.lm.gov.lv/lv/media/4522/download
https://www.rtu.lv/lv/ievf/ievf-par-mums/ievf-zinas/atvert/iznakusi-valsts-petijumu-programmas-vpp-ekosoc-lv-monografija-simtam-pari-vieda-latvija?view=pdf
https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Latvijas-gimenes-paaudzes-2018.pdf
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Latvijas-gimenes-paaudzes-2018.pdf
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/latvia_housing_report_web-1
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Pa%C5%A1vald%C4%ABbu%20politikas%20instrumenti%20aizbrauku%C5%A1o%20iedz%C4%ABvot%C4%81ju%20remigr%C4%81cijas%20veicin%C4%81%C5%A1anai.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Pa%C5%A1vald%C4%ABbu%20politikas%20instrumenti%20aizbrauku%C5%A1o%20iedz%C4%ABvot%C4%81ju%20remigr%C4%81cijas%20veicin%C4%81%C5%A1anai.pdf
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/Pa%C5%A1vald%C4%ABbu%20politikas%20instrumenti%20aizbrauku%C5%A1o%20iedz%C4%ABvot%C4%81ju%20remigr%C4%81cijas%20veicin%C4%81%C5%A1anai.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Policy_responses_low_fertility_UNFPA_WP_Final_corrections_7Feb2020_CLEAN.pd
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Policy_responses_low_fertility_UNFPA_WP_Final_corrections_7Feb2020_CLEAN.pd
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par vienotas valsts pārvaldes institūcijas veidošanu, kuras kompetencē un atbildībā būtu jautājumi par 

tautas ataudzes stiprināšanu. Savā ziņā Plāns kalpo kā katalizators, kas aktualizē jau esošās dažādu jomu 

stratēģijas, pasākumus, aktivitātes un iniciatīvas ģimeņu atbalstam, lai tās sistematizētu vienotā atbalsta 

tīklā, saskaņojot dažādu līmeņu politikas plānošanas dokumentus un darbības, nedublētu tās un darbotos 

vienota mērķa sasniegšanai.  

Plāna “Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” īstenošanas priekšnosacījumi: 

▪ Ilgtspējīga mijiedarbība: valsts ekonomiskā izaugsme = ģimeņu atbalsta kopums   
▪ Sistemātiskums: plāns ar konkrētiem pasākumiem 
▪ Konkrētība - skaidri mērķi un kas jāpiesaista, lai to īstenotu 
▪ Viena atbildīgā institūcija 
▪ Atbilstoši un pēctecīgi politikas plānošanas dokumenti   
▪ Kontroles mehānismi un dinamiska ietekme. 

Lai arī TAS izstrādāta kā uz pierādījumiem balstīta politika, ar plašu pētniecisko bāzi, un ņemot vērā citu 

valstu pieredzi, uz tautas ataudzes izaicinājumiem ir jāvar atbildēt dinamiski un elastīgi, ir jāreaģē uz esošo, 

faktisko mainīgo dzīves situāciju.  Tādejādi, situācijās, kad nav iespējams balstīties praksē un pētījumos, 

vai to īstenošana aizņem papildus laiku, svarīgi balstīties principos, ka bērnu un ģimeņu intereses ir 

primāras un tās ir reālas investīcijas visas valsts labklājības, drošības attīstībā.  Tēlaini izsakoties - šobrīd 

nepieciešamais atbalsts, savu kustību palēninājušajam tautas ataudzes vilcienam, ir krietni vien mazāks, 

kā tas būs nepieciešams pēc laika,  tautas ataudzes vilcienam turpinot buksēt vai apstājoties pa visam.  

Tiek sagaidīts, ka atbalstot un īstenojot šajā Plānā TAS ietvertos priekšlikumus, kas paredz gan izmaiņas 

politikas reformu līmenī, gan specifiskām mērķa grupām piedāvātus risinājumus, tiks sekmēta virzība uz 

hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

2030. gadam (apstiprināta ar Saeimas lēmumu 10.06.2010.) un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-

2027. gadam (apstiprināts Latvijas Republikas Saeimā 02.07.2020.) izvirzīto tautas ataudzes mērķu 

sasniegšanu. Plāns TAS ir daļa no “Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. 

gadam” un ir šo pamatnostādņu 4. mērķa “Tautas ataudze Latvijā” saturiskais ietvars. 

TAS aptver plašu sabiedrības daļu un sekmīga tā izpilde attiecīgi prasa arī plašu sabiedrības iesaistīšanos 

tā īstenošanā -  tieši tādēļ ir paredzēts, ka  pasākumu izpildē tiek iesaistītas nevaldības organizācijas, kuras 

ne tikai ir tuvāk reālajai ģimeņu ikdienai, bet arī elastīgāk spēj reaģēt uz ģimeņu vajadzībām. Būtiski, ka 

plāna īstenošanu - sistēmiskas un mērķētas valsts atbalsta politikas ģimenēm ar bērniem ieviešanu un  

īstenošanas monitorēšanu, nodrošina sabalansēta un koordinēta sadarbība starp valsti, pašvaldībām un 

NVO, arvien aktīvāk iesaistot un deleģējot pasākumu īstenošanu tieši nevalstiskajam sektoram.  

Ņemot vērā to, ka plāna tvērums skar plašu jomu un iesaistīto loku, plānā ietvertie pasākumi precizējami 

un aktualizējami katru gadu, apspriežot to DLC un paplašinātā ekspertu vai publiskā diskusijā.  
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3. RĪCĪBAS VIRZIENI  

Izmaiņas demogrāfiskajā situācijā tika izvirzīta kā viena no Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta 

darbības prioritātēm “Demogrāfiskās situācijas uzlabošana”35 . Valdības rīcības plānā ir paredzēta virkne 

uzdevumu demogrāfiskās situācijas uzlabošanai un arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam, 

prioritātē “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki” ir noteikti mērķi – “Veseli un aktīvi cilvēki Latvijā kopā 

veido iekļaujošu sabiedrību, kurā dzimst vairāk bērnu, ir vairāk laimīgu ģimeņu, atbildīgu un par nākotni 

drošu bērnu vecāku”. 

Tomēr iepriekš sniegtais Latvijas demogrāfiskās situācijas raksturojums un attīstības prognozes, liecina, ka 

valstij steidzīgi ir nepieciešams konkrēts, nu jau krīzes pasākumu kopums, dzimstības veicināšanai. Plāns 

“Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)”, kas balstīts zināšanās un pierādījumos, 

kas piedāvā reālus un efektīvus risinājumus, kas nodrošināts ar sociālajām investīcijām un politisko 

atbalstu, kā nacionāli deklarētā prioritāte, kam tiek nodrošināta tā uzdevumu izpildes gaitas uzraudzība, 

nodrošinātu pozitīvas demogrāfiskās situācijas izmaiņas, tostarp ilglaicīgu, noturīgu rezultātu sasniegšanu 

un sekmētu tautas ataudzi, padarot Latviju par ekonomiski stabilu labklājības zemi, kurā vēlas dzīvot 

ģimenes ar bērniem.  

Sākoties 20. gadsimtam, modernizācija, kas pārņēma visas Eiropas valstis, noveda pie nozīmīgām 

pārmaiņām sabiedrības sociāli ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Izmaiņas būtiski skāra arī ģimenes un 

laulības jomu, pārnesot akcentus no kolektīvā (sabiedriskā) līmeņa uz individuālo (privāto). Sabiedriskie 

institūti, kuriem iepriekš piemita visuresošs varas resurss (valsts, baznīca), pakāpeniski zaudēja ietekmes 

sviras uz indivīda privāto dzīvi. To sekmēja modernizācijai raksturīgo pašizpausmes vērtību un izvēles 

brīvības nostiprināšanās, kas noveda pie pieaugošas daudzveidības ģimenes uzvedības stratēģiju paletē 

un vienlaikus arī pie ierasto vērtību sistēmas krīzes. Tomēr 2019.gadā aizsākusies Covid-19 pandēmija 

pierādīja, ka tieši ģimenes ir efektīvākais instruments, kā sabiedrība var risināt un pārdzīvot globālās krīzes, 

pielāgoties ārkārtas apstākļiem un iznest uz savem pleciem sociālekonomiskos smagumus un mentālos 

satricinājumus.  

Plāna II daļā ieskicētā demogrāfiskā situācija, prognozes un iepriekš veiktā izpēte ļauj iezīmēt vairākus 

virzienus, kurus risinot saskaņā ar pētījumiem un ekspertu veikto analīzi, atbalstot ar efektīvām sociālajām 

investīcijām, var panākt pozitīvas izmaiņas un sniegtu ieguldījumu tautas ataudzes problemātikas 

risināšanā tieši caur ģimenes atbalsta prizmu. 

Plāna “Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” saturiskie pamatuzstādījumi: 

▪ Ģimene -  valsts izaugsmes centrā 

▪ Sociālā aizsardzība, ko veic 
ģimenes, ir lielāka tieši krīzes 
laikos. Stipra ģimene palīdz 
tikt galā ar visiem izaicinājumiem. 

 

 

 

 

 
35 https://www.mk.gov.lv/sites/mk/files/media_file/kk-valdibas-deklaracija_red-gala-1.pdf 
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DLC ekspertu ieteiktie risinājumi Plānā “Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” 

grupēti piecos rīcības virzienos, nodrošinot visaptverošu un mērķtiecīgu ilgtermiņa programmu ar 

konkrētiem atbalsta instrumentiem, kas veicina dzimstības pieaugumu valstī.  

 

Tajā skaitā: ceļot un popularizējot ģimenes kā vērtību sabiedrībā, veicinot pozitīvu un atbalstošu attieksmi 

pret ģimenēm ar bērniem; izveidojot vispusīgu atbalsta sistēmu ģimenēm, nodrošinot kvalitatīvu 

grūtniecības uzraudzības, dzemdību palīdzības un bērnu aprūpes pakalpojumu saņemšanu, attīstot 

jauniešu izpratni par patstāvīgas dzīves uzsākšanu – atbildīgām savstarpējām attiecībām, labu veselību, 

ģimenes plānošanu un nodrošinot efektīvu atbalsta sistēmu tautiešiem, kas vēlas un ir motivēti atgriezties 

Tēvzemē. 

Ņemot vērā sabiedrības veselības un veselības aprūpes potenciālo ietekmi uz tautas ataudzi, plānā ietverti 

arī tādi faktori kā veselīgi ieradumi un to ietekme uz reproduktīvo veselību, veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamība saistībā ar tautas ataudzi un zināšanu par seksuālo un reproduktīvo veselību 

nozīme tautas ataudzes sekmēšanā. 

Plānā TAS ietvertie priekšlikumi sniedz risinājumus tikai daļai problēmu, kas vairākkārtīgi identificētas 

dažādos pētījumos, aktualizētas ekspertu diskusijās, plašsaziņas līdzekļos un par kurām vairākkārtīgi tiek 

saņemt sabiedrības pieprasījums, tādēļ tik pat svarīgi ir turpināt darbu pie analīzes, apzināt sasniegtos 

rezultātus un situācijas izmaiņas, kā arī attīstīt jaunus atbalsta instrumentus, pielāgojoties jaunajiem 

ikdienas izaicinājumiem.  

Plāns “Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” ietver pasākumus, par kuriem vēl ir 

nepieciešams turpināt diskutēt un tos attīstīt, kā arī meklēt risinājumus to finansējumam. DLC sadarbībā 

ar iesaistītajām ministrijām un citām nozares institūcijām vērtēs un lems par priekšlikumu tālāko virzību, 

novērtējot fiskālo ietekmi un ievērojot valsts budžeta iespējas, izstrādās un noteiktā kārtībā sagatavos 

priekšlikumus Ministru kabinetam par nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu atbalstāmajiem 

pasākumiem izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un 

likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023.,  2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā 

kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem 

atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējam. Vienlaicīgi piesaistot ES fondu līdzekļus, kas īpaši 

paredzēti šādu aktivitāšu īstenošanai.    

ģimenes vērtību 
spēcināšana 
sabiedrībā

bērna attīstība, 
audzināšana un 

aprūpe

dzīves kvalitātes 
uzlabošana 
ģimenēs ar 

bērniem

latvieši pasaulē un 
atgriešanās Latvijā

jauniešu 
patstāvīgas dzīves 

sākums
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Vienlaikus norādām, ka, lai veidotu mērķtiecīgu tautas ataudzes politiku, kritiski svarīgs ir atbalsts 

demogrāfijas kā zinātniskas nozares attīstībai valstī, ir nepieciešami visaptveroši dati, dažādos griezumos, 

atkārtoti veikti pētījumi un pastāvīgi strādājošs demogrāfisko lietu institūts (provizoriski 6-10 profesionāļi), 

kas pieejamos datus, iespējamos risinājumus analizē, dod rekomendācijas, iepazīstas un vētī citu valstu 

pieredzi. Ņemot vērā pieaugošo demogrāfiskās slodzes rādītāju, nepieciešama pensiju sistēmas 

stabilitātes monitorēšana, pieaicinot ekspertus (ekonometristu), kas sadarbībā ar Latvijas Bankas, Zinātņu 

akadēmijas un CSP ekspertiem, izmantojot uzkrātās zināšanas un pieredzi, uz zinātniskiem pamatiem, ar 

modelēšanas un objektīvos rādītājos pamatotu pieņēmu bāzes, varētu noteikt, prognozēt provizorisko 

valsts atbalsta programmu ietekmi uz dzimstības pieaugumu. Šādu demogrāfijas institūtu nepieciešamību 

ir atzinušas un attiecīgi tos ir arī izveidojušas lielākā daļa Eiropas valstu, tie sadarbojas ar līdzīgām 

struktūrām ES valstīs, konsultē valdības un palīdz pieņemt pamatotus un uz valsts attīstību vērstus 

lēmumus. Diemžēl Latvijā - valstī, kurā ir viens no lielākajiem iedzīvotāju skaita kritumiem EU pēdējo 20 

gadu laikā,  ļoti sliktām nākotnes prognozēm36 un kuru jau publiski apzīmē par “izzūdošo nāciju”37, šādas 

institūcijas nav.  

Līdzīga situācija ir arī ar Latvijā iztrūkstošo atbildīgo institūciju, kura varētu nodrošināt sistēmisku un 

vispusīgi pieeju tautas ataudzes jautājumu risināšanā un lēmumu pieņemšanā. Gan vietējie, gan ārvalstu 

eksperti norāda, ka ir nepieciešams koncentrēt, šobrīd sadrumstaloto Latvijas, bērnu un ģimenes lietu 

politiku, vienas atbildīgas izpildvaras institūcijas rokās – līdzīgi kā tas jau tiek darīts citās ES valstīs, un pat 

Eiropas komisijas politiskajā vadība ir izveidots īpašs priekšsēdētājas vietnieces amats demokrātijas un 

demogrāfijas lietās.   

Kaimiņvalstu pieredze ir dažāda - gan veidojot to kā atsevišķu struktūrvienību valdībā, vai kā atsevišķu 

ministriju vai “ministru ar portfeli” citas ministrijas sastāvā, tomēr valstis ir spējušas rast risinājumu, lai 

strādātu ar demogrāfijas izaicinājumiem valdības līmenī. Tā Vācijā ir Federālā ģimenes, senioru, sieviešu 

un jaunatnes lietu ministre; Spānijā - Ekoloģisko pārmaiņu un demogrāfisko izaicinājumu ministre; 

Horvātijā - Demogrāfijas, ģimenes, jaunatnes un sociālās politikas ministre; Igaunijā Iedzīvotāju ministre. 

Kamēr Latvijā ir saglabājusies 2009.gada ekonomiskās krīzes un taupības laikā ieviestais risinājums, kad 

valdība lēma par Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizāciju, sadalot tās 

funkcijas Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai. 

 

3.1. rīcības virziens - ĢIMENES VĒRTĪBU SPĒCINĀŠANA SABIEDRĪBĀ 

Ģimene ir labākā vieta, kurā izaugt bērnam, tomēr bieži ģimeni uztveram kā pašu par sevi saprotamu un 

gan individuālā, gan sabiedrības līmenī aizmirstam, ka tai ir vajadzīgs atbalsts – gan finansiāli, gan 

emocionāli, gan ar reāliem darbiem, gan ikdienišķās situācijās, gan valstiska mēroga lēmumos.  

Pētījumi un vecāku intereses pārstāvošās organizācijas akcentē neiecietīgo noskaņojuma un pozitīvas, 

atbalstošās attieksmes trūkumu sabiedrībā38. Negatīvi stereotipi, neizpratne un empātijas trūkums pret  

ģimenēm ar bērniem, kopumā ap ģimeņu ikdienas problēmām un bērnu aprūpi prevalējošais  negatīvais 

fons, nemotivē jauniešus un jaunos pārus domāt par ģimenes dibināšanu un bērnu ienākšanu tajā. Tādēļ 

ir svarīgi, ka sabiedrībai kopumā un, jo īpaši  jaunajai paaudzei, ir iespējams dzīvot vidē, kas izprot un 

atbalsta ģimenes, redzēt, ka tiek akcentēts ģimenes pozitīvais devums  gan indivīda, gan sabiedrības 

kopējā attīstībā un izaugsmē. 

 
36 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210430-2 
37 https://www.politico.eu/article/latvia-a-disappearing-nation-migration-population-decline/ 
38 Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte (2013.g.novembris) 

 

https://www.lm.gov.lv/lv/media/4522/download
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Ģimenei ir jābūt vērtībai ne tikai vārdos, bet arī reālos darbos, gan godinot lielās ģimenes, gan 

popularizējot ģimeņu kopā būšanu un kopējas aktivitātes, gan novērtējot pašvaldības, kas jo īpaši rūpējas 

par savām ģimenēm ar bērniem, gan atbalstot tos darba devējus, kuri piedāvā  ģimenei draudzīgu darba 

vidi, gan komersantus, kuri ģimenēm ar bērniem piedāvā labvēlīgākus nosacījumus pakalpojumu un preču 

iegādei.  

Lai ģimenes vērtība iegūtu reālas izpausmes, ir nepieciešama vienota valsts atbalsta politika, nodrošinot 

ne tikai pilnvērtīgu finansiālo un nemateriālo atbalstu bērniem, bet skaļi un publiski un ar reāliem darbiem 

apliecinot ģimenes vērtību sabiedrībā, nodrošinot vecākiem novērtējuma un atbalsta sajūtu.  

Nepieciešama sabiedrības domas veidošana, regulāra, pamatota un secīga, dažādos jautājumos par 

tematiem, kas skar ģimenes jautājumus. Tāpat ir svarīgi rūpēties par informatīvo telpu un ģimenes un 

bērnu atspoguļojumu tajā, mazinot stereotipu, ka, lai radītu ģimeni un bērnus, vispirms ir vajadzīga liela 

māja, izcila karjera, veicināt pozitīvu attieksmi pret bērna kopšanas atvaļinājuma dalīšanu starp mammu 

un tēti. Tāpat būtiskas ir kampaņas, kas veicina iecietību pret bērniem, pret pusaudžiem.  

Būtiski, ka izglītojošs darbs tiek veikts jau skolās bērniem veidojot izpratni par savstarpējām attiecībām un 

ģimeni, ietverot arī krietni plašāku vecāku un bērnu savstarpējo pienākumu un atbildības jautājumu loku. 

Vienlaicīgi izglītojot jauniešus par dažādiem veselības jautājumiem, veicinot izpratni un atbildības 

uzņemšanos par savu veselību, kaitīgiem ieradumi un to ietekmi. Valstij, jānodrošina neauglības 

ārstēšanas pieejamība, mērķtiecīga vecāku, kā arī jauniešu izglītošana par savu auglību, tās uzturēšanu 

dzīves laikā. 

Straujais ikdienas temps pieprasa risinājumus ģimenes un darba dzīves līdzsvarošanai, tai skaitā, 

veiksmīgai atgriešanās darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, plašākas iespējas elastīgam darba laikam, 

attālinātam darbam, iespējas strādāt daļēju slodzi arī bērna kopšanas atvaļinājuma laikā.  

Rast risinājumu un ļaut gūt minimālus, bet oficiālus ienākumus bērna kopšanas atvaļinājuma laikā – 

strādāt vai startēt uzņēmējdarbībā, dibinot uzņēmumus, tas ļautu gan ģimenei nopelnīt, gan būt darba 

vides apritē, gan veicinātu uzņēmējdarbību. 

