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FAKTI

Liepājas Reģionālās 
slimnīcas Dzemdību 
nodaļā pasaulē nāca:
l 2017. gadā – 1115 mazuļi,
l 2018. gadā – 1033 mazuļi,
l 2019. gadā – 1055 mazuļi,
l 2020. gadā – 912 mazuļi,
l 2021. gadā – 977 mazuļi,
l 2022. gadā – 750 mazuļi 
    (līdz 31. oktobrim).

Liepājas Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētie 
jaundzimušie:
l 2017. gadā – 828 mazuļi,
l 2018. gada – 784 mazuļi,
l 2019. gadā – 797 mazuļi,
l 2020. gadā – 689 mazuļi,
l 2021. gadā – 741 mazulis,
l 2022. gadā – 539 mazuļi 
    (līdz 31. oktobrim).

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Laila  
Brūkle – 
pensionāre: 

– Varbūt 
daļa domā, 
ka vispirms 
jānodrošina  

sava dzīve un bērni pēc tam.  
Zinu ģimenes, kurās vairāki  
bērni un viss kārtībā. Iespējams, 
ka daudz bērnu dzimst ģimenēs, 
kurās pēcnācēji vispār netiek 
plānoti. Ir, un viss, un dzīvo no 
pabalstiem. Tie, kuri plāno, tiem 
bērnu mazāk. Vecākiem jādomā 
ne tikai par šodienu, bet arī par 
bērnu nākotnes nodrošināšanu.

Sintija 
Reijere – strādā: 

– Iespējams, 
daudzi tagad 
baidās laist 
pasaulē 
pēcnācējus, 

jo laiki sarežģīti. Vecāki savam 
bērnam tomēr grib drošību kā 
šodien, tā turpmāk. Man pašai 
nauda par bērniem nav galvenais. 
Kad piedzimst pirmais, tad šķiet, 
ka viss izmaksā dārgi, jo jāpērk 
vajadzīgais. Katrs nākošais naudas 
ziņā sanāk lētāk, jo daudz kas 
palicis no pirmā. Man ir divi bērni, 
un neteikšu, ka tas ļoti dārgi.

Kristīne 
Freimane – 
mamma: 

– Potenciālos 
vecākus 
attur sliktais 
finansiālais 

stāvoklis, jo par bērnu jārūpējas. 
Tas maksā daudz. Varbūt ne 
tad, ja bērni dzimst cits pēc cita. 
Jauniešiem aizvien modernāka 
kļūst izvēle bērnus negribēt 
vispār. Kāds varbūt attopas 40, 
50 gadu vecumā, bet tad jau par 
vēlu. Cits, kam divi pieauguši 
bērni, iespējams, nožēlo, ka nav 
laidis pasaulē vēl kādu.

Ļena Šinko – 
pensionāre:

– Tāpēc, ka 
daudz jauno 
cilvēku aizbrauc 
no Latvijas. 
Vēl tāpēc, ka 

sociālais nodrošinājums varētu 
būt labāks. Meita ar bērnu dzīvo 
Anglijā, un tur salīdzinājumā ar 
Latviju ļoti labi bērnu pabalsti. 
Ģimenes var justies aizsargātas. 
Protams, vajadzētu, lai pie mums 
bērnu dzimtu vairāk. Tāpēc vajag 
darbu, algas un dzīves vietas 
jaunajiem, uz pabalstiem vien 
nevajag paļauties.  

