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Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība (turpmāk – Apvienība) š.g. 8.oktobrī 

rīkoja diskusiju «Izglītības pieejamība – nepieciešamība konkurētspējai  
darba tirgū", kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas ministres biroja vadītāja Ineta 
Kristovska; Pārresoru koordinācijas centra Demogrāfijas lietu centra vadītājs Imants 
Parādnieks; Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga; 
Nodarbinātības valsts aģentūras vecākā eksperte Liene Matute, kā arī daudzbērnu ģimeņu 
vecāki - darba meklētāji un topošo studentu vecāki. Diskusija tika rīkota, lai apspriestu šķēršļus 
un vienotos par nepieciešamajiem risinājumiem augstākās izglītības pieejamībai daudzbērnu 
ģimeņu bērniem.  

Saite uz diskusijas ierakstu: https://www.youtube.com/watch?v=4KQIcem37FE  

Pirms diskusijas tika rīkota aptauja “"Augstākās izglītības pieejamība daudzbērnu 
ģimeņu bērniem", kurā piedalījās 149 respondenti, no kuriem 96% bija daudzbērnu ģimeņu 
vecāki. Svarīgākā un satraucošākā atziņa no respondentu atbildēm ir, ka vairāk kā 80% 
daudzbērnu ģimeņu bērnu augstākās izglītības studiju uzsākšana un programmas izvēle ir 
atkarīga no ārējas finanšu palīdzības – pieejamām budžeta vietām, stipendijām vai studiju 
kredītiem. 

Saite uz prezentāciju par aptaujas rezultātiem: 
https://drive.google.com/file/d/1pIvVKLLQqQT-9XoGd6pq_nNiyFt4ukHj/view?usp=sharing  

Sakarā ar valdības iniciatīvu no 2021.gada 1.septembra valsts budžetā paredzēt 
līdzekļus daudzbērnu ģimeņu bērnu finansiālam atbalstam  augstākās izglītības iegūšanai un 
Izglītības un zinātnes ministrijas pienākumu izstrādāt tam nepieciešamo normatīvo lūdzam 
ņemt vērā sekojošus aptaujāto ieteikumus: 

 
1) studiju līdzekļu izmantošanu paredzēt gan valsts, gan akreditētu privāto augstāko 

mācību iestāžu studiju maksu segšanai; 
2) neaprobežot finansējuma novirzīšanu budžeta vietām konkrētās studiju 

programmās;  
3) neaprobežot studiju izvēli. līdzekļu novirzot tikai klātienes dienas nodaļas studijām 

(ierobežoto finansiālo iespēju dēļ daudzi daudzbērnu ģimeņu bērni ir spiesti 
paralēli mācībām strādāt); 
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4) ļaut līdzekļus novirzīt gan studiju maksas segšanai, gan stipendijām (šis arguments 
ir īpaši svarīgs, jo, pat iestājoties universitātē budžeta vietā, daudzbērnu ģimeņu 
bērni bieži nevar mācības uzsākt, jo nevar finansiāli atļauties uzturēt atsevišķu 
mājsaimniecību, ja studiju dēļ ir jāmaina dzīvesvieta);  

5) sekmīgu studiju gadījumā, nodrošināt līdzekļu pieejamību pilnas studiju 
programmas apguvei; 

6) ļaut pievienoties atbalsta programmai arī tiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas 
šobrīd jau uzsākuši augstākās izglītības apguvi; 

7) izvērtēt iespēju daļu valsts atbalsta novirzīt daudzbērnu ģimeņu vecāku augstākās 
izglītības studiju maksas segšanai, neatkarīgi vai tās būtu klātienes vai neklātienes 
studijas (bieži daudzbērnu vecāki, lai uzturētu savas kuplās ģimenes, ir bijuši spiesti 
atteikties no augstākās izglītības ieguves vai arī spiesti iegūt jaunas akadēmiskās 
zināšanas, lai konkurētspējīgi atgrieztos darba tirgū pēc ilgstošāka perioda, kas ticis 
veltīts tikai bērniem un ģimenei).  

 
Lūdzam Izglītības un zinātnes ministriju informēt par tālāko virzību valdības iniciatīvas 

īstenošanā no 2021.gada 1.septembra valsts budžetā paredzēt līdzekļus daudzbērnu ģimeņu 
bērnu finansiālam atbalstam  augstākās izglītības iegūšanai.  

Esam gatavi piedalīties regulējuma izstrādei rīkotās darba grupās, kā arī apkopot 
vecāku viedokļus par konkrētiem regulējuma priekšlikumiem.  

 
Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība ir bezpeļņas nevalstiska organizācija, 

kura darbojas kopš 1991.gada un apvieno 6 juridiski patstāvīgas daudzbērnu ģimeņu 
organizācijas: Rīgā, Liepājā, Vecumniekos un Stopiņu novadā, apvienojot 430 ģimenes, kurās 
aug 3 un vairāk bērnu. Apvienības darbība saistīta ar kuplo ģimeņu interešu aizstāvību 
pašvaldību, valdības un Saeimas līmeņos, piedaloties valsts ģimenes politikas un demogrāfisko 
pasākumu izstrādes procesā. Tāpat mūsu mērķis ir sniegt ģimenēm materiālo un emocionālo 
atbalstu, organizējot pasākumus un veicinot daudzbērnu ģimeņu socializēšanos, kā arī 
piedāvājot iespējas aktīvi iesaistīties Latvijas kultūras un sporta dzīvē.  
Vairāk par mūsu īstenotajām aktivitātēm lasiet mūsu mājaslapā: 
http://www.ldgbapvieniba.lv/jaunumi  
vai Facebook kontā: https://www.facebook.com/ldgbapvieniba  

 
Ar cieņu 
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