Nepieciešams veicināt  tādu uzņēmējdarbību, kas ir orientēta uz atbalstu vecākiem ar nepilngadīgiem 

bērniem – sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, ne vien piedāvājot elastīgākas darba laika iespējas, bet, 

galvenokārt, darba devēja atbalstu  vecākam ģimenei svarīgos, sarežģītos vai kritiskos brīžos, informēt 

vecākus par viņiem Darba likumā jau noteiktajām tiesībām, kā arī iedrošinājumu izmantot savas tiesības.  

Novērst situācijas, kad pretēji normatīvajā regulējumā paredzētajam, pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 

sievietei bieži nav iespēju atgriezties savā iepriekšējā darba vietā un amatā, kā arī novērst centienus  

jebkādā veidā “iespaidot” māti, lai pati uzraksta atlūgumu.  

Ar nodokļu atlaidēm atbalstāmi tādi darba devēji, kuri finansiāli atbalsta ģimenes ar bērniem, rīko vai 

līdzfinansē vasaras nometnes darbinieku bērniem, nodrošina bērnu pieskatīšanas  pakalpojumu u.c.   

Tēvu iesaiste bērnu aprūpē un audzināšanā joprojām ir aktīvi veicināma, jo ģimenē atbalsts no partnera 

vai vīra ir aspekts, kas būtiski ietekmē sievietes gatavību par labu nākamajam bērnam. Pētījumi apliecina 

– sievietes, kuras norādīja, ka vīrs iesaistās bērnu audzināšanā un mājas darbu veikšanā, ir pozitīvāk 

noskaņotas vēl viena bērna radīšanai. Latvijā ir jālauž priekšstats, ka bērns ir sievietes atbildība un 

jāstiprina pārliecība, ka abi vecāki bērnam  ir vienlīdz svarīgi, kā arī jāveicina, lai sabiedrība vīriešiem tēvu 

lomas izpildē vairāk uzticētos. 
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Jārisina pieaugošā viena vecāku ģimeņu problemātika. Nepieciešamas izmaiņas likumdošanā, lai 

gadījumos, kad tēvs nevar iesaistīties bērna aprūpē pēc dzemdībām, māte var norādīt, kura cita atbalsta 

persona var saņemt apmaksāto 10 dienu atvaļinājumu - piemēram, dūla, vecmāmiņa vai māsa.  

Nepieciešams emocionāls, psiholoģisks atbalsts pāriem, gan veicinot ģimeņu stiprināšanu, jo vecāku 

savstarpējās attiecības ir atslēga, lai ģimene radītu bērnus, gan sniedzot atbalstu krīzēs -  kad vecāki 

saskaras ar bērna smagu saslimšanu vai pat zaudējuma, gan sniedzot atbalstu šķirtajām ģimenēm –arī 

bērniem, vecākiem, pieejams juridiskais atbalsts, notāra konsultācijas, pakalpojumi. 

Ģimeni draudzīgu vidi noteikti veido arī droši apdzīvotas vides risinājumi, drošs ceļš bērnam uz skolu – 

pieejama infrastruktūra no mājvietas līdz gala mērķim: gājēju pārejas, “gulošie policisti”, nepārtrauktās 

ietves, ātruma samazinājums pilsētās, atdalošās barjeras ietvei no brauktuves. Apdzīvotās vides 

pielāgošana un labiekārtošana mazākajiem un vājākajiem – bērniem un senioriem.  

Mazi un ne tik dārgi uzlabojumi pilsētā var dot lielu efektu - koki, uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes, drošas 

gājēju pārejas,  bērnu laukumiņu pieejamība, to drošība un kvalitāte, Latvijas dabas resursu,  atpūtas vietu 

pieejamība ģimenēm ar bērniem. Būtiska ir pašvaldības attieksme un piedāvāto pakalpojumu klāsts 

ģimenēm un  sabiedriskā drošība.  

Uzsākama diskusija par lielveikalu darba laiku tikai no pirmdienas līdz sestdienai, svētdienas brīvdienas. 

Tas ir veids, kā ģimenes brīvo laiku pavadīt dabā un jēgpilni, kā veicināt vietējā tūrisma un ģimenes 

izklaides iespējas, kā arī nodrošināt, lai samazinātu darba stundas brīvdienās tirdzniecībā nodarbinātajām 

ģimenēm. 

Kvalitatīva ģimenes veselība ir saistīta ar ģimenes plānošanu un spēju uzlabot bērnu un kopējo ģimenes 

veselību savlaicīgu veselības profilakses pakalpojumu kontekstā. Ģimenes plānošanas pakalpojumi, kas 

nozīmē ieteikumus ģimenes plānošanai, lai indivīdi varētu sasniegt vēlamo bērnu skaitu un  palielināt 

izredzes, ka bērns piedzims vesels, var palīdzēt risināt šīs un citas sabiedrības veselības problēmas, 

sniedzot izglītību, konsultācijas un medicīnas pakalpojumus39. 

Ģimenes plānošanas pakalpojumu sniedzējiem jāpiedāvā grūtniecības testēšanas un konsultēšanas 

pakalpojumi kā daļa no ģimenes plānošanas pakalpojumiem, sniedzot palīdzību tiem, kuri vēlas ieņemt 

bērnu un saskaņā ar profesionālo medicīnas organizāciju ieteikumiem, jāapspriež metodes vai ierīces, kas 

paredzētas ovulācijas laika noteikšanai vai prognozēšanai, ieteikumus dzīves veidam uzturam u.c. 

Savukārt, kontracepcijas pakalpojumi jāpiedāvā klientiem, kuri vēlas atlikt vai kuriem ir pamatots iemesls 

novērst grūtniecību. Kontracepcijas konsultācijas ir jāveido kā process, kas klientiem ļauj pieņemt 

lēmumus par kontracepcijas līdzekļu lietošanu un sekot tiem. Izglītība ir neatņemama kontracepcijas 

konsultāciju procesa sastāvdaļa. 

Ņemot vērā datus un informāciju par ar nevēlamu un neplānotu grūtniecību saistītajiem riskiem, situācijas 

uzlabošanos sekmētu valsts apmaksātas konsultācijas un kontracepcijas nodrošināšana sociālajam riskam 

pakļauto sieviešu grupai.  

Pirmā dzemdību pieredze bieži vien nosaka, vai sieviete apsvērs iespēju par vēl kāda bērna ienākšanu 

ģimenē, tādēļ ir nepieciešama pēcdzemdību psiholoģiski emocionālais un fiziskais atbalsts jaunajām 

māmiņām – zīdīšanas atbalsts, pēcdzemdību depresijas profilakse. Šobrīd tā ir privātā iniciatīva un 

finansējums. 

 
39 US Department of Health and Human Services, Office of Population Affairs. 2013. Mission statement for the Office of Family Planning. 
Washington, DC: US Department of Health and Human Services; http://www.hhs.gov/opa/about-opa-and-initiatives/mission 

http://www.hhs.gov/opa/about-opa-and-initiatives/mission
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Jāattīsta ģimenes veselības profilakses un skrīninga pakalpojumi. Mūsdienīgi slimību profilakses pasākumi 

attiecas uz  savlaicīgu un efektīvu skrīningu un vakcināciju kopsolī ar efektīviem sabiedrības informēšanas 

pasākumiem. Ģimenes veselības pamatā ir jauno vecāku un bērnu iespējas saņemt efektīvus skrīninga un 

vakcinācijas pakalpojumus. 

Jāievieš ģimenes mācība skolās, gan par atbildīgām savstarpējām, starp-paaudžu attiecībām, gan 

reproduktīvo veselību. Izglītošanas mērķis ir nodrošināt bērnus un jauniešus ar zināšanām un prasmēm, 

kā veidot attiecības, kā izdarīt atbildīgas izvēles, gan ikdienā sociālajās, gan seksuālajās attiecībās40 . 

Personām, kuras kontrolē savu  dzīves izvēli, ir lielāka ekonomiskā un sociālā līdzdalība un veselīgāka dzīve. 

Seksuālā un reproduktīvā uzvedība pusaudžu vidū mainās strauji mainīgajā vidē - attiecībā uz uzvedību, 

mainot priekšstatus par risku veselībai, auglības izvēles laiku, kavēšanos ar laulību laiku un izglītības un  

nodarbinātības paradumu maiņu. HIV un citu seksuāli transmisīvo slimību (STS) izplatība Latvijā liecina, ka  

sabiedrībā pastāv salīdzinoši zema izpratne par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. STS ir 

viens no biežākajiem iemesliem neauglībai vai iedzimtām slimībām. 

Aktualizējama mākslīgi pārtrauktās grūtniecības problemātika. Jārada droša vide, lai situācijās, kurās 

pieteicies neplānots bērniņš, vecāki varētu pieņemt izsvērtu lēmumu un ļaut bērniņam piedzimt. Ir 

jānodrošina sistēma, kura ļauj sievietei saņemt konsultatīvu un finansiālu atbalstu, iesaistot bērna tēvu 

lēmumu pieņemšanā, lemt par bērna nodošanu adopcijai, nevis grūtniecības pārtraukšanu, kam ir 

nopietnas paliekošas sekas kā psiholoģiski, tā arī fizioloģiski.   

ANO ilgstpējīgas attīstības mērķu 3.7. apakšmērķis  paredz līdz 2030.gadam nodrošināt vispārēju piekļuvi 

seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp ģimenes plānošanas, informēšanas 

un izglītošanas nolūkos, un iekļaut reproduktīvo veselību valstu stratēģijās un programmās (LR MK 

rīkojums Nr. 259, 2018).  

 

3.2. rīcības virziens - BĒRNA ATTĪSTĪBA, AUDZINĀŠANA UN APRŪPE 

Tieši ikdienas bērna aprūpe veido pieredzi, kas ietekmē vecāku izšķiršanos par nākamajiem bērniem. 

Saskaroties ar veselības aprūpes, bērnu pieskatīšanas un izglītošanas pakalpojumu pieejamības trūkumu 

mazina vecāku vispārējo apmierinātību, rada stresu, neziņu par nākotni un neapmierinātību ar esošo 

situāciju, kas izteikti negatīvi ietekmē vecāku lēmumu par vēl kāda bērna ienākšanu ģimenē.  

Vecāki Latvijā no valsts šobrīd visvairāk sagaida stabilitāti un prognozējamību, finansiālu atbalstu un arī 

konkrētai ģimenei un bērnam individualizētus pakalpojumus, kas atvieglo ģimenes ikdienu, tādējādi radot 

vecākiem pozitīvu pieredzi bērnu audzināšanā. Jo īpaši tiek aktualizēti kvalitatīvi bērnu pieskatīšanas, 

veselības aprūpes, izglītības, brīvā laika pavadīšanas pakalpojumi, neatkarīgi no pakalpojumu saņēmēja 

dzīvesvietas, finansiālā stāvokļa u. c. faktoriem. 

Tieši plašais - ģimenei nepieciešamais pakalpojumu klāsts, kas caurvij ikdienu, atklāj ģimenes atbalsta 

politikas pārnozariskumu, ciešo sasaisti arī citām politikas nozarēm un nepieciešamību pēc sadarbības un 

darba koordinēšanas. Pozitīvus rezultātus nav iespējams sasniegt šauri un atrauti strādājot vien labklājības 

vai kādā citā nozarē. Ir nepieciešams integrēt ģimenes perspektīvu kopējā attīstības politikas procesā, 

sniedzot plašu un daudzveidīgu – gan tiešu, gan netiešu atbalstu ģimenēm visās politikas jomās, tādejādi 

ceļot vispārējo sabiedrības labklājību un  ilgtermiņā garantējot arī valsts pastāvēšanu un izaugsmi. 

 
40  Social determinants of the sexual and reproductive health (SRH): Informing future research and programme implementation,  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44344 
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Arī sabiedrības novecošanās tendences, liecina par dzimstību veicinošas politikas aktualitāti -  īpaši 

sekmējot otrā bērna ienākšanu ģimenē un atbalstot daudzbērnu ģimeņu veidošanos. Latvijā, kas ir ceļā uz 

labklājības valsts izveidi, būtiska nozīme ir gan ģimeni atbalstošai nodokļu un pabalstu sistēmai, gan arī 

atbalsta sistēmai kopumā, kas samazina bērnu aprūpes tiešās izmaksas un palīdz vecākiem gādāt par 

bērnu un ģimenes dzīves kvalitāti.41 

Lai arī iedzīvotāji Latvijā pozitīvi novērtē līdz šim veidoto sistēmu ģimeņu ar bērniem atbalstam un tās 

piedāvātās priekšrocības salīdzinājuma ar citām valstīm, to ir nepieciešams pilnveidot. Ir pārskatāmi 

risinājumi, lai veiksmīgāk mazinātu nabadzības risku ģimenēs, kurās kādam no tās locekļiem ir invaliditāte, 

viena vecāka ģimenēs un daudzbērnu ģimenēs. Ir uzlabojami bērniem paredzētie pakalpojumi -  īpaši, 

gādājot par pirmsskolas izglītības, bērnu aprūpes un pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību kā bērna 

pirmajos dzīves gados, tā arī uzsākot skolas gaitas.42 

Mērķtiecīga daudzbērnu ģimeņu atbalsta politika, kas iepriekš tika izstrādāta Demogrāfisko lietu centrā, 

ir nesusi augļus, un mēs redzam, kā pēdējos gados pieaug tieši trešo un nākamo bērnu skaits Latvijas 

ģimenēs. Ir radīti apstākļi, ka vecāki var veidot lielas un stipras ģimenes - atbalsta instrumenti daudzbērnu 

ģimenēm ir iedarbināti, un šobrīd tāds pat piedāvājums jāparedz jaunajām ģimenēm – veicinot pirmā 

bērna ienākšanu ģimenē. 

Pirmā bērna ienākšanu ģimenē kā pozitīva pieredzi veido daudzveidīgi faktori: 

• izglītojoša un informatīva atbalsta pieejamība grūtniecības laikā (pirmsdzemdību 
nodarbības, izglītojoši materiāli, speciālistu pieejamība); 

• gūtā pieredze dzemdniecības iestādē (personāla attieksme un sniegtais atbalsts, tai skaitā 
emocionālais, vecāku informēšana, atbalsts zīdīšanas uzsākšanā); 

• atbalsta un informācijas pieejamība pēcdzemdību periodā (informācija un pakalpojumi, 
t.sk., atbalsta grupas pēcdzemdību depresijas profilaksei, emocionālam atbalstam un 
zīdīšanas uzsākšanai); 

• izglītojoša un informatīva atbalsta pieejamība par mazuļa aprūpi (par zīdaiņa veselību, 
attīstību un pareizu aprūpi, pirmās palīdzības sniegšanu saslimšanas un traumu gadījumā, 
par bērnam drošas vides iekārtošanu); 

• tēva iespējas iesaistīties bērna aprūpē (veicināta tēvu interese bērnu kopšanas 
atvaļinājuma dalīšanā ar mammu, iedrošinājums izmantot paternitātes atvaļinājumu, 
atbalsta grupu idejas plašāka iedzīvināšana) 

• valsts un pašvaldības noteiktā atbalsta ģimenēm ērta pieejamība (viegli pieejama un 
uztverama informācija par vecākiem valsts nodrošināto atbalstu un pabalstiem); 

• ģimenēm ar bērniem piemērota infrastruktūra (droša pilsētvide, ērta pārvietošanās, 
atpūtas vietas zaļajās zonās) 

• darba devēja atbalsts (pabalsta izmaksāšana bērna piedzimšanas gadījumā, atbalsts 
grūtniecības/dzemdību sarežģījumu situācijā, atbalsts, atgriežoties darbā pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma) 

• nodarbinātības iespējas (iespēja daļējas slodzes darbam arī bērna kopšanas atvaļinājuma 
laikā); 

• bērnudārza vai bērna uzraudzības pakalpojuma pieejamība (iespējas atgriezties darba tirgū 
sev vēlamajā laikā, neesot atkarīgam no bērnudārza pieejamības) 

 
41 NAP 2027 https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf 
42 Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam ex–post novērtējums - https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download 

https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download
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• medicīnas pakalpojumu pieejamība (savlaicīgi saņemta medicīniskā palīdzība un 
diagnostika, pilnībā nodrošināta bērnu zobārstniecības regulāra un sistēmiska pieejamība – 
bērndārzos, skolās, kā izbraukuma klīnika ar ciklisku grafiku, bezmaksas medicīnas 
pakalpojumu klāsta paplašināšana, īpaši bērniem ar nopietnām veselības problēmām) 

• sabiedrības pozitīva attieksme (sabiedrības labvēlīga attieksme pret bērniem, pret 
ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm, pret bērniem ar īpašām vajadzībām, pret 
gados jaunākiem vai vecākiem vecākiem).  

Tomēr visaktuālākā un publiski visvairāk apspriesta ir bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība - rindā 

uz bērnudārzu šobrīd gaida gandrīz 8 000 bērnu, un šī problēma ir aktuāla ne tikai Rīgā, bet arī citās lielajās 

pilsētās un Pierīgas pašvaldībās visā Latvijā. Risināmais jautājums skar ne vien rindas bērnudārzos, bet arī 

“aukles” finansējuma iespējas saņemšanu vecākiem, vecāka iespējas izvēlēties bērnudārzu pēc saviem 

kritērijiem, neatkarīgi, vai tas ir pašvaldības vai privātais bērnudārzs, un kopumā izveidot tādu sistēmu, 

kas vecākus nespiež mainīt bērna bērnudārzu, kā tas ir šobrīd. Lai rūpētos par bērnu fizisko un emocionālo 

veselību, jānodrošina arī bērna vecumam atbilstoša aprūpe, definējot bērnu skaitu grupiņā uz vienu 

pieaugušo. Galvenais ieguvums problēmas atrisināšanai ir vecāka iespēja veiksmīgi un sev vēlamajā laikā 

atgriezties darba tirgū, tādējādi nezaudējot nedz ienākumus, nedz profesionālo izaugsmi. Šim mērķim DLC 

ir izstrādājusi Ģimenes pirmsskolas reformu, kas ir kā pirmā prioritāte veicamo pasākumu kopumā, 

ieviešot ar 2023.gada 1.janvāri. 

Ģimenes pirmskolas reforma 
 

Problēma: 
Pirmsskolas iestāžu pieejamības problēma, rindas uz PII, bērnu pieskatīšanas pakalpojumu trūkums, 
augoša vecāku līdzmaksājuma daļa privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Pieaugošās bērnu 
mentālās attīstības un uzvedības problēmas, kuru dēļ vecākiem tiek “ieteikts” nesūtīt bērnus PII. 
Daudzi vecāki labprāt paši parūpētos par savu bērnu arī pēc pusotra gada vecuma, it īpaši situācijās, 
ja ģimenē ir vairāki bērni. Vienlaicīgi vecāki ir spiesti atgriezties darbā, lai nodrošinātu ienākumus un 
segtu aukles, privātā bērnudārza izmaksas. Šobrīd rindā uz PII ir ap 7 800 bērni – pusē no visām 
Latvijas pašvaldībām, Rīgā un Rīgas tuvumā ap 5 100 bērni. Vairākās no pašvaldībām aukļu atbalsts 
nav noteikts vispār. Nevienā pašvaldībā netiek sniegts aukļu pakalpojumam piešķirtais 
līdzfinansējums pašiem vecākiem, tajā pat laikā vecākiem “mainoties” un pieskatot “citus” bērnus, ir 
iespējams saņemt finansiālu atbalstu pieskatīšanas pakalpojuma nodrošināšanai. Problēmas ar 
bērnudārzu pieejamību, pieskatīšanas pakalpojumu trūkums, visbiežāk jauno vecāku starpā tiek 
minētas kā galvenās problēmas ar kurām tie saskarās bērnu aprūpē un viens no biežāk minētajiem 
šķēršļiem, kāpēc atliek pirmā vai vairāku bērnu ienākšanu ģimenē. Iespēja vecākiem izdarīt sev 
vēlamo izvēli un rast bērnam piemērotāko risinājumu veidotu pozitīvu pieredzi bērna aprūpē, kas 
varētu sekmēt un veicināt vecāku izvēli par labu lielākai ģimenei. 
Kaut arī kopš 2014.gada ir izstrādāta un pilnveidota pašvaldību līdzmaksājuma sistēma, kas seko 
bērnam uz privāto pirmsskolu, tomēr tā nespēj pilnībā nodrošināt galveno uzdevumu – segt faktiskos 
vecāku izdevumus par pirmsskolas vecuma bērnu izglītības iestādē. 
Valsts ir nodrošinājusi speciālas aizdevuma programmas pašvaldībām pirmsskolas vietu izveidei, kas 
ir samazinājis rindā esošo bērnu skaitu, tomēr, ar šo vienu instrumentu viss pieprasījuma laukums 
nav nosedzams. 
Bieži vien aprēķinot vienas jaunas vietas izveides izmaksas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs 
(kas svārstās no 7 000 līdz pat 25 000 eiro), tad kopā ar visiem citiem uzturēšanas izdevumiem, 
pedagogu, to palīgu, citu speciālistu un administrācijas atalgojumu vienas bērna vietas izmaksas 
pārsniedz privātā pakalpojuma sniedzēja izmaksas vecākiem. 
 