Zane Braže 
– liepājniece:   

– Sajūta ir 
slikta, jo daudzi 
izvēlas aizbraukt, 
pabalsti nav 
pietiekami. Par 

sevi – es nekādas dāvanas negaidu. 
Gribu dzīvot, godīgi strādāt un 
pelnīt. Bet situācija vēršas aizvien 
grūtāka. Domāju, ka daudzi izvēlas 
tikai vienu bērnu tāpēc, ka nākotne 
Latvijā ir visai neskaidra, nedroša. 
Reizēm bail, vai spēšu sagādāt 
drošību vienam mazulim, kur nu 
vēl diviem.
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ANO eksperti aprēķinājuši 
– pasaules iedzīvotāju skaits 
pārsniedzis astoņus miljar-
dus. Cilvēce attīstās, dzīvojam 
ilgāk, pateicoties veselības, 
uztura, personīgās higiēnas 
un medicīnas uzlabojumiem. 
Kamēr kopējā līkne attiecī-
bā uz dzimstību pasaulē ir 
augšupejoša, tikmēr Latvi-
jā rādītāji jau ilgus gadus ir 
negatīvi. Eksperti iepazīsti-
nājuši plašāku sabiedrību ar 
Tautas ataudzes stratēģiju, 
kas mums kā valstij, tautai un 
sabiedrībai ļautu atjaunoties 
un uzplaukt no jauna. Bet vai 
tā palīdzēs?

Divi vecāki nerada 
divus pēcnācējus

“Nav un nebūs viens vai daži 
instrumenti, kuri būtiski mainīs 
situāciju,” uzskata Demogrāfis-
ko lietu centra vadītājs Imants 
Parādnieks, kurš kopā ar eksper-
tiem radījis Tautas ataudzes stra-
tēģiju, “tas ir vesels pasākumu 
kopums, jo vienam nebūs sva-
rīgs tas pats, kas citam. Valstī 
ir vienlaikus jāstrādā daudzos 
virzienos. Intensīvāk – kur ir lie-
lāks potenciāls vai nepieciešams 
lielāks atbalsts.”

Patlaban Latvijā iedzīvotāju 
kļūst mazāk. Saskaņā ar Centrā-
lās statistikas pārvaldes datiem 
šā gada sākumā Latvijā dzīvoja 
1 miljons 876 tūkstoši iedzīvo-
tāju. Jaundzimušo bērnu skaits 
no 22 tūkstošiem 2016. gadā ir 
samazinājies līdz 17,4 tūksto-
šiem 2021. gadā, kas ir zemā-
kais dzimušo skaits pēdējo 100 
gadu laikā, ar skaitļiem dalās I. 
Parādnieks. “Dzimstības rādītājs 
mūsu valstī ir 1,57. Tas nozīmē, 
ka divi vecāki vidēji nerada di-
vus pēcnācējus,” viņš norāda. Lai 
nodrošinātu paaudžu nomaiņu, 
summārajam dzimstības koefi-
cientam vajadzētu būt aptuveni 
2,1 jeb minimālais nepiecieša-
mais dzimstības līmenis ir 2,05 

bērni vidēji uz vienu sievieti. 
“Lai arī summārais dzimstības 
koeficients Latvijā ir virs vidējā 
Eiropas Savienībā, tomēr esošie 
rādītāji noteikti liecina, ka piln-
vērtīgai tautas ataudzei Latvijā 
ir nepieciešami risinājumi un 
būtisks valsts politikā balstīts 
atbalsts,” uzsver I. Parādnieks. 

Virkne labumu
Centra piedāvātajā Tautas 

ataudzes stratēģijā ir virkne 
priekšlikumu, kas varētu mo-
tivēt ģimenes vēlēties vairāk 
bērnu. “Palīdzēt izdarīt izvēli 
par labu pirmajam, otrajam un 
nākamajam bērnam,” skaidro I. 
Parādnieks, un ar katru nākamo 
bērnu ģimene jūtas priviliģētāka 
un vairāk pārtikusi. 

Kā vienu no prioritātēm, kas 
jārisina, I. Parādnieks min bērna 
uzraudzības pakalpojuma pieeja-
mība pirmsskolas vecumā. “Tā ir 
lielākā problēma, ko vecāki min 
kā sarežģījumu, lai atgrieztos 
darbā,” viņš zina teikt. Risinā-
mais jautājums skar ne vien rin-
das bērnudārzos, bet arī aukles 
finansējuma iespējas saņemšanu 
vecākiem, iespējas izvēlēties bēr-
nudārzu pēc saviem kritērijiem, 
neatkarīgi, vai tas ir pašvaldī-
bas vai privātais bērnudārzs. 
“Galvenais ieguvums problēmas 
atrisināšanai ir vecāku iespēja 
veiksmīgi un sev vēlamajā laikā 
atgriezties darba tirgū, tādējā-
di nezaudējot nedz ienākumus, 
nedz profesionālo izaugsmi.”