Risinājums: 
Valstij un pašvaldībai ir jānāk pretim nevis «jāatrod» veidi, kā «izvairīties» no mērķtiecīgas atbalsta 
sniegšanas vecākiem. Tā kā eksperti atzīst, ka līdz bērna 3 gadu vecumam vislabvēlīgākais bērna 
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attīstībai ir pašu vecāku rūpes, ir jāizveido tāda atbalsta sistēma, kura pieļauj arī pašiem vecākiem 
īstenot bērnu pieskatīšanu un saņemt par to pašvaldības atbalstu. Izmantojot Skandināvijas pieredzi 
ar «cash for care» reformu (Somija 1985.g., Norvēģija 1998.g, Zviedrija 2008.g.) ir izstrādāts modelis 
reformai, ar bērna interesēm centrā, kurā bērnu uzraudzības un izglītības pakalpojumi ir pieejami 
visiem bērniem, tie ir daudzveidīgi un elastīgi attiecībā uz vecāku izvēli un darba laiku. Atbilstoši jau 
šobrīd likumā noteiktam pašvaldības pienākumam, pašvaldībai ir jārēķinās ar izmaksām par katru 
bērnu no 1,5 gada vecuma. Tāpēc vecākiem nodrošināta brīva izvēle bērna pirmsskolas vecuma 
izglītībai un pieskatīšanai. 

Noteikt pašvaldību atbalstu – vecāku brīvai izvēlei: 
No 1,5 līdz 3 g. 
1) pats vecāks pieskata bērnu; 
2) bērnu uzraudzības (aukles) pakalpojumi 
3) pašvaldību bērnudārzs; 
4) privātais bērnudārzs; 
No 3 līdz 7 g. 
1) pašvaldību bērnudārzs; 
2) privātais bērnudārzs; 

 
Tiek noteikts pašvaldības pienākums līdzfinansēt privātā bērnudārza pakalpojuma izmaksas pilnā 
apjomā, nepārsniedzot vidējās privāto pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojuma izmaksas valstī 
(precīzāk orientējoši 1/3 no zemākā PPII pakalpojuma cenu vidējām izmaksām). 
Provizoriskais apmērs – 400 € - 1,5 līdz 4 gadu vecuma bērniem un 320 € – 5 un 6 gadu vecuma 
bērniem (ap 80 eiro šajā vecuma grupā ir valsts dotācija pedagogu atalgojumam) 
Atlīdzība par uzraudzības veikšanu vecākam vai auklēm tiek noteikta vismaz 70% no PII izmaksām, no 
tiem 25% novirzot sociālās apdrošināšanas iemaksām (bet tiešais atbalsts lai pārsniedz MIL par 
2.personu - šobrīd 176 €). Provizoriski – 280 € bruto (neto – 210 €) 
Pašvaldības var noteikt lielāku atbalsta apjomu un arī atbalsta saglabāšanu kā paša vecāka 
pieskatīšanai tā aukles pakalpojuma saņemšanai pēc bērna 3g.vecuma! 
Tādejādi vecāki, kuri vēlas rūpēties par bērnu paši līdz tā 3.gadu vecumam varēs atļauties to darīt, 
neaizņemot vietu b/d. Tiks izskaustas mākslīgas rindas, kad vecāki piesakās uz pašvaldības b/d, lai 
“aizņemtu vietu”; kaut arī jau zina ka apmeklēs arī turpmāk privāto b/d, vai bērnu faktiski sāks laist 
pirmsskolā ap 2 vai pat 3 gadu vecumu – bet “aizņemtā” vieta šo laiku stāv tukša. Vienlaicīgi tiek 
nodrošināta augstāka izglītības kvalitāte, veidojot veselīga konkurenci starp pašvaldības un privāto 
sektoru, kurā pašvaldības gan vienmēr būs priviliģētākas, jo nodrošina b/d pilnībā bez maksas. Šādi 
tiktu nodrošināta stabila b/d pieejamība 
 
Finansējums:  
 Kopējā sākotnējā fiskālā ietekme – 5 milj. €, pilna apmēra fiskālā ietekme ap 24 milj. € 
1. BKP vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem (42,69 €) vairs netiek maksāts - budžeta resursi + 5,4 milj. € 
2. Papildus no valsts budžeta nodrošināms pedagogu atalgojums PII 3 un 4 gadu veciem 
bērniem sākotnēji vismaz 20% apmērā (līdzīgi kā 5 un 6 g.v.) 
Turpmākos gados nodrošinot pakāpenisku % palielinājumu līdz 50% apmēram. 

Vienlaicīgi nepieciešams risinājums organizētai brīvā laika pakalpojumu pieejamībai, interešu izglītībai, 

sporta aktivitātēm un saturīga brīvā laika pavadīšanai sākumskolas vecuma bērniem - nometnes, īpaši 

vasaras brīvlaikā.   

Otrs būtiskākais problēmu loks ar ko saskaras vecāki ir veselības aprūpes pieejamība bērniem un savlaicīga 

organizatoriskā, finansiālā un ģeogrāfiskā piekļuve atbilstošai pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību 

aprūpei. Vecākiem ir ļoti svarīgi sajust drošību sava bērna veselības jautājumos un būt pārliecinātiem, ka 

nepieciešamības gadījumā valsts nodrošina bērna veselībai savlaicīgu, augstas kvalitātes un kompetentu 

atbalstu. Kopumā, neskatoties uz bērnu veselības prioritizēšanu politiskajos dokumentos, joprojām pastāv 

ievērojamas problēmas sistēmiskā bērnu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, tajā skaitā, 
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bērnu profilaktiskajām pārbaudēm un zobārstniecības pakalpojumiem nav piešķirts attiecīgi plānotais 

budžeta finansējums. Pakalpojumi ir sadrumstaloti, nav pēctecīgi un koordinēti. ESF programmu 

finansētajiem pasākumiem ir vienreizējs raksturs un netiek nodrošināta veikto pasākumu ilgtspēja.  

Latvijā reproduktīvās veselības rādītāju nozīmība ir atzīta vairākos stratēģiskos dokumentos. Normatīvo 

aktu līmenī pirmsdzemdību aprūpe ir regulēta atbilstoši starptautiskām vadlīnijām, ir izstrādāti 

“Antenatālās aprūpes kvalitātes indikatori” 43, taču to ieviešanai līdz šim ir rekomendējošs raksturs. Ņemot 

vērā, ka Latvijā nav ieviesta visaptveroša veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības sistēma, 

kvalitātes jautājums pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpē izvirzās kā būtiskākā risināmā 

prioritāte. 

Neskatoties uz paveikto mātes un bērna aprūpes uzlabošanā, Latvijā joprojām katru gadu tiek reģistrēti 

mātes nāves gadījumi, kuru skaits pārsniedz ES vidējos rādītājus.44  

Pētījumi izgaismo organizatoriskās un pieejamībās problēmas pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību  

aprūpes saņemšanā, kuriem ir jāmeklē atbilstoši risinājumi: 

• Pilnībā valsts apmaksātus pakalpojumus saistība ar  grūtniecības norisi un pēcdzemdību 
novērošanu saņem vidēji 57% gadījumos;  

• 25% gadījumu grūtnieces par pirmsdzemdību pakalpojumiem pilnībā maksā pašas, bet 18% - 
saņem daļēji valsts apmaksātus pakalpojumus. Tas atkarīgs no tā, vai iestāde (prakse), kurā vēršas 
grūtniece,   ir vai nav līgumattiecībās ar NVD. Pretējā gadījumā grūtniece maksā pilnā apmērā par 
visiem grūtniecības novērošanas pakalpojumiem – konsultācijām, laboratoriskajiem 
izmeklējumiem, diagnostiskajiem izmeklējumiem privātās speciālistu praksēs atbilstoši tās 
maksas pakalpojumu cenrādim; 

• 14% grūtnieču kā aprūpes pieejamības lielāko riska faktoru norāda finansiālo apgrūtinājumu; 

• Ap 30 % grūtnieču atzīmē informācijas pieejamības trūkumu par aprūpes pakalpojumiem, kā arī 
min uzticamas informācijas kanāla trūkumu jautājumos par grūtniecību un bērna aprūpi, ko aizstāj 
ar pašrocīgu informācijas meklēšanu internetā. 

Iespējamie organizatoriskie risinājumi skar ģimenes ārstu un vecmāšu lomas precizēšanu un plašāku  

iesaisti grūtnieču un pēcdzemdību aprūpē, primārās aprūpes komandas sadarbību ar sekundārās aprūpes 

speciālistiem, tajā skaitā vecmāšu, iesaiste visaptverošai un savlaicīgai antenatālās un pēcdzemdību 

aprūpes nodrošināšanai – primārās un sekundārās aprūpes sadarbības algoritmu izveidi. 

Nepieciešams uzticams un vienots informācijas kanāls par grūtniecību, ka arī primārās aprūpes komandas 

iesaiste un plašāka informācijas sniegšana grūtniecēm, potenciālo vecāku konsultēšana ģimenes 

plānošanas jautājumos. Kā arī Epidurālās analgēzijas dzemdību pakalpojuma kritēriju un ieviešanas 

nosacījumu izstrāde;  

Multisektoriālas sadarbības attīstība ar sociālajiem dienestiem un pašvaldībām sociālā riska un 

neaprūpēto grūtnieču un jaundzimušo identificēšanai, atbilstošu pakalpojumu un aprūpes sniegšanā.  

Nepieciešams izstrādāt vienotu antenatālās aprūpes un asistēto reproduktīvo tehnoloģiju kvalitātes 

indikatoru ieviešanu, uzraudzības sistēmas izveidi un pakalpojumu efektivitātes novērtēšanu; 

Nepieciešami vairāki risinājumi saistībā ar pakalpojumu finansēšanu. Tā ietvaros jāpārskata valsts 

apmaksāto antenatālās un dzemdību aprūpes pakalpojumu grozs un apmaksas nosacījumi, grūtnieču zaļā 

koridora ieviešanai (nauda seko grūtniecei), kā arī tarifu pārskatīšana aprūpes speciālistu iesaistei valsts 

apmaksāto pakalpojumu sniegšanā. Jāsamazina visu veselības aprūpes pakalpojumu līdzmaksājumu 

 
43 https://talakizglitiba.lv/sites/default/files/2020-02/96_Aug%C4%BCa%20augsh_antenat_aprupe.pdf 
44https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR90_Mates%20mirstiba_vec_grupas.px/sortedtable/tableViewSorted/ 
 

https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Mirstiba/MOR90_Mates%20mirstiba_vec_grupas.px/sortedtable/tableViewSorted/
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apjoms grūtniecības un pēcdzemdību laikā un jānodrošina uztura speciālista konsultācijas grūtniecēm ar 

aptaukošanos vai diabētu. 

Būtiski risināt pakalpojumu ģeogrāfisko pieejamību veidojot pirmsdzemdību un pēcdzemdību aprūpes 

centrus reģionālajās slimnīcās, kas sniedz dzemdību pakalpojumus un sadarbojas ar primārās aprūpes 

komandām, vecmātēm, pediatru kabinetiem un BKUS. 

3.3. rīcības virziens - DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA ĢIMENĒS AR BĒRNIEM 

Lai arī Latvija ar savu ģimenes politiku diezgan pozitīvi izceļas uz citu valstu fona UNICEF 2017. gadā 

publicētā pētījumā, atrodoties starp vēl 14 citām valstīm, kas atbilst trīs ģimenei draudzīgas politikas 

pamatnostādnēm (vismaz divi gadi bezmaksas pirmskolas, apmaksātas zīdīšanai veltītās stundas mātēm 

darbavietās pirmos sešus bērna mēnešus, adekvāti apmaksāts bērnu kopšanas atvaļinājums45), tomēr 

iepazīstoties ar aktuālajiem pētījumiem par Latvijas vecāku pieredzi un ņemot vērā dzimstības 

samazināšanos, redzams, ka ģimenē ienākot bērniem ir jārēķinās ar ienākumu kritumu un dzīves līmeņa 

samazināšanos46, kas savukārt attur un neveicina potenciālo vecāku izvēli par labu ģimenes pieauguma. 

Tādēļ, viens no veidiem kā sasniegt TAS mērķus ir, nodrošināt topošajiem un esošajiem vecākiem papildu 

pakalpojumus, lai samazinātu ģimenes kopējos izdevumus, atvieglotu bērna audzināšanas rūpes un 

mudinātu ģimenē sagaidīt jaunas atvases. 

Lai kopumā nodrošinātu dzīves kvalitātes celšanos ģimenēm ar bērniem, ir svarīgi koncentrēties un 

nodrošināt gan pamatvajadzības komfortablai sadzīvei, kas nemazinās ienākot ģimenē bērniem, gan 

paredzēt specifisku atbalstu atkarībā no konkrētās ģimenes vajadzībām. Gan nozares ekspertu, gan 

vecāku skatījumā finansiālais apjoms, ko Latvija iegulda ģimeņu ar bērniem atbalstā, salīdzinoši ar citām 

Eiropas valstīm, nav pietiekams. Jādomā par atbalsta apjomu un veidu kāpināšanu, lai tuvinātos vidējiem 

(Eiropas) rādītājiem. 

Lai gan topošajiem vecākiem būtiska ir „stabilitāte”, esošās finansiālās situācijas būtiska nepasliktināšanās 

un sadzīves komforta  nemazināšanās, tomēr materiālais nodrošinājums nav vienīgais determinants. 

Aptaujājot Latvijas iedzīvotājus par saņemto valsts un pašvaldību atbalstu, jāsecina, ka diemžēl tikai 

pavisam neliela daļa ir apmierināti ar valsts un pašvaldību sniegto atbalstu47.  Aptaujātie vecāki norāda, 

ka šobrīd valsts atbalsta politika galvenokārt fokusēta uz bērna pirmo dzīves gadu, kam ir objektīvs 

pamatojums – bērna aprūpe 24/7 režīmā. Tomēr augot bērnam, aug arī tā un visas ģimenes kopējās 

vajadzības, tādēļ svarīgi apzināties un savlaicīgi novērst potenciālos nabadzības riskus un plānot samērīgu 

turpmāko valsts atbalstu bērnam pieaugot, atceroties arī par to sabiedrības daļu, kurā bērna ienākšana 

ģimenē saistīta ar visstraujāko ienākumu kritumu, t.i., daudzbērnu ģimenes un vecākiem, kas audzina 

bērnu bez otra vecāka atbalsta.  

Mūsdienu dzīves prasībām atbilstoša mājokļa trūkums ir viena no biežāk minētajām barjerām ģimenes 

veidošanā 48  tādejādi nepieciešams pilnveidot līdzšinējos atbalsta mehānismus, kas nodrošinātu 

labiekārtotu mājokli ģimenēm ar bērniem un jaunajām ģimenēm. 2020. gadā Latvijā 18,3 % bērnu dzīvoja 

mājoklī, kam bija tekošs jumts; mitras sienas, griesti vai mājas pamati vai trupe logu rāmjos, durvīs vai 

grīdās. Tajā pašā laikā pēdējie pieejamie 2019. gada dati liecina, ka Baltijas kaimiņvalstīs bija ievērojami 

mazāks bērnu īpatsvars ar šādām mājokļa problēmām (15,2 % Lietuvā un 13,5 % Igaunijā). Komfortablu 

mājokļu pieejamība sekmētu remigrācijas procesu, sniedzot iespēju saņemt atbalstu arī tautiešiem, kas 

nolēmuši atgriezties Latvijā. Arī OECD rekomendācijās tiek uzsvērta  mājokļu pieejamības nodrošināšana, 

kam jākļūst par vienu no Latvijas valdības prioritātēm, jo Latvijā daudz cilvēku dzīvo novecojušos mājokļos 

 
45 UNICEF. (2017.) Only 15 countries worldwide have three essential national policies that support families with young children – UNICEF. 
Retrieved on 28.04.2021. from https://www.unicef.org/press-releases/only-15-countries-worldwide-have-three-essential-national-policies-
support-families  
46 Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam ex–post novērtējums - https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download 
47 Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam ex–post novērtējums -https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download 
48 Pētījums “Par tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēti”, https://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf 

https://www.unicef.org/press-releases/only-15-countries-worldwide-have-three-essential-national-policies-support-families
https://www.unicef.org/press-releases/only-15-countries-worldwide-have-three-essential-national-policies-support-families
https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download
https://www.lm.gov.lv/lv/media/4513/download
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un pārapdzīvotībā. Pieaugot pieprasījumam  un domājot par vienmērīgu visas valsts izaugsmi, attīstāms 

reģionālais mājokļu tirgus un atbalsts tā pieejamībai. 

Risinot pienācīga mājokļa pieejamības problēmu,  jāpiedāvā risinājumi arī tām ģimenēm, kuras nav 

daudzbērnu ģimenes, jo īpašu risinot zemas cenas īres dzīvokļu pieejamību un, sadarbībā ar bankām, 

jāpanāk situācija, kad bankas finansē arī tādu īpašumu iegādi un labiekārtošanu, kas nav tik likvīdi, jo 

atrodas reģionos. 

Šajā jomā DLC piedāvā vienu no virzieniem, kas būtiski uzlabotu mājokļu pieejamību, radītu vislabvēlīgāko 

vidi kuplākām ģimenēm, kā arī vienlaikus nodrošinātu ekonomisko izaugsmi, jaunas darbavietas ražojošos 

uzņēmumos un lielāku apdzīvotību reģionos ir programma “Ģimenes māja nomā ar izpirkumu” – 

ekonomiska tipa standarta moduļmājas ar augstu energoefektivitāti un modernu iekārtojumu – gatavas 

dzīvošanai, kas tiek nomātas kopā ar pašvaldības zemi un nomas maksa sedz pašvaldības saistības pret 

valsts veidoto labvēlīgāko nosacījumu finanšu platformu. Šī ir tikai viena no programmām, kas būtu 

realizējama plaša profila valsts Mājokļu pieejamības stratēģijas ietvaros, kuras izstrādi veic Ekonomikas 

ministrija. 

Noma ar izpirkuma tiesībām  
 
Problēma: 
Viena no asākajām problēmām, uz ko norāda topošie vecāki, gan domājot par ģimenes dibināšanu, gan 
bērniņa ienākšanu ģimenē ir komfortabls, bērna pilnvērtīgai attīstībai piemērots mājoklis. Augstais 
pieprasījums pēc ALTUM piedāvātajām valsts atbalsta programmām mājokļu iegādei un būvniecībai tikai 
apliecina ģimeņu ieinteresētību mājokļu jautājumu steidzamā risināšanā. Diemžēl pieejamu mājokļu 
trūkums liedz ar dzīvojamo platību nodrošināt tās ģimenes, kurām nav pietiekoši uzkrājumi vai banku 
prasībām atbilstoši ienākumi. Īpaši ar to saskarās jaunieši un ģimenes ar lielāku bērnu pulciņu, kuri bez 
ārēja atbalsta paši nevar atrisināt mājokļa iegādes jautājumus.  
Arī OECD savos pētījumos un rekomendācijās norāda uz mājokļu pieejamības jautājumu risināšanu 
Latvijā un norāda, ka Latvijai jāizstrādā visaptveroša mājokļu politikas stratēģija, kas ir ilgtermiņa, ar 
pietiekamu finansējuma nodrošinājumu, uz kvalitāti orientēta, koordinēta un inovatīva. Tādejādi 
samazinot “neatbalstītā  (trauslā) vidusslāņa” apjomus, pilnveidojot mājokļu atbalsta apmēra noteikšanu 
specifiskām mājsaimniecībām. 
   
Risinājums: 
Ir nepieciešama jauna un drosmīga pieejamu mājokļu programma jaunajām ģimenēm un ģimenēm ar 
bērniem. Paplašināt jau esošo ģimenes mājokļa atbalsta politiku – izstrādājot un mērķtiecīgi realizējot 
valsts mājokļu pieejamības stratēģiju. Prioritāri dodot iespēju būvēt reģionos un būvēt pašiem. 
Piedāvājot standartprojektus, īres mājokļus, ekonomiskā tipa LV ražotas moduļmājas ģimenēm. Mājokļa 
noma ar izpirkuma tiesībām uz pašvaldības zemes. “Mājoklis ar izpirkumu” – programmas mērķis ir 
pienācīgs mājoklis katrai ģimenei - lai jauni cilvēki var atļauties laist pasaulē bērnus un dzīvot komfortabli 
gan pilsētā, gan arī lauku reģionos. Īpaši izveidot valsts mājokļu politiku mērķauditorijai – studējošie 
vecāki.  
Sadarbībā ar EM, VARAM, nozares ekspertiem ir jāizstrādā programmas “Ģimenes māja nomā ar 
izpirkumu” detalizācija un ieviešana; 
Izstrādājot īpašus atbalsta mehānismus ar valsts nodrošinātu finanšu platformu pašvaldībām, veidojot 
dzīvojamo fondu jaunajām ģimenēm (nepieciešamajiem speciālistiem) un ekonomiski aktīvām ģimenēm 
ar bērniem, tajā skaitā dodot pašvaldībām iespējas piešķirt bezatlīdzības lietošanā zemi mājas 
būvniecībai ģimenēm un nodrošinot moduļveida ekonomiskā tipa energoefektīvu māju nomu ar 
izpirkuma tiesībām pieejamību. Realizējot sērijveida moduļmāju ražošana valsts programmas ietvaros. 
Projektus iespējams īstenot veidojot Māju pudurus – ciematus (10-12 vienģimeņu mājas, vai dvīņu 
mājas), ko izveido pašvaldība uz sev piederošās zemes, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc ģimeņu 
finansiāla ieguldījuma.  
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Šādas mērķtiecīgas un plašas mājokļu politikas pienesums ir ne tikai dzīvojama fonda attīstīšana, bet 
stabila izaugsme Latvijas ražotājiem, vietējā kokmateriāla lietderīgāka izmantošana un jaunas darba 
vietas, arī kopumā valsts Demogrāfiskās situācijas uzlabošana, gan veicinot reģionu attīstību, gan 
stabilizējot darba tirgu, gan sekmējot remigrāciju, kopumā augtu iedzīvotāju apmierinātība, uzticēšanās 
un drošības sajūta Latvijā.  
 
Finansējums:  
Plašas valsts atbalsta programmas realizācijas priekšnosacījums - ekonomiski pamatota mājokļu 
pieejamība, to iespējams īstenot nodrošinot: 
 - struktūrfondu līdzekļu, ANM (RRF) resursu novirzīšanu dzīvojamā fonda izveidei, renovācijai, 
energoefektivitātei utt;  
- valsts mērķdotācijas ģimenēm un nodokļu atvieglojumus; 
- izveidojot finanšu instrumentus un īpašas valsts platformas; 
- labvēlīgi nosacījumi kreditēšanai, pašvaldību saistību apjomam nepalielinoties 1:1 attiecībā uz 
aizņēmumiem mājokļu programmu realizācijai; 
- dažāda veida valsts subsīdijas;  
- pašvaldību resursu zemei un infrastruktūras izveidei, kā arī iespējas piešķirt grantus ģimenēm; 
- atviegloti standarta būvniecības, realizācijs un sadarbības nosacījumi; 
Kopējā sākotnējā pilotprojektu ieviešanas fiskālā ietekme – 3-8 milj. €, fiskālā ietekme turpmākiem 
periodiem mainīga, atkarībā no sakārtotas finanšu aizņēmumu platformas un mērķtiecīgas subsīdijas no 
galvaspilsētas attālākiem reģioniem – 5-10 milj. € 

Pielāgots un elastīgs atbalsts nepieciešams tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, lai emocionāla, 

fiziska, finansiāla atbalsta trūkuma nekļūtu par iemeslu kā dēļ ģimenes zaudē savu funkcionalitāti un vairs 

nedomā par citu bērnu ienākšanu ģimenē. Ir jānodrošina pakalpojumu klāsts, kas dod iespēju vecākiem, 

kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, strādāt un veicināt šo ģimeņu vecāku līdzvērtīgu dzīvi. Nosargāt katru 

bērnu, kas jau ir – kā politisks vadmotīvs, attīstot katrā bērnā iespējamo potenciālu – iekļaujošās izglītības 

pieejamība, kā arī darbs ar augsta sociālā riska  un grūtībās nonākušiem bērniem. 

Nepieciešama politikas izstrāde un reāli risinājumi bērnu traumatisma mazināšanai - bērnu traumatisma 

līmenis Latvijā ir satraucošs, jau gadiem ilgi Latvijā šie rādītāji ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā.  

Tā kā tieši fokusēts un mērķēts atbalsts sasniedz savu mērķis precīzāk, izstrādājot priekšlikumus ģimeņu 

atbalstam, ir jāņem vērā to specifika un pieprasījums. Ir riskanti izcelt tikai vienu, “pareizu” pieredzi, vai 

ģimenes situāciju. Ir būtiski domāt arī par tām ģimenēm, kuras atšķiras no dominējošās grupas, pielāgojot 

pakalpojumus un sniedzot atbalstu viena vecāka ģimenēm, kuras  tuvojas nabadzības slieksnim, ģimenēm, 

kurās ir bērns vai vecāks ar invaliditāti. Tāpat  nepieciešams būtisks atbalsts ļoti jaunām, nepilngadīgām 

mātēm, kas audzina bērnu bez partnera atbalsta un sievietēm, kuras pirmo bērnu sagaida pēc 40 gadu 

vecuma.  

Jau minēts, ka nereti vecāki nav informēti par savām tiesībām un iespējām, nepārzina viņiem pienākošos 

atbalsta veidus, tāpēc ir ieplānots iepazīties ar citu valstu risinājumiem vienotas informatīvas sistēmas 

izveidē par dažādu dzīves posmos piedāvāto valsts, pašvaldību vai citu institūciju atbalstu un īstenot 

vecāku sistemātisku izglītošanas un informācijas ērtu pieejamību. Ir būtiski nodrošināt topošos un jaunos 

vecākus, kā arī vecākus ar pieredzi secīgā un regulārā izglītošanā ģimenes veselības, bērna aprūpes un 

audzināšanas jautājumos.  

Nepieciešami ģimenēm draudzīgi risinājumi nodokļu politikā, nodrošinot gan nodokļu atlaides ģimenēm 

ar bērniem, gan sakārtot sociālo iemaksu jautājumu, valstij veicot iemaksas tādā apmērā, , lai nepieļautu 

netaisnību, ka atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, tiek uzkrāta mazāks pensijas kapitāls, kas 

rezultējas mazākā pensijā. Tautas ataudzi veicinošs risinājums būtu radīt situāciju, kad bērnu aprūpe un 

audzināšana, tieši pretēji, tiek atalgota ar papildus finansiāli segumu, tostarp nosakot pensiju kapitālam 
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papildu koeficientu par katru bērnu, piešķirot, tiesības ātrāk doties pensijā, ja ir bērni, nesamazinot 

pensijas apjomu.  

Ģimenes dzīves kvalitāte nodrošināšana un atbalsts vecākiem ir nepieciešams ne tikai bērnu audzināšanas 

periodā, bet arī pēc tam, kad bērni ir izauguši. Ir jārod risinājumi un jānodrošina sociālais taisnīgums 

vecākiem, novēršot, ka bērnu kopšanas periodā samazināto ienākumu dēļ, attiecīgi samazinās sociālās 

iemaksas pensiju kapitālā, kas attiecīgi ietekmē pensijas aprēķināšanas kārtību un samazina tās apjomu. 

Jo īpaši domājot par daudzbērnu ģimenēm, ir jānodrošina risinājumi priekšlaicīgai pensionēšanās, pensijas 

iemaksu sasaiste ar bērnu veiktajām sociālajām iemaksām.  

Risinot jautājumu par praktisku atbalstu ģimenēm, jāizstrādā un jāpiedāvā noteikts pakalpojumu apjoms 

un veids, kas ir pieejams ģimenei pēc vajadzības, nosakot konkrētu “kupona” summu gada laikā,  ar  

iespēju brīvi izvēlēties ģimenei vajadzīgos pakalpojumus: psihologs, dūla, jurists, karjeras konsultants, 

dodot iespēju ģimenei tos izvēlēties bez noteiktas piesaistes reģionam.  

Dzemdību iestādes ziņo, ka vecāku zināšanu līmenis par dzemdībām un jaundzimušā aprūpi ir zems, jo 

īpaši, kopš skolās vairs nav veselības mācības un vēl vairāk šobrīd, Covid-19 izplatības laikā, kad atceltas 

klātienes nodarbības. Nepieciešams īstenot mērķtiecīgu vecāku virzīšanu un izglītošanu, piedāvājot jauno 

vecāku izglītības programmas, kas ļautu paaugstināt vecāku zināšanu līmeni. Ir jāizveido mehānisms, kas 

stimulē vecākus apmeklēt izglītojošas nodarbības – piedāvājot par to saņemt kompensāciju - papildus 

speciālistu konsultācijas un citus sociālos labumus (Piemēram, tie jaunie vecāki, kas kursus apmeklē, 

saņem īpašu jaundzimušā pūriņu).  

 

3.4. rīcības virziens - JAUNIEŠU PATSTĀVĪGAS DZĪVES SĀKUMS 

Arvien biežāk dažādi eksperti norāda, pa jaunieši pēc pilngadības sasniegšanas nav pietiekami sagatavoti 

patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. Viņiem trūkst zināšanas un sociālās prasmes savas ikdienas dzīves patstāvīgai 

vadīšanai. Jo īpaši smagāku situāciju padarījusī Covid-19 pandēmijas laikā noteiktā izolācija un citi 

ierobežojumi, ietekmējot gan savstarpējās komunikācijas prasmes, gan mentālo veselību, paaugstinot 

nedrošības un trauksmes sajūtu jauniešiem. Arī attālinātais mācību process kopumā pazeminājis prasmju 

un zināšanu līmeni, mazinājis iespēju izrunāties ar pedagogiem, veicinājis dažādu atkarību izplatīšanos 

arvien jaunāku bērnu starpā. Viennozīmīgi kopējo situāciju pasliktinājis veselības mācības iztrūkums 

skolās, tādejādi mazinājusies jauniešu izpratne par savu veselību kopumā, nepieciešamību rūpēties un 

pašiem uzņemties atbildību par to. Jauniešiem trūkst zināšanu un nav kam jautāt padomu par veselīgu 

dzīvesveidu, kā arī par tik aktuālajiem seksualitātes un reproduktīvās veselības jautājumiem.   

Veselīgs dzīvesveids tiešā veidā ietekmē indivīda reproduktīvo veselību. Kā apliecina pētījumi, pasaulē 

aptuveni 10–15% pāru skar neauglības problēma49, kuru cēlonis var būt alkohola pārmērīga lietošana un 

smēķēšana. Latvija ir starp tām dažām ES valstīm, kurās vērojama ar alkoholu saistītās mirstības 

pieaugums kopš 2010.gada. 2016. gadā Latvijā bija augstākais iedzīvotāju nāves gadījumu skaits alkohola 

lietošanas rezultātā, rēķinot uz 100 000 iedzīvotājiem - teju 450 nāves gadījumi, kas vairāk nekā trīs reizes 

pārsniedz vidējo nāves gadījumu skaitu Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Smēķēšana var izraisīt 

reproduktīvus bojājumus, samazināt auglību un apgrūtināt grūtniecības norisi. Turklāt, smēķētājiem – gan 

sievietēm, gan vīriešiem, ir divas reizes augstāks neauglības risks..  

Kā primārais risinājums ir jauniešu mērķa auditorijai un vecumam atbilstošas veselības mācības 

atjaunošana skolā. Papildinot ar veselīgu dzīves veidu veicinošiem un jauniešu vecuma grupu 

uzrunājošiem informatīviem pasākumiem, to iekļaušana sporta un izklaides pasākumos. Seksuālās un 

reproduktīvās veselības izglītības mērķis ir nodrošināt bērnus un jauniešus ar zināšanām un prasmēm, 

 
49 Sharma, R., Biedenharn, K. R., Fedor, J. M., & Agarwal, A. (2013). Lifestyle factors and reproductive health: taking control of your 
fertility. Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 11, 66. https://doi.org/10.1186/1477-7827-11-66 
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kuras palīdzētu izdarīt atbildīgu izvēli savās seksuālajās un sociālajās attiecībās50. Nodrošināt jauniešiem 

atbilstošas, drošas un pieejamas konsultācija spar seksuālo un reproduktīvo veselību, viņu tiesībām, 

tostarp ģimenes plānošanu un  grūtniecības norisi, atbalstu krīzes situācijās. 

Izglītības iestāžu pedagogu un atkarību mazināšanas uzraudzībā iesaistīto speciālistu pašvaldībās 

izglītošana  par atkarību izraisošo vielu profilaksi un valsts apmaksātas narkoloģiskās veselības aprūpes 

pakalpojumu (palīdzības un ārstēšanas) pieejamība jauniešiem.  

Ļoti svarīgi ir pieejamu atbalsta pasākumu īstenošana pašvaldībās jauniešiem, kuri cieš no atkarībām 

(psiholoģiskā palīdzība, atbalsta grupas, nodarbības u.c.). 

Īstenojamas intervences alkohola un cigarešu ( t.sk., e-cigarešu) pieejamības mazināšanā, samazinot 

tirdzniecības vietu skaitu, saīsinot tirdzniecības laiku, minimālā tirdzniecības vecuma noteikšanā,  

reklāmas aizliegums.  

Nepieciešams pārskatīt akcīzes nodokļa likmes, balstoties uz inflācijas un ienākumu līmeņu kāpumu, 

tādejādi nodrošinot, ka laika gaitā kaitīgo vielu pieejamības ierobežošanai paredzētie nodokļu instrumenti 

nezaudē efektivitāti.  

Būtisks izaicinājums jauniešiem ir izvēles izdarīšana starp studijām un ģimenes veidošanu. Kā liecina 

pētījumi, izglītība, kas bieži tiek asociēta ar labiem ienākumiem nākotnē, lielai daļai jauniešu prevalē kā 

primārā izvēle, ģimenes veidošanu atliekot uz vēlāku laiku. Tajā pašā laikā daļa studējošo labprāt savienotu 

studijas ar bērnu audzināšanu. Lai atbalstītu šos studentus, un neliktu izdarīt izvēli starp mācībām un 

bērniem,  sadarbībā ar mācību iestādēm jānodrošina plaša atbalsta programma jaunajiem vecākiem, kas 

ļauj jauniešiem izglītoties un vienlaicīgi audzināt bērnus.      

Pētījumos iezīmējas nepārprotams pieprasījums pēc lielāka un plašāka finansiālā atbalsta studējošiem 

vecākiem. Savās atbildēs studenti uzsver atlaides vai atvieglojumu noteikšanu studiju maksai, lielākās 

stipendijas, stipendiju saņēmēju loka paplašināšanu, kā arī lielākus pabalstus vecākiem, kuri audzina 

bērnus, tai skaitā “vientuļajiem” vecākiem. Atbildēs iezīmējās arī interese pēc valsts apmaksātiem 

palīgiem bērnu pieskatīšanā (piemēram, auklēm) vai bērnu pieskatīšanas infrastruktūru (piemēram, 

bērnistabas). Tāpat studenti izteica vēlmi pēc saprotošākas, daudzveidīgākas un strādājošiem studentiem, 

kā arī studentiem – vecākiem draudzīgākas pieejas, nosakot elastīgākus studiju darbu nodošanas termiņus 

un citus nosacījumus, kas ir vitāli svarīgi studiju procesa nepārtrauktībai un studiju programmas sekmīgai 

un savlaicīgai apguvei.   

Izstrādājot politiskas iniciatīvas, lai uzlabotu demogrāfiskos rādītājus valstī un paplašinātu piekļuvi 

augstākajai izglītībai, nepieciešams ņemt vērā izmaksas, kas studējošajam veidojas, iegūstot augstāko 

izglītību - nepieciešams mazināt tiešās un netiešās izmaksas, kas veidojas studējošajam studiju procesa 

gaitā. Tiešās izmaksas augstākās izglītības iegūšanā ir saistītas ar studiju maksas segšanu izvēlētajā studiju 

programmā un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, ar kā palīdzību tiek apgūta studiju viela 

(piemēram, dators, interneta pieslēgums, studiju kursu apguvei nepieciešamās grāmatas un materiāli). 

Savukārt netiešās izmaksas skar studējošajam tik būtiskas lietas kā izmaksas par mājokli un transportu.  

Ir iespējami vairāki veidi, kā mazināt tiešās izmaksas augstākās izglītības iegūšanai. Kā atzīst paši 

respondenti un kam ir gūts apliecinājums citos pētījumos un citu valstu pieredzē51, , valsts dotēta augstākā 

 
50  Social determinants of the sexual and reproductive health (SRH): Informing future research and programme implementation,  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44344 
51 Arnhold, Nina; Kivistö, Jussi; Püttmann, Vitus; Vossensteyn, Hans; Ziegele, Frank. (2018). World Bank Support to Higher Education in Latvia : 
Volume 2. Internal Funding and Governance. World Bank, Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29739  
License: CC BY 3.0 IGO.; 
Latvijas Studentu apvienība (2018). Kā veicināt augstākās izglītības kvalitāti, pilnveidojot finansēšanas sistēmu? http://www.lsa.lv/wp-
content/uploads/2018/07/AI_finansesana_zinojums.pdf  SIA Dynamic University (2020). Igaunijas un Ziemeļvalstu pieredze bezmaksas 
augstākās izglītības ieviešanā. https://site-
1008557.mozfiles.com/files/1008557/Petijums_par_bezmaksas_AI_ieviesanu_v_06_01_2021.pdf?1620753107  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29739
http://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2018/07/AI_finansesana_zinojums.pdf
http://www.lsa.lv/wp-content/uploads/2018/07/AI_finansesana_zinojums.pdf
https://site-1008557.mozfiles.com/files/1008557/Petijums_par_bezmaksas_AI_ieviesanu_v_06_01_2021.pdf?1620753107
https://site-1008557.mozfiles.com/files/1008557/Petijums_par_bezmaksas_AI_ieviesanu_v_06_01_2021.pdf?1620753107
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izglītība mazina nevienlīdzību jauniešu  vidū un dod lielākas iespējas iegūt augstāko izglītību tiem 

studētgribētājiem, kas to bez atbalsta nevarētu atļauties sociālekonomisku apstākļu dēļ.  

Ņemot vērā, ka Latvijai nav pietiekošu resursu, lai nodrošinātu pilnībā valsts dotētu augstāko izglītību, ir 

nepieciešams izstrādāt mērķētas atbalsta sistēmas studējošajiem pēc sociālajiem kritērijiem, kas ir bijusi 

arī viena no Pasaules bankas rekomendācijām, lai uzlabotu augstākās izglītības finansēšanas modeli.52  Kā 

iegūtie rezultāti parāda - studējošajiem, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns/bērni, augstākās izglītības 

iegūšana ir finansiāli ietilpīgāka, līdz ar to ir nepieciešams veidot daudzveidīgākus valsts budžeta vietu 

piešķiršanas principus, kas ietekmē gan reflektantu plūsmu, gan mazina studējošo atbiruma riskus. Šobrīd 

Latvijā no valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršana, galvenokārt, balstās uz studējošā centralizēto 

eksāmenu rezultātiem. Augstākās izglītības iestādēs, studētgribētājus uzņemot tikai pēc akadēmiskiem 

kritērijiem, veidojās situācija, ka reflektanti no turīgākām ģimenēm ir ar būtiskām priekšrocībām 

salīdzinājumā ar citiem. Valsts budžeta vietas būtu piešķiramas ne tikai pēc akadēmiskiem kritērijiem, 

vērtējot centralizēto eksāmenu rezultātus un sekmju līmeni vidējās izglītības dokumentā, bet arī pēc 

sociāliem kritērijiem. Tāpēc ar 2021./2022. mācību gadu ieviests jauns atbalsta veids augstākās izglītības 

pieejamībai – sociālā stipendija “Studētgods” ar 1 600 eiro atbalstu gadā jauniešiem no daudzbērnu 

ģimenēm un nākamā gadā to paplašinot attiecinot arī uz bāreņiem un jauniešiem ar invaliditāti. Turpmāk 

vērtējot sociālo budžeta vietu piešķiršanas iespējamību studējošajiem vecākiem vērā ņemami būtu tādi 

kritēriji, kā studējošo ienākumi, bērnu skaits, kā arī apstāklis vai otrs bērna vecāks arī ir studējošais, vai arī 

studējošais audzina bērnu viens. 