Turpinājumā I. Parādnieks 
kā būtiski risināmu jautājumu 
izceļ bērnu kopšanas pabalstu, 
ko māmiņa saņem līdz bērna 1,5 
gadu vecumam. “Šī māmiņalgas 
bāze mums ir nemainīga kopš 
2011. gada – 171 eiro. Tas ir pil-
nīgi neatbilstoši šodienas situā-
cijai,” uzskata centra vadītājs, un 
viņa vērtējumā tam ir jāpieaug 
līdz 427 eiro, sasniedzot vismaz 
minimālā ienākuma līmeni par 
divām personām. 

Tikpat būtiski, viņa vērtēju-
mā, būtu studiju un studējošo 
kredīta nastas atvieglošana, pa-

redzot, ka līdz ar pirmā bērna 
piedzimšanu tas tiek samazināts 
uz pusi, bet līdz ar otrā bērna 
piedzimšanu – dzēsts pilnībā. 

Vēl viens praktisks darbs, ko 
būtu nepieciešams īstenot, ir jau-
na mājokļu programma “Ģimenes 
māja nomā ar izpirkumu”, ko īste-
notu pašvaldības, taču valsts tai 
veidotu īpašus finanšu instrumen-
tus. Programmas ietvaros jaunas 
ģimenes pat bez bērniem varētu 
par saprātīgu cenu īrēt mūsdie-
nīgu un energoefektīvu mājokli 
reģionos, kas ar laiku nonāktu ģi-

menes īpašumā. “Ar to panāksim 
trīs lietas: ģimene iegūst komfor-
tablus apstākļus, tiek palielināts 
darbavietu skaits, būvējot šos 
mājokļus, un apdzīvotāka Lat-
vija, jo dzīvojamo fondu ir doma 
vairāk veidot ārpus Rīgas,” skaidro 
I. Parādnieks, kurš spriež: “Ja būs 
atbilstoša vide, būs arī bērni.” 

“Tā ir visu prioritāte”
Vai kaut kas no Tautas atau-

dzes stratēģijā minētā tiks ie-
viests dzīvē, vēl nav zināms. Tā 
kā līdz ar gaidāmo valdību nav 

Bērns – sūri saldais prieks,  stimuls, investīcija

skaidra centra nākotne, nav arī 
iespējas vai vēlmes šos priekšli-
kumus ņemt vērā. “Kas mani pār-
steidz visvairāk: ka augstākā poli-
tiskā vadība, domājot par Latviju 
nākotnē, neredz to kā galveno 
problēmu. Mēs nevaram nerisināt 
galveno problēmu, kas mums ir 
vienkārši jādara. Citādāk to nevar 
atrisināt. Tā ir visu prioritāte,” 
emocionāli izsakās I. Parādnieks. 
“Liela pasaules valstu daļa sa-
prot, ka atbalsts ģimenēm nav 
tēriņu vai izdevumu pozīcija – tās 
ir investīcijas valsts attīstībā. Arī 
Latvijas valdībai nopietni jāpār-
vērtē savas pozīcijas un jau kādu 
laiku demogrāfiskajā situācijā 
jārīkojas steidzīgi un izlēmīgi.”

Līdz šim valstī organizācija at-
tiecībā uz tautas ataudzi un ģime-
ņu atbalsta politiku nav notikusi 
pienācīgi, uzskata I. Parādnieks, 
viņš to raksturo – kampaņveidī-
gi. Ir jābūt vienai institūcijai, kas 
ir politiski atbildīga ar būtiskām 
ietekmes svirām.                       > >

DIENAS 
TĒMA