Mērķēts instruments tiešo un netiešo izmaksu mazināšanai studējošajiem vecākiem  varētu būt tieši 

sociālās stipendijas “Studētgods” paplašināšana, kā arī veidojot sociālu stipendiju fondu, kas primāri būtu 

piešķirams pēc sociālajiem kritērijiem un sekundāri pēc akadēmiskajiem rādītājiem. 

Otrs būtisks šķērslis ģimenes veidošanai jauniešu starpā, kuri vēlas turpināt studijas, ir potenciālais  laika 

resursu sadalījums starp augstākās izglītības iegūšanu un bērnu audzināšanu. 

Augstākās izglītības iestādēm ir nepieciešams izstrādāt studiju programmas tādā veidā, lai tās reaģētu uz 

daudzveidīgajām studējošo vajadzībām. Jāņem vērā, ka studējošajiem, kuru apgādībā ir bērns, laika resursi 

ir ierobežotāki, ko viņi var veltīt studijām, darbam un pašai ģimenei. Viena no Eiropā jau izplatītām pieejām 

ir elastīgi mācīšanās ceļi (flexible learning pathways)53, kas dod iespēju studējošajiem uz laiku pārtraukt un 

atgriezties augstākās izglītības apguvē, kā arī izveidot sev piemērotu individuālu studiju plānu. 

Nepieciešamības gadījumā studējošajiem būtu iespēja plānot savu laiku, apvienojot studijas ar ģimeni, 

pieļaujot arī vairāku secīgu bērnu piedzimšanu. Latvijā no valsts budžeta līdzekļiem tiek finansētas pilna 

laika klātienes studiju programmas, taču par citu studiju formu apguvi ir jāmaksā no saviem personīgajiem 

līdzekļiem. Līdz ar to elastīgu mācīšanās ceļu pieejas ieviešanai būtu jārod finansējums no valsts budžeta 

līdzekļiem.  

Studiju programmu īstenošanai būtiska var būt arī moduļu pieeja, ko izmanto vairākas augstākās izglītības 

iestādes, tostarp Rīgas Stradiņa Universitāte. Moduļu pieeja ļauj studējošajam vienlaicīgi pabeigt vairākus 

studiju kursus, mainot studiju noslogojuma intensitāti studiju procesa gaitā.  

Pēc pašu studējošo iniciatīvas gan Latvijas Universitātē, gan Daugavpils Universitātē, gan Rīgas Stradiņa 

Universitātē u.c. bija izveidotas bērnistabas, kur studējošajiem laikā, kad notika studijas, bija iespēja atstāt 

pieskatīšanai savus bērnus. Studējošo vērtējumā, bērnistabu darbību nepieciešams uzlabot, modernizējot 

 
52 Arnhold, Nina; Kivistö, Jussi; Püttmann, Vitus; Vossensteyn, Hans; Ziegele, Frank. (2018). World Bank Support to Higher Education in Latvia : 
Volume 2. Internal Funding and Governance. World Bank, Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29739  
License: CC BY 3.0 IGO.   
53 European Students’ Union (2019). Social Dimension Policy Paper. https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2020/01/Social-
Dimension-Policy-Paper-2019.pdf  

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29739
https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2020/01/Social-Dimension-Policy-Paper-2019.pdf
https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2020/01/Social-Dimension-Policy-Paper-2019.pdf
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to, līdz ar to nepieciešams rast iespēju augstskolām pieteikties uz papildus finansējuma piesaisti 

bērnistabu iekārtošanai un attīstīšanai konkursa kārtībā, izsludinot projektu konkursu, kas tostarp 

paredzētu iespēju nodarbināt auklīti un atbilstoši iekārtot telpas bērniem. Būtu rekomendējams, ka 

bērnistabas ir starpaugstskolu projekti, tādējādi nodrošinot tās veiksmīgāku, modernāku darbību un 

pieejamību arī to augstskolu studējošajiem, kas studē pēc studējošo skaita mazās augstskolās. 

 

3.5. rīcības virziens - LATVIEŠI PASAULĒ UN ATGRIEŠANĀS TĒVZEMĒ 

Demogrāfiskās situācijas uzlabošanās ir saistīta ne tikai ar dzimstības pieaugumu, bet arī ar priekšlaicīgas 

mirstības un emigrācijas mazināšanos. Līdz šim Latvijā prevalēja ekonomiskie emigrācijas motīvi, kas 

norāda uz iedzīvotāju neapmierinātību ar ienākumiem, sadzīves apstākļiem, darba vidi, tādējādi domājot 

par tautas ataudzes nodrošināšanu, būtu svarīgi valsts politiku vērst uz ārējās migrācijas mazināšanu, kā 

arī remigrāciju veicinošu pasākumu īstenošanu, - jo īpaši, ņemot vērā Covid 19 epidēmijas izraisītās sekas 

un iespējamos riskus jaunam ekonomiskās migrācijas vilnim.  

Masveida emigrācija mazina dzimstības pieauguma efektivitāti, jo, šīm norisēm nemainoties, ne visi 

jaundzimušie kļūst par darbiniekiem un nākamajiem vecākiem savā dzimtenē. Tāpēc vienlaikus ar atbalstu 

ģimeņu paplašināšanai ir jāgādā par bērnu un jauniešu veselības uzturēšanas, izglītošanās un pietiekami 

labi apmaksātas nodarbinātības iespējām, kas ļautu uzturēt dzīves kvalitāti un novērstu nepieciešamību 

to meklēt citās valstīs. Turklāt veseliem, stabilā, pienācīgi apmaksātā darbā strādājošiem cilvēkiem ir 

mazāk šķēršļu vairāk bērnu ģimenes izveidei, un augstāks nodarbinātības līmenis kāpina valsts iespējas 

atbalstīt ģimenes un veselības aprūpi.54 

Vairāki no pētījumiem ir iezīmējuši remigrācijas potenciālu, kā vienu no tautas  ataudzes veicināšanas 

instrumentiem, tādēļ nepieciešams nodrošināt informatīvu atbalstu un aktīvu sadarbība ar diasporu, 

atbalstot un stiprinot aktivitātes piederības sajūtas uzturēšanai. Būtiski ir atvieglot pārcelšanos un ar 

sadzīves sakārtošanu saistītos jautājumus potenciālajiem remigrantiem atgriežoties Latvijā, attīstot 

sistēmu, kas jautājumus risina individualizēti sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalst iestādēm. Nepieciešams nodrošināt pedagogu apmācību remigrantu bērnu 

atbalstam, kā arī risināt ar skolas uzsākšanu saistītās grūtības– valodas barjera, vērtēšanas jautājumi, 

pielāgošanās videi. Daļai šo bērnu nepieciešams mentors. . Jāpiedāvā efektīvi risinājumi remigrantu 

ģimenes locekļu, ja Latvija nav viņu dzimtā zeme, iesaistei darba tirgū, vietējās kopienās, piederības un 

drošības sajūtas izveidei.  

Analizējot faktorus, kas atvieglotu un palīdzētu atgriešanās procesam, kā galvenie minēti - nodarbinātības 

iespējas ar atbilstošu atalgojumu (64 %), informācija par nodarbinātības iespējām (33%) un atbalsta 

programma uzņēmējdarbības un personiskā biznesa uzsākšanai (29 %). Tāpat būtiska ir informācija par 

pakalpojumiem tieši ģimenēm - no visiem remigrantiem, par būtisku uzskatīja pašvaldības atbalstu 

dzīvojamās telpas meklēšanā (28 %), informāciju par valsts un pašvaldību atbalstu ģimenēm ar bērniem 

(19 %), bērniem pieejamas PII (16 %), gandrīz trešā daļa no tautiešiem, kas atgriezušies, ir ar ģimenēm un 

interese par pakalpojumiem un pieejamo infrastruktūru ģimenēm ir ļoti augsta. Attiecīgi pakalpojumu 

pieejamība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas var veicināt tautiešu atgriešanos Latvijā.  

Lai arī šobrīd valstī izveidotā sistēma, PAPS.lv -  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  un 

plānošanas reģionu īstenotais Reģionālais remigrācijas koordinators, daļēji risina jautājumus un palīdz 

atgriezties tautiešiem Latvijā – būtu nepieciešama tās stiprināšana un papildus pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana atbraucējiem – programmu iekļaujot SIF Ģimeņu atbalsta programmu klāstā un sazobē ar 

citām to pilnveidotu realizējot.  

 
54 Pētījums “Par tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēti”, https://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf 

http://www.varam.gov.lv/
https://www.pkc.gov.lv/images/Tautas_ataudzi_ietekmejosie_faktori.pdf
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IV PASĀKUMI MĒRĶA SASNIEGŠANAI 

“Tautas ataudzes stratēģija ĢIMENE – LATVIJA – 2030 (2050)” – “ATJAUNOJAMIES!” - 

 Mūsu kopīgā misija: Lai Latvijā dzimtu vairāk bērnu, būtu vairāk laimīgu ģimeņu, atbildīgu un par nākotni drošu bērnu vecāku! 

 

Plāna mērķis Lai Latvijā dzimtu vairāk bērnu, būtu vairāk laimīgu ģimeņu, atbildīgu un par nākotni drošu bērnu vecāku! 

1. Rīcības virziens ĢIMENES VĒRTĪBU SPĒCINĀŠANA SABIEDRĪBĀ 

Politikas mērķis 
 

Politikas rezultāti 
Sabiedrībā dominē pozitīva attieksme pret ģimeni un bērniem 

Rezultatīvie 
rādītāji 

Summārais dzimstības koeficients 
Palielinājies reģistrētā laulībā dzimušo bērnu skaits 
Noslēgto laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

Nr. p. k. Pasākums Darbības rezultāts 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Izpildes 
termiņš (līdz 
pusgadam) 

1.1.uzdevums -  Regulāra, pamatota un secīga sabiedrības domas veidošana, pozitīvas, atbalstošas vides veidošanai bērniem un ģimenēm 

1.1.1  
• Veidot sabiedrisko mediju saturu aktualizējot ģimeni un bērnus kā vērtību, 

kopēju priekšnosacījumu sabiedrības un valsts attīstībai. Tajā skaitā:  
• Nepieciešams skaidrojošs darbs, par dzimstības krituma Latvijā problemātiku 

un kādu pienesumu dzimstība dod katram sabiedrības loceklim; 
• Popularizējot bērnu kā sabiedrības vērtību sabiedrībā: ko nozīmē būt labiem 

un atbildīgiem vecākiem; vīrieša atbildība bērnu audzināšanā; nedzimis bērns 
ir zudusi vērtība sabiedrībai – savukārt katrs pasaulē nācis bērns ir mūsu 
kopīgā vērtība; 

• Mazināt stereotipus un negatīvo fonu, par bērnu “dārdzību”, grūtībām 
audzinot, smagām dzemdībām, nespēju apvienot karjeru, izglītību un 
labklājību veidojot lielu ģimeni;  

• Skaidrot ģimenes priekšrocības, savstarpējo atbalstu, brāļu, māsu attiecības; 

Sabiedrībā veidojas 
ģimenes ar bērniem 

atbalstošāka un  
draudzīgāka 
attieksme 

Izmaiņu vērtēšanai 
ir nepieciešama 
“starta aptauja”, 

pēc kuras dati  tiks 
salīdzināti, veicot 

regulāras aptaujas. 

PKC/DLC Visas ministrijas, 
pašvaldības, NVO, 

LSM iesaiste 
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• Veicināt iecietību pret bērniem, sadzīvisku atbalstu grūtniecēm, vecākiem ar 
bērniem;  

• Skaidrot par sabiedrības līdzdalību un iespējamo atbalstu gadījumos, kad 
bērniem ir invaliditāte vai uzvedības grūtības  

• Drošības sajūtas veidošana jauniešiem par valsts un pašvaldību atbalstu 
situācijās, kad tiek plānots uzsākt ģimenes dzīvi vai iestājusies grūtniecība. 

1.1.2  
Ieviest pasākumus jauniešu izglītošanā, veidojot izpratni par savstarpējām 
attiecībām un ģimeni kā vērtību, tverot ģimenes dzīves plānošanas, ģimenes 
veidošanas un funkcionēšanas pamatprincipus, vecāku un bērnu savstarpējiem 
pienākumiem un atbildību, ģimenes, paaudžu solidaritāti, iecietības un 
ģimeniskuma kā vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšana bērniem un 
jauniešiem. 

Veidojas labāka 
izpratne par 

savstarpējām 
attiecībām un 

ģimeni kā vērtību, 
kā arī par vecāku un 

bērnu 
savstarpējiem 

pienākumiem un 
atbildību. 

Izmaiņu vērtēšanai 
ir nepieciešama 
“starta aptauja”, 

pēc kuras dati  tiks 
salīdzināti, veicot 

regulāras aptaujas.   

Deleģējums 
NVO 

 

 

1.1.3  
Sabiedrības domas veidošanas kampaņa par tēvu aktīvāku iesaisti bērnu 
audzināšanā. Tajā skaitā: 
• par kopā pavadīto laiku - mācībās, atpūtā; 
• izglītojoši pasākumi – “Būt tēvam tā ir māksla”, tēvu lomas aktualizēšana 

sabiedriskajos medijos, skolās, prestiža celšana un popularizēšana;  
• veicināt pozitīvu attieksmi par tēvu iesaisti bērnu ikdienas un sadzīves 

organizēšanā, bērna kopšanas atvaļinājuma dalīšanu starp abiem 
vecākiem; 

• atbalsta grupu veidošana tēviem, organizēt mentoru kustību – iesaistot arī 
citus ģimenes locekļus un draugus – vectēvus, brāļus, onkuļus. 

• Izglītības sistēmā – skolotājs vīrietis.  

Pieaug tēvu 
līdzdalība bērnu 

audzināšanā 

Ir izveidotas 
atbalsta grupas;  Ir 

noorganizēti 
izglītojoši pasākumi 
(skaits un laiks tiks 

precizēti).   

IZM; LM (vai 
īpašā 

institūcija)  
Deleģējums 

NVO 

LSM iesaiste 

 

1.1.4  
Vecāku savstarpējās komunikācijas un informācijas apmaiņas, pakalpojumu 
saņemšanas interneta platformas izstrāde. Pēc “vienas pieturas” principa 
darbojošās sociālā platforma uz kuras bāzes, viegli uztverami un ērti ir 
pieejama aktuālā informācija, jaunumi, pastāv iespējas veikt aprēķinus, 
norēķinus, pieteikties pakalpojumiem. 
Pamats – kustība “Mamma grib saprast!” - 
https://www.facebook.com/mammagribsaprast/  

Vecākiem ir iespēja 
apmainīties ar 

pieredzi ne tikai 
savā paziņu lokā, 

bet ievērojami 
plašākā kopienā.  

Ir izstrādāta 
pakalpojumu 
saņemšanas 
interneta 
platforma.  

VARAM (vai 
RAM, vai 

īpašā 
institūcija)) 
Deleģējums 

NVO 

 

 

1.1.5  Atjaunināta un pilnīgota vietne www.laiksberniem.lv, kā jumta platforma 
pieejai jau esošajām IT platformām (paps.lv, vietagimenei.lv, 

  Deleģējums 
NVO  

 

https://www.facebook.com/mammagribsaprast/
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darbsungimene.lv, godagimene.lv), nodrošinot programmu un informatīvo 
sinerģiju. 

1.1.6  
Pasludināt 2023.gadu par “Jauno ģimeņu gadu”, veidojot atbalstošu 
sabiedrības attieksmi pret jaunajām ģimenēm (jauna ģimene arī tā kurā ienāk 
bērniņš kaut vai piektais) , un organizēt pasākumus ģimenisko vērtību 
popularizēšanai. Izstrādāti priekšlikumi “Jauno ģimeņu gada” norisei un 
starptautiska demogrāfijas foruma organizēšanai, lai turpinātu aizsākto! Tautas 
ataudzes stratēģijas plāna realizācija – Atjaunojamies! 
Turpmāk katru gadu vai vismaz katru otro gadu pasludināt par ģimenēm īpašo 
gadu (Tēva gads – 2024, Bērnības gads - 2025, Laulību gads utt) organizējot 
regulāri starptautisku forumu par demogrāfijas izaicinājumiem, sasniegumiem 
un atbalsta politikas apmaiņu ar mērķētu fokusu katrā reizē nedaudz atšķirīgu. 
2023.gadā – fokusā Ziemeļvalstis. 

2023.gads noteikts 
par “Jauno ģimeņu 

gadu” un 2023.gada 
laikā ir izstrādāts 

nākamo gadu 
nosaukumu plāns. 

 

LM (vai īpašā 
institūcija) 

LSM iesaiste 

 
 

31.12.2023. 
31.12.2024. 

 

1.1.7  Informatīvā kampaņa par, bez vecāku uzraudzības palikušajiem bērniem, 
iespējām iesaistīties audžuģimeņu un aizbildņu kustībā, adopciju, alternatīvām 
iespējām būt vecākam.   

Ir veikta informatīvā 
kampaņa 

Ir noorganizēti 
informatīvi 
pasākumi (skaits un 
laiks tiks precizēti) 

LM (vai īpašā 
institūcija) 

LSM iesaiste 

 

1.1.8  
Veselīga dzīvesveida popularizēšana, informatīvā kampaņa par individuālo 
atbildību savas veselības uzturēšanā (īpaši vīriešu veselības), tajā skaitā 
reproduktīvās veselības aktualitātes. Seksuāli transmisīvo infekciju izplatības 
un stigmatizācijas ierobežošanai.    

Ir veikta informatīvā 
kampaņa 

Ir noorganizēti 
izglītojoši pasākumi 
(skaits un laiks tiks 

precizēti) 

LM (vai īpašā 
institūcija) 

VM, IZM, SPKC 
LSM iesaiste 

 

1.2.uzdevums – Mērķtiecīgas valsts atbalsta politikas izstrāde  

1.2.1  
Ziņojuma, par vienotas demogrāfijas, tautas ataudzes politikas īstenotāj-
institūcijas un rīcībpolitikas nepieciešamību, izstrāde. Pamatojot 
piekšnosacījumus sekmīgai tautas ataudzes īstenošanai:  
• Viena atbildīgā institūcija; 
• Sistemātiskums – plāns ar konkrētiem pasākumiem; 
• Atbilstoši un pēctecīgi politikas dokumenti; 
• Ilgtermiņa stratēģija, pamatnostādnes, kas nodrošina mērķtiecīgu resursu 

piešķiršanu 
• Kontroles mehānismi un dinamiska ietekme 
• Konkrētība - skaidri mērķi un kas jāpiesaista lai to īstenotu 
• Plaša sabiedrības un profesionāļu iesaiste pastāvīgu padomju, komisiju- 

izstrādes grupu veidā   

Izstrādāts ziņojuma 
projekts 

Izstrādāts ziņojuma 
projekts 

LM (vai īpašā 
institūcija) 

 

 

1.2.2  Izstrādāt projektu par demogrāfijas institūta izveidi, lai īstenotu zinātniski 
pētniecisko darbu demogrāfijas un ģimenes studiju jomā, sekmējot uz 

Izstrādāts 
informatīvā 

ziņojuma projekts, 

Izstrādāts 
informatīvā 

ziņojuma projekts, 

LM (vai īpašā 
institūcija) 
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pierādījumiem balstītas politikas izstrādi un īstenošanu, monitoringa attīstību 
ģimenes politikas jomā. Zinātniski pētnieciskā darba īstenošana demogrāfijas 
un ģimenes studiju jomā, sekmējot uz pierādījumiem balstītas politikas izstrādi 
un īstenošanu, monitoringa attīstību ģimenes politikas jomā. 

tālākā rīcība 
abilstīgi MK 

protokollēmumam.  

tālākā rīcība 
abilstīgi MK 

protokollēmumam. 

1.2.3  Vienotas sistēmiskas un mērķētas valsts atbalsta politikas ģimenēm ar bērniem 
ieviešana un tās īstenošanas monitorēšana, sabalansējot starp valsti, 
pašvaldību un NVO, lai katra ģimene ar bērniem garantēti iziet caur “atbalsta 
sietu” jebkurā dzīves situācijā un ikdienā. Ar plašu deleģēšanas sistēmu NVO, 
tai skaitā Atbalsta ģimeņu sistēmas ieviešanu. 

Izstrādāta un 
ieviesta sistēmiski 
vienota, mērķēta 

valsts atbalsta 
politika ģimenēm ar 

bērniem 

 Izstrādāta un 
ieviesta sistēmiski 
vienota, mērķēta 

valsts atbalsta 
politika ģimenēm ar 

bērniem 

LM (vai īpašā 
institūcija) 

 

 

1.2.4  Noteikt Demogrāfijas atbalsta pasākumiem paredzētu finansējumu. Tajā skaitā: 
izveidot “Dzimstības veicināšanas” jeb Tautas ataudzes fondu, tam veltot daļu 
no atsevišķu nodokļu ieņēmumiem. 

Noteikts 
nepieciešamā 

papildus 
finansējuma apjoms 

Piešķirts 
nepieciešamā 

papildus 
finansējuma apjoms 

LM (vai īpašā 
institūcija) 

FM 

 

1.2.5  Izstrādāti priekšlikumi vecāku un ģimeņu interešu pārstāvošo nevalstisko 
organizāciju darba atbalstam, atsevišķu izpildfunkciju deleģēšanai, savstarpējai 
komunikācijai, nodrošinot regulāras diskusijas ar atbildīgās nozares lēmumu 
pieņēmējiem.  

Izstrādāti 
priekšlikumi ģimeņu 
interešu pārstāvošo 

nevalstisko 
organizāciju 

darbības atbalstam 

 
LM (vai īpašā 

institūcija) 
 

 

1.3.uzdevums – Sociālā taisnīguma nodrošināšanas politika novērtējot ģimeņu ar bērniem ieguldījumu kopējā valsts izaugsmē   

1.3.1  
Izstrādāt vienotu sistēmisku valsts atbalsta politiku, kas veicinātu taisnīguma, 
novērtējuma un atbalsta sajūtu vecākiem par bērnu audzināšanu, pilnvērtīgi 
realizējot sociālās apdrošināšanas sistēmā iestrādāto solidaritātes principu – 
tajā skaitā un jo īpaši – pienācīgu pensiju sievietēm, kuru pensijas kapitāls ir 
samazinājies, jo tās atradušās bērna kopšanās atvaļinājumā; 
Pensiju sistēmas vecākiem, kuri izaudzinājuši bērnus, līdzsvarošanai 
realizējot: 
• Priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas vecākiem - bērnu mātēm (izņēmuma 

gadījumos tēvs)  – par katru bērnu (sākot ar diviem bērniem) 1 gadu ātrāk, 
pie kam šādos gadījumos piemērojot indeksa G standartvērtību 

• Pensiju kapitāla pieaugums atkarībā no izaudzināto un aprūpēto bērnu 
skaita – VSAOI veicējs vismaz 2 % punktus no savām iemaksām var novirzīt 
savu vecāku pensiju kapitālam; 

• Valsts veic sociālās iemaksas pensiju kapitālā par bērnu kopšanas laiku no 
vidējās algas aprēķina, no kā tiek aprēķināts Vecāku pabalsta apmērs, 
tādējādi veikto sociālo iemaksu apmērs ir tāds pat kā strādājot vai vismaz 

Nodrošināts 
sociālais taisnīgums 

un paaugstināta 
drošības sajūta  

vecākiem, kuri ir 
izaudzinājuši bērnus 

 
 

LM, 
pašvaldības  

PKC/DLC (vai 
īpašā institūcija) 
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tādā apmērā kāds ir noteikts kā obligātais minimālo sociālo iemaksu 
apmērs - no minimālās algas apmēra.  

• Daudzbērnu vecākiem, kuriem apdrošināšanas (darba) stāžs ir no 20 
gadiem līdz 30 gadiem, un kuriem mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu 
alga laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 31.decembrim bija 
mazāka par vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī, ir jāpārskata 
pensijas apmēra noteikšanas formula. 
 

Šī taisnīguma nodrošināšanai izskatīt iespēju ieviest papildus «solidaritātes 
likmi” VSAO iemaksām - 1% apmērā DD pusē - piemērojot to personām bez 
bērniem –  vīriešiem no 25 līdz 60 gadu vecumam; sievietēm no 25 līdz 50 gadu 
vecumam, ar noteiktiem izņēmuma gadījumiem.  
Vācijas konstitucionālās tiesas spriedums no 2001. gada 3. aprīļa - 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/20
01/04/rs20010403_1bvr162994.html  

1.3.2  

Pilnveidot regulējumu, lai nodrošinātu iespējas abiem vecākiem būt kopā ar 
bērnu, pirmajās dzīves dienās. Tajā skaitā: 
• piešķirtas papildus apmaksātas dienas paternitātes atvaļinājumam, ja 

ģimenē ir vairāki nepilngadīgi bērni. 

nodrošinātas 
iespējas abiem 

vecākiem būt kopā 
ar bērnu, pirmajās 

dzīves dienās. 

piešķirtas papildus 
dienas paternitātes 

atvaļinājumam, 
papildināts Darba 

likums, izdarīti 
grozījumi Sociālās 

apdrošināšanas 
likumā 

LM   

31.12.2023. 

1.3.3  
Ieviest izmaiņas Darba likumā paredzot vecāku ikdienas pienākumu pildīšanai 
nepieciešamus uzlabojumus. Tajā skaitā:  
• papildināt likuma 53. pantu ar normu, kas nosaka, ka darbiniekam, ja to 

pieprasa grūtniece, sieviete pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja 
sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, kā arī darbinieks, kuram ir 
bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, 
vai kurš aprūpē citus ģimenes locekļus, ir tiesības lūgt darba devējam noteikt 
citu darba izpildes vietu, nosakot attālinātā un elastīga darba iespēja; 

• izstrādāt regulējumu par tiesībām uz pārkvalifikāciju, lai veiktu darbu 
attālināti; 

• nosakot, ka darba devēja pienākumu ir piešķirt, tādas pārkvalifikācijas 
iespējas, kas ļautu iegūt amatu, kurš pieļauj attālinātu darbu. 

Sagatavots Darba 
likumā 

nepieciešamo 
grozījumu projekts  

Sagatavots un 
iesniegts MK  Darba 

likumā 
nepieciešamo 

grozījumu projekts 

LM   

 

1.3.4  Mājsaimniecības institūta pilnvērtīga juridiska nostiprināšana, izveidojot viegli 
administrējama Mājsaimniecības reģistru (caur Latvija.lv pie VSAA sistēmas, 

Sagatavots un 
iesniegts MK 

Mājsaimniecību  

Sagatavots un 
iesniegts MK TM LM; IeM 

31.12.2024. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2001/04/rs20010403_1bvr162994.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2001/04/rs20010403_1bvr162994.html
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sajūgts ar citiem reģistriem tai skaitā VID ieņēmumu datu bāzi), nosakot 
savstarpējos pienākumus un atbildību ar atbilstošām iespējām saņemt jebkāda 
veida atbalstu.  

institūta  ieviešanai, 
reģistra izveidei 
nepieciešamā 

normatīvā 
regulējuma projekts 

normatīvā 
regulējuma projekts 

1.4.uzdevums -  Darba devēju un darba ņēmēju izglītošana un atbalstīšana – veidojot ģimenei draudzīgu darba vidi  

1.4.1  
Veidot uz ģimenēm vērstu uzņēmējdarbības kultūru, lai ilgtermiņā paaugstinātu 
vecāku drošības sajūtu darba tirgū. Turpināt attīstīt valsts programmu ģimenes 
un darba dzīves savienošanas labās prakses popularizēšanai, un nodrošināt 
atbalstu un atzinību darba devējiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu darba vidi, 
atbalsta darbiniekus ar bērniem, sadarbībā ar NVA izstrādāta darbu devēju 
motivēšanas sistēma.  

Izstrādāta darbu 
devēju motivēšanas 

sistēma 

 

 LM , NVA EM, SIF 

31.12.2030. 

1.4.2  
Normatīvā regulējuma pilnveidošana, ģimenes un darba dzīves saskaņošanu 
atbalstam, izstrādāt likumdošanas izmaiņas, attiecībā uz darba devējiem, kas 
darbavietā īsteno ģimenei ar bērniem draudzīgu politiku – tajā skaitā nodokļu 
politikā; un citu sociālo pakalpojumu, priekšrocību  saņemšanā. Mērķa 
sasniegšanai paredzēt uzņēmumu informēšanu par sociāli atbildīgas 
uzņēmējdarbības iespējām; apbalvojumu piešķiršana uzņēmumiem, kuri sniedz 
darbiniekiem labākas iespējas saskaņot darba un ģimenes dzīvi; valsts iestādēm 
kļūstot par paraugu, kā ieviest darba kultūru, kura veicina darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanu 

Ģimenei draudzīgas 
darbavietas 
programmas 

pastāvīga izaugsme, 
pilnveide un 

attīstība. 

Sabiedrībā veidojas 
izpratne par 

ģimenes un darba 
dzīves saskaņošanu.  

Elastīgā un 
attālinātā darba 

piedāvājumu 
sistēmu  

monitoringa izveide 
un uzturēšana; 

LM SIF 31.12.2030. 

1.4.3  Izstrādāt atbalsta instrumentus komersantiem, kuri  ģimenēm ar bērniem 
piedāvā pakalpojumus un produktus uz labvēlīgiem nosacījumiem – tajā skaitā 
nodokļu atlaides, priekšrocības valsts iepirkumos. 

Izstrādāti atbalsta 
instrumenti 

Izstrādāts un 
iesniegts MK 

nepieciešamais 
projekts 

LM FM  

1.4.4  Valsts darba devēja vietā pirmo mēnesi veic VSOA iemaksas jaunajam uz laiku 
pieņemtajam un apmācāmajam darbiniekam, kurš stājies pirmsdzemdību 
atvaļinājumā devušās darbinieces vietā. 

Izstrādāts 
normatīvā 

regulējuma projekts 

Izstrādāts un 
iesniegts MK 

normatīvā 
regulējuma projekts 

LM  FM 

31.12.2025. 

1.4.5  Darba devēja iespēja apmaksāt vasaras nometnes ģimenēm ar bērniem, 
nepieskaitot šos izdevumus pielīdzināmus darba algai, tādējādi neapliekot ar IIN. 

Izstrādāts 
normatīvā 

regulējuma projekts 

Izstrādāts un 
iesniegts MK 

normatīvā 
regulējuma projekts 

LM  FM 

 

1.4.6  Vecāku informēšanas pasākumi, skaidrojot vienkāršā un saprotamā valodā par 
strādājošo vecāku tiesībām un iedrošinājums uz tām pastāvēt. 

Veikti vecāku 
informēšanas 

pasākumi 
 

Skaits un formāts 
tiks precizēti. 

LM SIF, NVO, LSM 

31.07.2023. 
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1.4.7  Sabiedrības informēšanas pasākumi par iecietības, draudzīgākas vides un 
tolerantākas attieksmes veidošanu pret vecākiem un viņu bērniem darba 
kolektīvos. 

Veikti sabiedrības 
informēšanas 

pasākumi 
 

 

  

31.12.2023. 

1.5. uzdevums – Īpašu mērķa grupu godināšana 

1.5.1  
Turpināt īstenot un papildināt kuplo - Goda ģimeņu godināšanas pasākumus, 
veicinot ģimeņu kopā būšanu, kopējas aktivitātes, pieredzes apmaiņā un 
savstarpējā atbalstā. 

 Organizēti 
pasākumi.  

Skaits un formāts 
tiks precizēti. SIF, NVO LM, EM, VARAM 

 

1.5.2  Jauno Goda ģimeņu apsveikšana, piedzimstot trešajam vai nākamajam 
bērniņam. 

Organizēti 
pasākumi.  

Skaits un formāts 
tiks precizēti. SIF, NVO  

 

1.5.3  
Nodrošināt dažādus pasākumus un aktivitātes, kas veicina un popularizē tēvu 
lomas stiprināšanu sabiedrībā, motivējot tieši tēvus aktīvāk iesaistīties bērna 
ikdienas aprūpē un audzināšanā; Izstrādāt programmas “Gada tēva balva”, 
un/vai “Mūsu tētis Supermens (Kurbads? Lāčplēsis? Koknesis?)!” 
Dažādās balvu kategorijās – jaunais tēvs, radošais, Goda ģimenes utt… 

Noorganizēti 
pasākumi.  

Skaits un formāts 
tiks precizēti. 

SIF, NVO LM 

 

1.5.4  Uzsākt publisku kampaņu / akciju “Uzmanību! Darbā bērni!” – pasākumu 
darbavietās, kur darbinieki tuvāk var iepazīties ar kolēģu ģimenēm un bērni 
iepazīst darba vidi, un iepazīst vecākus, kā profesionāļus. 

Izstrādāts 
kampaņas plāns, 

uzsākta  tā 
realizācija 

Skaits un formāts 
tiks precizēti. 

LM  SIF, NVO 

 

1.5.5  
Laulības institūta stiprināšana – publiski pasākumi laulību nozīmīguma 
skaidrošanai un popularizēšanai. Vienreizējs finansiāls atbalsts pēc laulības 
noslēgšanas, ar laulībām saistīto izmaksu un nodevu samazināšana (nodevas 
dzimtsarakstu reģistrācija, dokumentu nomaiņa, mainot uzvārdu, u.c.). 

Veikti sabiedrības 
informēšanas 

pasākumi 

 

TM LM, LSM 

 

1.5.6  Jauno vecāku un ģimeņu novērtēšanas (novēršot stigmatizāciju) kampaņas, 
informācija par pieejamo valsts atbalstu jaunajiem vecākiem.   

  
  

 

1.6.uzdevums – Ģimenes plānošanas pakalpojumu attīstīšana, reproduktīvās veselības uzlabošana  

1.6.1  
Izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā 
(MK noteikumi Nr.555) attīstot ģimenes plānošanas pakalpojumu sniegšanu  
primārajā veselības aprūpē, tajā skaitā : 
• Ceļa kartes izveide un konsultācijas pacientiem, kuri vēlas ieņemt bērnu; 
• Neauglības pamatpakalpojuma saņemšanas procesa apraksta un pacienta 

ceļa kartes izveide;  
• Neauglības diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumu programmas apjoma 

pārskatīšana;  

Pakalpojuma 
apraksta izveide 

Konsultācijas 
apraksta izveide 

Kvalitātes 
indikatoru izstrāde 

Ziņojums 

Ģimenes 
plānošanas 

pakalpojumu 
pieejamība 

VM, SPKC, NVD  31.12.2023. 
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• Valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas programmas vecuma 
ierobežojumu pārskatīšana – 40+ gadiem ar speciālista slēdzienu, izmaiņas 
veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā; 

• Apaugļošanas programmas metožu pārskatīšana un efektivitātes indikatoru 
noteikšana tās efektivitātes paaugstināšanas nolūkos, lai sasniegtu vismaz 
75% efektivitātes līmeni; 

• Asistēto reproduktīvo tehnoloģiju kvalitātes indikatoru ieviešana un 
pakalpojumu efektivitātes novērtēšana; 

• Valsts apmaksātas atbalsta konsultācijas pāriem, kuri veic valsts apmaksātu 
medicīnisko apaugļošanu un saskaras ar neveiksmīgu iznākumu. 

1.6.2  
Ģimenes veselības plānošanas, vakcinācijas  un skrīninga pakalpojumu 
pieejamība. Tajā skaitā: 
• Hlamidiozes skrīninga ieviešana pusaudžiem, kuri uzsākuši dzimumdzīvi, un 

jauniešiem līdz 25 gadu vecumam;  
• Dzemdes kakla vēža skrīninga programmas efektivitātes novērtēšana. 

Pasākumu satura 
izveide 

Vakcinācijas 
aptvere 

VM, SPKC, pašvaldības  

1.6.3  
Izveidot valsts apmaksātu Dzimumšūnu banku gadījumos kad personai 
auglīgajā vecumā ir konstatēta smaga saslimšana, kas prasa ļoti smagu 
medikamentu vai medicīnas metožu pielietojumu, kas radīs neatgriezeniskas 
sekas seksuāli reproduktīvajā sistēmā veselīga bērniņa radīšanai.   

Izveidota 
Dzimumšūnu banka 

 VM   

1.6.4  
Seksuāli transmisīvo infekciju, tostarp HIV, reproduktīvo ceļu infekciju 
(gonoreja, sifiliss), dzemdes kakla vēža un citu ginekoloģisko slimību 
apkarošanas plāna izveide (mērķis: 0 jaunu infekciju, 0 seksuāli pārnēsāta 
infekcija, 0 komplikācijas un nāves gadījumi). 

Plāna izveide   VM SPKC, NVD, 
universitātes, 
pašvaldības 

 

1.6.5  
Zēnu vakcinācijas programmas pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju (CPV) 
ieviešanas izvērtēšana. 

Vakcinācijas 
kārtības izstrāde 

 VM, SPKC 
 

1.6.6  
HIV testēšanas vadlīniju ieviešana ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem HIV 
savlaicīgai diagnostikai  prioritāri reproduktīva vecuma grupā 

Vadlīniju izstrāde  VM, SPKC, 
universitātes 

 

1.6.7  
Seksuāli transmisīvo infekciju izplatības un stigmatizācijas ierobežošanas 
programmas izveide 

Pasākumu plāns un 
tā īstenošana 

 Zināšanu  par 
seksuālo un 

reproduktīvo 
veselību 

paaugstināšana 

VM IZM, SPKC 

 

1.7.uzdevums – Riska, krīzes situāciju risinājumi  

1.7.1  
Ģimeņu mediācijas un ģimenes psihoterapijas pakalpojumu pieejamība, 
vecākiem krīzes situācijās, vecāku-bērnu savstarpējo attiecību atbalstam, 
vecāku šķiršanās gadījumā nosakot obligātu konsultāciju pie mediatora. 
Sociālās krīzes gadījumi  - ienākumu, darba zaudēšana, otra apgādnieka 

 Plašs deleģējums 
NVO 

 VM, NVD 
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zaudēšana, vecāku zaudēšana, bērna zaudēšana nelaimes vai slimības 
gadījumos. 

1.7.2  
Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība vecākiem pie izdegšanas sindroma, 
depresijas. 

Izstrādāts un 
iesniegts MK 

normatīvā 
regulējuma projekts 

 LM   
 

1.7.3  
Attīstīt un paplašināt valsts finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
vardarbībā cietušām personām un vardarbības veicējiem, pakalpojumu 
popularizēšana un pieejamības nodrošināšana reģionos.  

Izstrādāts un 
iesniegts MK 

normatīvā 
regulējuma projekts 

 LM  
 

1.7.4  
Sieviešu konsultēšanas pakalpojumu pieejamība krīzes situācijās, iestājoties 
neplānotai grūtniecībai, lai mazinātu grūtniecības pārtraukšanas gadījumus. 

Izstrādāts un 
iesniegts MK 

normatīvā 
regulējuma projekts 

 LM  
 

1.7.5  
Sieviešu konsultēšanas pakalpojumu pieejamība pēc grūtniecības 
pārtraukšanas gadījumiem . 

Izstrādāts un 
iesniegts MK 

normatīvā 
regulējuma projekts 

 LM  VM, NVD 
 

1.7.6  
Pāru psiholoģiskais atbalsts, konsultēšanas pakalpojumu pieejamība pēc 
spontānā aborta, dzemdībām ar nevēlamu rezultātu nodrošināšana. 

Izstrādāts un 
iesniegts MK 

normatīvā 
regulējuma projekts 

 LM  VM, NVD 
 

1.7.7  
Izstrādāts reproduktīvās veselības “rehabilitācijas” pasākumu kopums - sociālā 
riska un jo īpaši nelabvēlīgo ģimeņu monitoringam, ar mērķi minimizēt bērniņu 
piedzimšanas gadījumus ģimenēs kurās jau iepriekš tikuši “izņemti” bērni vai 
atņemtas vecāku tiesības.  

Izstrādāts un 
iesniegts MK 

normatīvā 
regulējuma projekts 

 VM LM 
 

1.7.8  
Īstenot spontāno abortu cēloņu izpēti un iespējamos risinājumus spontāno 
abortu skaita samazināšanas iespējam.  

    
 

1.7.9  
Izstrādāts plāns ginekologa konsultāciju, laboratorisko izmeklējumu un 
kontracepcijas nodrošināšanai sociālajam riskam pakļautajām sievietēm, 
(personām ar garīga rakstura traucējumiem?)  

Izstrādāts un 
iesniegts MK plāna 

projekts 

 VM NVD, LM 
 

1.7.10  
Sociālā riska un neaprūpēto grūtnieču un jaundzimušo identificēšana un  
atbilstošu pakalpojumu un aprūpes sniegšana (GRT) 

Multisektorālas 
sadarbības 
vadlīnijas 

Neaprūpēto 
grūtnieču īpatsvars 

LM VM, pašvaldības 
 

1.7.11  
Pozitīvās pieredzes popularizēšana - stāsti par krīzes pārvarēšanu, nozīme 
attiecību saglabāšanas nozīmīgumu 

Izstrādāts 
kampaņas plāns, 

uzsākta  tā 
realizācija 

Skaits un formāts 
tiks precizēti. 

PKC  NVO, LSM 
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1.7.12  
Izstrādāts plāns veselīga dzīvesveida popularizēšanai, ar mērķi aktualizēt 
pāragru jaunu cilvēku mirstību no ārējiem cēloņiem - slīkšana, sadegšana, 
autoavārijas, paškaitējums.    

Izstrādāts plāns, 
uzsākta  tā 
realizācija 

Izstrādāts plāns, 
uzsākta  tā 
realizācija 

PKC NVO, LSM 
 

2. Rīcības virziens BĒRNA AUDZINĀŠANA UN APRŪPE 

Politikas mērķis  

Politikas rezultāti Izveidota vispusīga atbalsta sistēma ģimenēm, nodrošinot kvalitatīvu grūtniecības uzraudzības, dzemdību palīdzības un bērnu aprūpes pakalpojumu saņemšanu 

Rezultatīvie rādītāji 

Šķirto laulību skaita samazinājums uz 1000 iedzīvotājiem 
Izglītojamo skaits, kuri darbojas Kultūrizglītības programmā 
Izglītojamo skaits, kuri darbojas Sporta izglītības programmā  
Zīdaiņu īpatsvars, kuri saņēmuši krūts barošanu (līdz 6 mēnešu vecumam), % 
Stacionārā ārstēto bērnu (0-17g.v.) ar diagnozi „Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas” relatīvais skaits uz 1000 iedzīvotājiem  
Aukļu dienestu pašvaldībās skaits, kurās piesaistīts valsts finansējums  
Samazinās kopējais VBTAI saņemto sūdzību skaits par pirmsskolas izglītības iestādēm 

Nr. p. k. Pasākums Darbības rezultāts 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Izpildes 
termiņš (līdz 
pusgadam) 

2.1.uzdevums – Vecāku prasmju uzlabošana un izglītošana, aktuālās informācijas saņemšana  

2.1.1  
Izstrādāts plāns, lai nodrošinātu vecāku izglītošanu un atbalstu, prasmju 
pilnveidi, aptverot vecāku un ārpusģimenes aprūpētāju izglītošanu un atbalstu 
bērna audzināšanā un attīstībā, kā arī  pirmsdzemdību un pēcdzemdību 
periodā. Emocionālā un informatīvā atbalsta nodrošinājums topošajiem 
vecākiem, līdz bērna gada vecumam. Tajā skaitā: 
informatīvu materiālu pieejamība; 
apmācības 
pieredzes apmaiņa; 
konsultācijas; 
izveidota atbalsta ģimeņu sistēma ar plašu NVO iesaisti;  
ģimeņu pieredzes nometnes;  
nometnes partneriem; 
https://bufdir.no/en/foreldrehverdag/ - vecāki katru dienu Norvēģijā. 

Izstrādāts plāns un 
izveidota atbalsta 
ģimeņu sistēma  

 LM PKC, NVO 

 

2.1.2  
Ieviest pirmslaulību apmācības, tajā skaitā par attiecību, tiesisko, finanšu 
pratības tematiku. 

 Izstrādāta un 
ieviesta 

pirmslaulību 
apmācības 

programma 

 

LM 
TM, Deleģējums 

NVO 

 

https://bufdir.no/en/foreldrehverdag/
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2.2.uzdevums – Attīstības un izglītības pakalpojumi ģimenēm ar bērniem   

2.2.1  
Realizēt Ģimenes pirmsskolas reformu, nodrošinot pirmsskolas vecuma 
izglītības pieejamības un bērna uzraudzības pakalpojumu sistēma ar brīvu 
vecāku izvēle sava bērna labākajās interesēs - pašam pieskatīt līdz 3 gadu 
vecumam, aukļu dienesta attīstība, pieejama pirmsskolas izglītības iestāde;  

Realizēta Ģimenes 
pirmsskolas 

reforma 
 LM  

 

2.2.2  
Izveidot plašu pirmsskolas vecuma bērna aprūpes un pieskatīšanas 
pakalpojumu sistēmu, tajā skaitā: 
• bērnu īslaicīgai pieskatīšanai  
• vienās dzemdībās dzimušo bērnu aprūpes atbalstam; 
• bērnu ar invaliditāti aprūpei; 
• pieskatīšana krīzes situācijās vai nestandarta laikā, SOS pieskatīšana 

ārkārtas situācijās; 
• ēdināšana;  
• ārpus bērnu dārza standarta darba laika un pēc sākumskolas mācību 

beigām  bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, arī nestandarta darba laika 
veicējiem; 

• pagarinātās dienas grupas pieejamības nodrošināšana.  

Realizēta Ģimenes 
pirmsskolas 

reforma 
 LM IZM, pašvaldības 

 

2.2.3  Nodrošinātas saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas sākumskolas vecuma 
bērniem (nometnes, īpaši vasaras brīvlaikā) 

Paplašinātas 
saturīgas brīvā laika 

pavadīšanas 
iespējas 

 LM 
IZM, pašvaldības, 

pakalpojumu 
sniedzēji 

 

2.2.4  
Nodrošinātas organizētas brīvā laika pakalpojumu pieejamība un interešu 
izglītība, sporta aktivitāšu pieejamība ikkatram bērnam. Izstrādāt sistēmu, kas 
monitorē ikviena bērnu iesaisti un dalību vismaz vienā interešu izglītības jeb 
ārpusskolas aktivitātē, kur valsts garantē bezmaksas pieejamību pēc vecāku 
izvēles.  

Paaugstināta 
interešu izglītības 

un sporta aktivitāšu 
pieejamība bērniem 

 
IZM, 

pašvaldības 
 

 

2.2.5  

Interešu izglītības pedagogu un medicīnas darbinieku izglītošana un iesaiste 
vardarbības atpazīšanā un mazināšanā, rīcības algoritmu izstrāde.  

 Samazinās kopējais 
VBTAI saņemto un 

apstiprināto 
sūdzību skaits par 

pirmsskolas 
izglītības iestādēm 

LM  

VM, TM, 
profesionālās 

asociācijas, NVO, 
izglītības iestādes 

 

2.2.6  Īstenot prasmju un kultūrapziņas attīstīšana un vērtībaudzināšana, latviskās 
kultūrapziņas un nacionālās identitātes veidošana bērniem un jauniešiem       

2.2.7  
Intensīvāku un jaunu pakalpojumu piedāvājums ģimenēm – tajā skaitā 
asistenti, līdzgaitnieki, dienas centri smagi slimiem bērniem;  
Tai skaitā – Atbalsta ģimenes sistēmas izveide – kad katrai sociālā riska ģimenei 
ir “piestiprināta” sava Atbalsta ģimene, kas palīdz ikdienas rūpēs, prasmēs un 
bērnu audzināšanā uzlabojot vidi īpaši bērniem, redzot pozitīvo piemēru 

Tiek izstrādāts 
minimālais 

pakalpojumu grozs, 
daudzveidīgam 

ģimenes ikdienas 
dzīves atbalstam. – 
Izveidota atbalsta 
ģimenes sistēma 

 
LM, 

pašvaldības 
Caur deleģējumu 

NVO 
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2.2.8  
Logopēda pakalpojuma pieejamības nodrošināšana, tajā skaitā bērnudārzos un 
skolās 

Logopēda 
pakalpojuma satura 

un apmaksas 
nosacījumu 

pārskatīšana 

Pakalpojuma 
aptveres 

palielināšana, rindu 
mazināšana 

LM VM, NVD 
 

2.2.9  
Izstrādāt plānu darbam ar talantīgajiem bērniem, to spēju un prasmju 
pilnveidošanai un attīstībai, emocionālajam atbalstam. Bērnu un jauniešu 
zinātnes centra attīstība - īstenojot rotaļīgu un izzinošu izglītošanu nodrošināt 
pieejamību jaunākajiem dabaszinātņu, tehnoloģiju un inženierzinātņu 
sasniegumiem, iespējām un inovācijām.  
 

Izstrādāts plāns 
pieejamības  
jaunākajiem 

dabaszinātņu, 
tehnoloģiju un 
inženierzinātņu 
sasniegumiem  

 IZM  
 

2.3.uzdevums – Veselības aprūpes pakalpojumi ģimenēm ar bērniem   

2.3.1  
Veselības aprūpes kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība bērniem, it īpaši 
reģionos, tajā skaitā primārās un sekundārās aprūpes speciālistu sadarbības 
algoritmu izstrāde 

Izstrādāti 
sadarbības algoritmi 

un vadlīnijas  

Samazināts 
gaidīšanas laika 

PKC VM, NVO 
 

2.3.2  
Bērnu zobārstniecības pakalpojumu absolūta un nekavējoša nodrošināšana 
atbilstoši bērnu zobārstniecības vadlīnijām. Realizējot preventīvi – ārstniecisku 
sistēmu ar pastāvīgu un regulāru mobilo kabinetu darbību īpaši reģionu 
pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. 

Zobārstniecības 
pakalpojuma satura 

un apmaksas 
nosacījumu 

pārskatīšana 

Pakalpojuma 
aptveres 

palielināšana, rindu 
mazināšana 

VM NVD 
 

2.3.3  
Izstrādāt noteikumus, kad bērna slimības laikā vecākiem ir iespēja turpināt 
darbu un par bērnu parūpējas cita persona, kas ir apmaksāta no 
apdrošināšanas sistēmas (B slimības lapa) 

Sagatavots 
normatīvā akta 

grozījumu projekts 

Sagatavots un MK 
iesniegts  normatīvā 

akta grozījumu 
projekts 

LM  
 

2.4.uzdevums – Pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpes pieejamības nodrošināšana 

2.4.1  Pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpes pieejamības 
nodrošināšana, tajā skaitā: 
• Vienotas informācijas kanāla par grūtniecības aprūpi izveide; 
• Grūtnieču aprūpes Zaļā koridora ieviešana; 
• Vienotu antenatālās aprūpes kvalitātes indikatoru ieviešana un 

uzraudzības sistēmas izveide; 
• Epidurālās analgēzijas dzemdību pakalpojuma kritēriju un ieviešanas 

nosacījumu izstrāde un izglītošanas programma par tās ietekmi; 
• Valsts apmaksāto antenatālās un dzemdību aprūpes tarifu pārskatīšana; 
• Veselības aprūpes pakalpojumu līdzmaksājumu samazināšana  

grūtniecības un pēcdzemdību laikā;  
• Uztura speciālista konsultāciju nodrošināšana grūtniecēm ar aptaukošanos 

vai diabētu. 

Valsts apmaksāto 
grūtniecības 

aprūpes 
pakalpojumu 

aptveres 
palielināšanās  

Izmaiņas veselības 
aprūpes 

pakalpojumu 
organizēšanas un 
samaksas kārtībā 

(MK noteikumi 
Nr.555) 

Grūtnieču īpatsvars, 
kas saņemušas 

ģimenes ārstu un 
vecmāšu sniegtos 

pakalpojumus 

VM, PKC pašvaldības, NVO 
VM, SPKC, 

ārtsniecības 
iestādes 
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2.4.2  
Augsta riska grūtnieču, dzemdētāju un jaundzimušo transportēšanas uz 
augstāka līmeņa ārstniecības iestādi kārtības pilnveidošana. 

Pārvešanas 
pakalpojuma 

kārtības 
pilnveidošana: 

pārvešanas 
algoritmu un 

kvalitātes 
indikatoru izveide 

un ieviešana 

 VM   

2.4.3  
Grūtnieču aprūpes centru izveide reģionālajās slimnīcās. 
 

Aprūpes centru 
darbības  principu 

un kārtības izstrāde, 
pilotprojekta 

realizācija 

Reģionos aprūpi 
saņēmušo grūtnieču 

skaits 

VM   

2.5.uzdevums – Jaundzimušo aprūpes pieejamības nodrošināšana 

2.5.1  Bērnu aprūpes centru izveide reģionālajās slimnīcās sadarbībā ar BKUS  

 

Centru darbības 
kārtības izstrāde un 

ieviešana, 
Integrētu 

pakalpojumu 
izveide 

 VM, NVD, BKUS, 
reģionālās 
slimnīcas 

 

2.5.2  Bērnu aprūpes pieejamība, pilnveidota jaundzimušo skrīninga organizācija   
Skrīnga materiāla 

savlaicīga nodošana 
no ārstniecības 

iestādēm uz BKUS 
kārtības 

pilnveidošana 

Savlaicīgu materiāla 
nodošanas 

gadījumu īpatsvara 
pieaugums 

VM ,PKC , ārtsniecības 
iestādes  

2.5.3  Priekšlaicīgi dzimušu un bērnu ar hroniskām saslimšanām dinamiskās 
novērošanas programmas realizācija 

Programmas 
kārtības izveide un 

īstenošana 

 VM VM, NVD, BKUS 
 

2.5.4  Piena bankas izveide priekšlaicīgi dzimušiem bērniem  
Izveides kārtības 

izstrāde un 
ieviešana 

 VM NVD 
 

2.5.5  Bērnu līdz 5 gadu vecumam attīstības skrīninga izstrāde un ieviešana ģimenes 
ārstu praksēs agrīnu psihisko un uzvedības traucējumu identifikācijai un 
profilaksei 

Skrīninga kārtības 
izstrāde un 
ieviešana  

 VM SPKC, NVD 
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2.5.6  Bērnu profilaktisko medicīnisko pārbaužu pilnveidošana, ietverot bērnu 
lipidoprogrammas realizāciju, redzes profilaktisko skrīningu u.c 

Profilaktisko 
medicīnisko 

pārbaužu satura 
pārskatīšana un 

ieviešana 

 VM SPKC, NVD 
 

2.5.7  Medicīniski pamatotu maksimāli pieļaujamo gaidīšanas laiku noteikšana bērnu 
aprūpes akūtiem un plānveida pakalpojumiem, lai mazinātu vecāku tiešos 
privātos maksājumus par akūtiem un neatliekamiem pakalpojumiem 
jaundzimušajiem un bērniem 

Uz pierādījumiem 
balstīta 

pakalpojumu 
gaidīšanas laika 

vadlīniju izstrāde 

Pakalpojumu 
aptveres 

palielināšana, rindu 
mazināšana, tiešo 

maksājumu 
samazināšana 

VM, NVD, 
universitātes  

2.5.8  Bērnu aprūpes pakalpojumu tarifu un apmaksas nosacījumu pārskatīšana 
pakalpojumiem ar garākajām gaidīšanas rindām 

Apmaksas 
nosacījumu 

pārskatīšana   
 

Speciālistu piesaiste 
valsts 

apmaksātajiem 
pakalpojumiem, 
Gaidīšanas rindu 

samazināšana 

VM, NVD BKUS 
 

2.5.9  Medicīniskās rehabilitācijas programmas īstenošana bērniem ar augstu 
funkcionēšanas traucējumu un invaliditātes risku 

Programmas izveide 
un ieviešana 

 VM NVD 
 

2.6.uzdevums – Agrīnās nāves un traumatisma novēršana  

2.6.1  
Izstrādāt plašu valsts programmu ar mērķtiecīgu cēloņu novēršanu - bērnu 
agrīnajai mirstībai un traumatismam, tajā skaitā: 

• bērnu traumatisma mazināšana; 
• prevencija; 
• novēršamās mirstības; 
• atkarību veidošanās risku mazināšana; 
• drošas vides veidošana (Ugunsdrošība, drošība uz ledus, satiksmes 

drošība) 

Izstrādāta valsts 
programma 

 VM  
 

2.6.2  
Visaptveroša apmācības programma peldētprasmēm, noslīkšanas mazināšanai 
– drošībai uz ūdens. Atsevišķa programma sākot ar vecāku apmācību, mazuļu 
apmācību pirmsskolās, tad skolās, arī jauniešu un pieaugušo izglītošanu. 

  IZM, 
pašvaldības 

 
 

3. Rīcības virziens DZĪVES KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ĢIMENĒS AR BĒRNIEM 

Politikas mērķis  

Politikas rezultāti 
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Rezultatīvie rādītāji 

Mājokļa izdevumu slogs -  1 pieaugušais ar bērniem -  “ļoti apgrūtinošs” 
PII pieejamība – rindā reģistrēto bērnu skaits uz PII 
Ģimenēm ar bērniem piešķirto garantiju skaits hipotekāro kredītu saņemšanai mājokļa iegādei  
Nabadzības riska indekss nepilnām ģimenēm ar apgādībā esošiem bērniem, % 
Nabadzības riska indekss ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem, % 
Vecāku pabalsta saņēmēju skaits (vidēji gadā) 

Nr. p. k. Pasākums Darbības rezultāts 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Izpildes 
termiņš (līdz 
pusgadam) 

3.1.uzdevums – Ģimeņu ikdienas un sadzīves līmeņa paaugstināšana  

3.1.1  

Papildināti esošie un izstrādāti jauni atbalsta instrumenti mājokļa kvalitātes 
uzlabošanai un mājokļa pieejamībai ģimenēm ar bērniem. Tajā skaitā: 
• Nodrošināt kvalitatīvu īres dzīvokļu piedāvājumu ģimenēm ar bērniem;  
• Energoefektivitātes pasākumus esošā dzīvojamā fonda renovācijai. 
• Kreditēšanas pakalpojumu pieejamība; 
• ALTUM valsts garantijas mājokļa programmas pilnveide; 
• Mājokļu subsīdiju programmas “BALSTS” paplašināšana; 
• Standartizētu projektu izstrāde. 

Izstrādāti atbalsta 
instrumenti mājokļa 

pieejamībai un to 
kvalitātes uzlabošanai 

 EM   DLC/ VARAM  

3.1.2  

Programmas “Ģimenes māja nomā ar izpirkumu” detalizēta izstrāde un ieviešana; 
Izstrādāti īpaši atbalsta mehānismi ar valsts nodrošinātu finanšu platformu 
pašvaldībām veidojot dzīvojamo fondu jaunajām ģimenēm (nepieciešamajiem 
speciālistiem) un ekonomiski aktīvām ģimenēm ar bērniem, tajā skaitā dodot 
pašvaldībām iespējas piešķirt bezatlīdzības lietošanā zemi mājas būvniecībai 
ģimenēm un nodrošinot moduļveida ekonomiskā tipa energoefektīvu māju nomu ar 
izpirkuma tiesībām pieejamību. Realizējot sērijveida moduļmāju ražošanU valsts 
programmas ietvaros. 

Izstrādāta programma 
un uzsākta tās 

realizācija 

 
PKC, 

VARAM 
  

3.1.3  
Jaundzimušā bērna pūriņa ieviešana.   

 
   

3.1.4  
Bērna kopšanas pabalsta apmēra noteikšana vismaz minimālajā ienākuma līmenī 
(MIL) par divām personām mājsaimniecībā, kas 2022.gadā sastādītu 427 eiro (MIL 
251 € + MIL2 70% 176 € – 2022.gads par 2020.g.)  

    

 

3.1.5  

Pabeigt vecāku pabalstu sistēmas pilnveidošanu, tajā skaitā:  
• Strādājošiem vecākiem noteikt vecāku pabalsta mainīgumu atkarībā no 

atalgojuma apmēra un/vai darba slodzes lieluma, kā arī otra vecāka 
nodarbinātības vai atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā.  

Sagatavots un MK 
iesniegts  normatīvā 

akta grozījumu 
projekts  

Pabeigta vecāku 
pabalstu sistēmas 

pilnveidošana 
LM FM  
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• Nosakot, ka vecāku pabalsta izmaksa daļēji par bērnu tiek turpināta arī 
gadījumos, kad nākamais bērns piedzimst laikā, līdz nav izmantots viss bērna 
kopšanas atvaļinājums; 

• Dvīņu piedzimšanas gadījumā vecāku pabalsta apmērs tiek aprēķināts ar 
augstāku vidējā atalgojuma atvietojamības līmeni periodam līdz bērna 1,5 g - 
70% un 1.g - 85%. Trīnīšu gadījumā periodam līdz bērna 1,5 g - 85% un 1.g - 
100% apmērā; 

• Atvietojamības palielinājums no 43,75% no vidējām iemaksām līdz 50% par 
periodu līdz bērna 1,5 gadu vecumam. 

• Izvērtēt iespēju Vecāku pabalstu aprēķināt no abu vecāku veiktajām sociālajām 
iemaksām.  

3.1.6  

• Veikt grozījumus likumdošanā, kas paredz, ka gadījumos, kad bērniņš piedzimis 
priekšlaicīgi vai vienās dzemdībās piedzimuši vairāk kā viens bērns un ir 
medicīniskas indikācijas, apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums var tikt 
pagarināts līdz papildus 30 (45) dienām. 

Sagatavots  normatīvā 
akta grozījumu 

projekts 

Īpašā situācijā esošu 
ģimeņu ar bērniem 

situācijas 
uzlabošanās 

LM   

3.1.7  

Izvērtēt un ieviest paplašinātus nodokļu atvieglojumus ģimenēm ar bērniem, tajā 
skaitā: 
• nodrošināt atvieglojumu par apgādājamo vecākiem, kuri  kuri vienlaikus gūst 

ienākumus vispārējā darba nodokļu režīmā un MUN režīmā; 
• Iespēj bērna vecākiem dalīt pieejamo atvieglojumu par apgādājamo;  
• Palielināt darba devēja maksātā bērna dzimšanas pabalsta apmēra atbrīvošanu 

no aplikšanas ar IIN; 
• iekļaut daudzbērnu ģimeņu hipotekāro kredītu procentus attaisnotajos 

izdevumos; 
• iekļaut vecāku līdzmaksājumu par pirmsskolas izglītību attaisnotajos 

izdevumos.  
Palielināt attaisnotos izdevumu apmēru par apgādājamo bērnu no 600 uz 1 200 eiro 
gadā.  

Sagatavots un MK 
iesniegts  normatīvā 

akta grozījumu 
projekts  

Ģimeņu ar bērniem 
materiālās situācijas 

uzlabošanās 
LM FM  

3.1.8  

Nodrošināt kvalitatīvas un veselīgas brīvpusdienas skolās līdz 9.klasei, sākot ar 
pirmsskolas izglītību vismaz no 3 gadu vecuma. Valstij sedzot vismaz produktu 
izmaksu grozu, nodrošinot augsti kvalitatīvu produktu iegādi, cik iespējams no 
vietējiem ražotājiem.  

     

3.1.9  Veikt izpēti par ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem slēdzot lielveikalus 
svētdienās un to aizstājot ar jēgpilnu un ģimenisku brīvā laika pavadīšanu. 

Veikta izpēte un 
sagatavoti ieteikumi 

 PKC, LM    

3.2.uzdevums – Atbalsts atsevišķām grupām, kam valsts atbalsta intensitātes pieaugums ir objektīvi pamatots 



 
 

58 

 

3.2.1  

Turpināt attīstīt “Trešā bērna politiku” realizējot vispārēju uzstādījumu, ka  
ekonomiski aktīvām vidusmēra ģimenēm, ienākot trešajam bērnam atbalsta apjoms 
ir tik plašs un jaudīgs, ka ir sajūta “paliek vieglāk”, jeb ienākumu-izdevumu 
kopapjoms uz vienu personu mājsaimniecībā situāciju – dzīves līmeni - nevis 
pasliktina, bet gan uzlabo.  Tajā skaitā: 

1. Daudzbērnu ģimenes tvēruma precizēšana, nosakot, ka par daudzbērnu 
ģimenēm tiek atzītas un pilnvērtīgs valsts atbalsts pienākas arī ģimenēm, 
kur laulātie kopīgajā mājsaimniecībā ikdienas aizgādībā aprūpē 3 un vairāk 
bērnus, kas paredz arī laulātā no iepriekšējām attiecībām esošos bērnus. 

2. Ar pieaugošu intensitāti realizēt īpašu “Ceturtā bērna” un arī “Piektā + 
bērna” politiku – kad līdz ar 4. bērnu ir īpaša labvēlība, bet ģimenei 
izvēloties par labu 5.bērniņam – faktiski viss ir nodrošināts ar pienācīgu 
atbalstu – auto uz īpašiem nosacījumiem, mājoklis, nodokļu atvieglojumi, 
pakalpojumi utt; 

3. Uzstādījums – kā pašsaprotama norma ir ģimene ar 4 bērniem, tas ir 
latviska pamatīguma krietns apliecinājums, savukārt īpašu prestižu veido  – 
būt par atbildīgu vecāku 5 un vairāk bērniem.   

4. Goda ģimenes programmas paplašināšana 4 bērnu vecākiem – Goda 
ģimenes statusu saglabājot līdz jaunākais bērns sasniedz pilngadību, bet 5 
un vairāk bērnu vecākiem šis statuss ir uz mūžu. Paplašinot arī Daudzbērnu 
ģimenes tvērumu līdzvērtīgu atbalstam – Goda ģimenes programmai, lai 5 
bērnu vecāki vienmēr ir kategorijā – Daudzbērnu ģimene. 

5. Pilnībā apmaksāta ēdināšana bērniem jau pirmsskolās un vismaz līdz 
9.klasei; 

6. Mājokļa īres izmaksu samazinājums, atmaksājot īrniekam nekustamā 
īpašuma nodokļa attiecināmo daļu, ko samaksājis mājokļa īpašnieks par 
konkrēto mājokli, tādā apmērā kā nosaka normatīvie akti daudzbērnu 
ģimenēm; 

7. Palielināt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ģimenēm ar 
bērniem,  bez summas ierobežojuma - 3 bērnu ģimenes – 50%; 4 bērnu 
ģimenes – 70%; 5 un vairāk bērnu ģimenes – 90%;  

8. Paplašināt sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanu arī Goda ģimenes 
3+ vecākiem, kuriem bērns ir līdz 7 gadiem (ieskaitot); 

9. Atkritumu apsaimniekošanas izmaksu samazināšanai daudzbērnu 
ģimenēm daudzdzīvokļu mājās; 

10. Izstrādāt noteikumus par valsts atbalstu elektroauto iegādei Goda 
ģimenēm; 

Sagatavoti un MK 
iesniegti normatīvo 

aktu grozījumu 
projekti,  

 

 Ģimeņu ar bērniem 
materiālās situācijas 
uzlabošanās 

LM,     
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11. Ieviest valsts dotāciju granta veidā 4 un vairāk bērnu ģimenei 7 vietīga auto 
iegādei vismaz 7 000 eiro apmērā. 

12. Mājokļu subsīdiju programmas “BALSTS” paplašināšana: 

• Ja mājoklim veic energoefektivitātes pasākumus un remontu. 

• Bez komercabanku iesaistes 

• Palielinot atbalsta finansiālo apjomu – 3 bērni 10 000 (15 000 
energoefektīvam mājoklim), 4 bērni – 15 000 (20 000), 5+ bērni 25 000 
(30 000) ; 

13. Sagatavot citus priekšlikumus kuplo ģimeņu atbalstam (prioritāte 
uzņemšanai PII un skolās, organizēta bērnu vasaras nometņu izdevumu 
segšana); 

3.2.2  

Veikt izpēti, lai atrastu optimālākos atbalsta veidus viena vecāka ģimenēm, tajā 
skaitā:  
• Izvērtēt iespējas ar tiešiem atbalsta instrumentiem mazināt ģimeņu nabadzības 

riskus; 
• Izvērtēt iespēju viena vecāka ģimenē īpašos gadījumos noteikt ĢVP piemaksu;  
• Noteikt prioritāru bērnu uzņemšanu PII; 
• Apmaksātu ēdināšanu pirmsskolā; 
• Interešu izglītības un organizēto bērnu vasaras nometņu izdevumu segšana; 
• Pasākumi pilnas ģimenes veidošanai.  

Veikta izpēte un 
sagatavoti ieteikumi 

 LM PKC  

3.2.3  

Izstrādāt mērķētus un elastīgu atbalsta sistēmu vecākiem, kuriem ģimenē ir bērns 
ar īpašām vajadzībām, invaliditāti vai citiem attīstības traucējumiem, lai mazinātu 
traumatiskās bērnu aprūpe pieredzi, sniedzot gan emocionālu atbalstu, gan 
nodrošinot pakalpojumu pieejamību, gan finansiāli - nosakot ĢVP piemaksu par 
paša bērnu ar invaliditāti aprūpi, veicinot šo bērnu iespējas augt ģimenē, veidojot 
vislabvēlīgākos nosacījumus, lai vecāki var aprūpēt bērnu ar invaliditāti savā ģimenē 
ar maksimālu valsts atbalstu.  

Sagatavots un MK 
iesniegts  normatīvā 

akta grozījumu 
projekts 

Bērnu ar invaliditāti 
aprūpes 

pakalpojumu 
pieejamības 
uzlabošanās 

LM   

3.2.4  

Kompleksu pasākumu izstrāde, atbilstoši koncepcijai "Par adopcijas un 
ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu", realizējot uzstādījumu – “katrs 
bērns uzaug ģimeniskā vidē”. Tajā skaitā:  
• Nosakot Ģimenes valsts pabalsta Labklājības piemaksu par adoptēto, lai 

veicinātu arī šo bērnu iespējas augt ģimenē; 
• Apmaksāta 10 darba dienu atvaļinājuma noteikšana pirms-adopcijas periodā 

vai adoptējot bērnu līdz 18 gadu vecumam. 

Izstrādāts pasākumu, 
kopums 

ārpusģimenes 
aprūpes sistēmas 

pilnveidošanai 
 LM NVO  
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4. Rīcības virziens JAUNIEŠU PATSTĀVĪGAS DZĪVES SĀKUMS 

Politikas mērķis Atbalsts jauniešiem ar mērķi – veidot motivējošu sistēmu, veselīgai un stabilai attīstībai, uzsākot ģimenes dzīvi un kļūstot par vecākiem 

Politikas rezultāti Izveidota efektīva atbalsta sistēma jauniešiem un jaunajiem vecākiem, kas palīdz iekļauties pieaugušo dzīvē un motivē neatlikt ģimenes veidošanu  

Rezultatīvie rādītāji Laulībā pavadīto gadu skaits 
Mātes vidējais vecums pirmajam bērnam piedzimstot 

Nr. p. k. Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs 
Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Izpildes termiņš 
(līdz pusgadam) 

4.1.uzdevums – Atbalsta instrumenti jauniešiem uzsākot ģimenes dzīvi 

4.1.1  
Izstrādāt un ieviest valsts programmu atbalstam jauniešiem nodibinot 
ģimeni un ģimenē ienākot bērnam, tajā skaitā: 

• bērna kopšanas pabalsta līdz bērna 1,5 gada vecumam ikgadēja 
palielināšana līdz pienācīgam līmenim;  

• attīstīti instrumenti mājokļa kvalitātes uzlabošanai un pieejamībai;  
• sadarbībā ar NVA paplašināt jauniešu nodarbinātības un amatu 

prasmju apgūšanas iespējas, atbalstu un apmācības darba 
meklēšanas procesā; 

• valsts mājokļu politikā mērķauditorija- studējošie jaunie vecāki. 

Izstrādāta un ieviesta valsts 
atbalsta programma 

Uzlabojas  situācija 
jauno vecāku ģimenēs 

LM   

4.1.2  
Izstrādāt un ieviest valsts programmu studējošajiem jaunajiem 
vecākiem, tajā skaitā: 

• Studiju un studējošā kredīta dzēšana 50% apmērā par katru 
piedzimušo bērnu - kredīta dzēšana tiek attiecināta ne tikai uz 
studējošā kredītu, bet arī studiju kredītu par pirmo bērnu dzēšot 
50% apmērā, bet par otro – dzēšot kredītsaistības pilnībā. 

• paredzēt studējošā kredīta izmaksas arī vasaras periodā un 
akadēmiskā atvaļinājuma laikā, ja piedzimst bērns studiju laikā. 

• Izvērtēt iespēju laulātajiem studējošajiem vecākiem, pēc bērna 
piedzimšanas, abiem attiecīgā procentuālā apmērā dzēsts studiju 
vai studējošais kredīts; 

• Sociālās stipendijas “Studētgods” paplašināšana attiecinot to arī uz 
jaunajiem vecākiem līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot), paredzot 
iespējas to saņemt arī nepilna laika klātienes programmās;  

• Nodrošināt iespēju jaunajām ģimenēm izvēlēties citas studiju 
metodes, piemēram, studiju laika pagarināšana, neklātienes 
studijas, vakara laika studijas; 

Izstrādāta un ieviesta valsts 
atbalsta programma 

Uzlabojas  situācija 
studēkošo jauno vecāku 

ģimenēs, paaugstinās 
iespēja savienot studijas 

un ģimenes dzīvi 

LM, IZM   
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• Paredzot, ka jaunie vecāki, kas iepriekš studējuši pilna laika klātienē 
budžeta grupā, pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma 
turpinot studijas arī nepilna laika klātienē saglabā budžeta vietu; 

• Papildināt augstskolu akreditācijas prasības: augstākās izglītības 
iestādei jānosaka obligāta prasība bērnistabas pieejamībai. 

4.1.3  
Attīstīt jauniešu centru darbību pašiniciatīvai, sadarbībai un izaugsmei, 
tostarp aktīvai līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē. Piedāvājot inovatīvas un 
radošas brīvā laika pavadīšanas iespējas, liekot pamatu jauniešu 
uzņēmīgumam, veselīgam dzīvesveidam un savu spēju apzināšanai. 

Paplašinās un aktivizējas  un 
jauniešu centru darbība 

Mazinās neveselīgu 
ieradumu ietekme, 

paaugstinās jauniešu 
gatavība darbam un 

ģimenes dzīvei 

IZM  pašvaldības  

4.1.4  
Izstrādāt papildus motivējošu pasākumu kopumu par labu izvēlei kļūt 
par jaunajiem vecākiem. Ar pastāvīgu monitoringu par ietekmes 
mehānismiem un to pilnveidojumiem. 

Veikts izvērtējums un 
izstrādāts motivējošu 

pasākumu kopums 

Mazinās vidējā pirmā 
bērna dzimšanas laika 

pieaugums 

IZM pašvaldības  

4.2.uzdevums – Veselīga dzīvesveida un reproduktīvās veselības aktualizēšana jauniešiem 

4.2.1  
Vienotas nacionāla līmeņa programmas jauniešu izglītošanai - Ģimenes 
mācība, par atbildīgumu pret sevi un attiecībām, kas sevī iekļauj arī -  
veselīga dzīvesveida, seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības 
programmu 5.-7. un 8.-12. klašu skolēniem. 

Programmas izveide un 
īstenošana 

Zināšanu  par seksuālo 
un reproduktīvo  

veselību paaugstināšana 

 VM, IZM, SPKC  

4.2.2  
Veselīgu dzīves veidu veicinoši jauniešu vecuma grupu uzrunājoši 
informatīvie materiāli un pasākumi - to iekļaušana sporta un izklaides 
pasākumos. 

Informācijas satura 
sagatavošana  

Informācijas kanālu 
noteikšana 

Informācijas izplatīšana 

Alkohola, smēķēšanas 
un citu  atkarību 

mazināšana jauniešu 
vidū Alkohola izraisītas 

nāves % populācijā 
Jauniešu īpatsvars, kas ir 

bijuši piedzērušies 15 
gadu vecuma grupā 

Jauniešu īpatsvars, kuri 
ir pamēģinājuši vai 

regulāri smēķē 
elektroniskās cigaretes 

PKC VM, IZM, 
pašvaldības 

 

4.2.3  
Valsts apmaksātas narkoloģiskās veselības aprūpes pakalpojumu 
(palīdzības un ārstēšanas) pieejamības paaugstināšana jauniešiem. 

 Sagatavots un MK iesniegts  
normatīvā akta grozījumu 

projekts 

Paaugstinās valsts 
apmaksāto 

pakalpojumu 
pieejamība, mazinās 

kaitīgo ieradumu 
ietekme 

PKC VM, 
pašvaldības 

 

4.2.4  
Atbalsta pasākumu attīstīšana un īstenošana pašvaldībās  jauniešiem, 
kuri cieš no atkarībām (psiholoģiskā palīdzība, atbalsta grupas, 
nodarbības u.c.) 

Ieviesti atbalsta pasākumi: 
veselību veicinošas vides 

izveide, grupu nodarbības u.c. 

Paaugstinās valsts 
apmaksāto 

pakalpojumu 
pieejamība, mazinās 

PKC Pašvaldības, 
VM 
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kaitīgo ieradumu 
ietekme 

5. Rīcības virziens LATVIEŠI PASAULĒ UN ATPAKAĻCEĻĀ UZ LATVIJU 

Politikas mērķis Stiprināt saites ar diasporu, sniedzot atbalstu veicināt Latvijas iedzīvotāju atgriešanos un izmantot pasaulē uzkrāto pieredzi savai un Latvijas kopējai izaugsmei  

Politikas rezultāti Nodrošināta efektīva atbalsta sistēma tautiešiem, kas vēlas un ir motivēti atgriezties tēvzemē 

Rezultatīvie rādītāji 
Remigrantu skaits 
Remigrantu īpatsvars imigrantu kopskaitā, %  
Diasporas skolās iesaistījušies bērni, kas apmeklē latviešu skolu55, % 

Nr. p. k. Pasākums Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs 
Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Izpildes termiņš 
(līdz pusgadam) 

5.1.uzdevums - informācijas pieejamību, atbalsts remigrācijas un integrācijai procesā 

5.1.1  

Tiek īstenots plašs pasākumu klāsts diasporas atbalstam, piederības 
sajūtas Latvijai stiprināšanai un veicināta iedzīvotāju atgriešanās. Tiek 
īstenots saskaņā ar “Plāns darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam”43.  

Nostiprināta diasporas 
iesaiste Latvijā notiekošajos 

sabiedriskajos procesos, 
nodrošināti labvēlīgi apstākļi 

remigrācijai 

Veicināta remigrācija. 3 
gados Latvijā 

atgriezušies 6000 
remigranti (katru gadu 

2000 remigranti) 
(rādītājs pēc CSP 

datiem). 

ĀM KM 

 

5.1.2  Sagatavot priekšlikumus remigrācijas veicināšanas politikas 
paplašināšanai – jaunu cilvēku, ģimeņu ar bērniem atgriešanai. 2018. 
gadā izveidotā reģionālo koordinatoru tīkla darbības izvērtēšana un 
PAPS.LV programmas pilnveide, remigrācijas atbalstam, lai veicinātu 
diasporas pārstāvju un viņu ģimenes locekļu atgriešanos vai 
pārcelšanos no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.  

Sagatavoti priekšlikumi 
remigrācijas veicināšanas 
politikas paplašināšanai 

Veicināta remigrācija. 3 
gados Latvijā 

atgriezušies 6000 
remigranti (katru gadu 

2000 remigranti) 
(rādītājs pēc CSP 

datiem). 

ĀM 

Pašvaldības  

5.1.3  
Papildināt reģionālās attīstības atbalsta pasākumus, piešķirot 
finansējumu (grantu) uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Latvijā, 
atbalstot ģimenes, kuras ir atgriezušās no prombūtnes ārvalstīs. 

Sagatavoti priekšlikumi 
remigrācijas un  

uzņēmējdarbības veicināšanai 
Veicināta remigrācija  

  

 
55 Plāns darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320368-par-planu-darbam-ar-diasporu-20212023-gadam  

https://likumi.lv/ta/id/320368-par-planu-darbam-ar-diasporu-20212023-gadam
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5.1.4  Izstrādāt priekšlikumus izglītības procesa finansēšanai un organizācijai, 
lai atbalstītu remigrantu bērnu iekļaušanos mācību procesā, pedagogu, 
atbalsta personāla  sagatavošana darbam ar remigrantu bērniem  

Sagatavoti priekšlikumi 

Uzlabojas remigrējošu 
bērnu iekļaušanās 
process, mazinās 
atstumtības riski 

 

  

 
 

  


