
 

13. Saeimas vēlēšanu kandidātu programmu analīze  

ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM  
 

Nr. Partija Mājoklis Veselības aprūpe Izglītība Algas, nodokļi, pabalsti Citi 
1 Latvijas Krievu 

savienība 
PVN dzīvokļa 
kom.maks./apkurei ↓ 
 

 *atjaunot izglītības 
pieejamību krievu 
valodā no bērnu dārza 
līdz doktorantūrai 
*atbalsts nacionālo 
minoritāšu skolu 
autonomijai 

PVN bērnu precēm ↓  
 

 

2 Jaunā 
konservatīvā 
partija 
 

1.mājoklis bez NĪN *Medikam. cenas↓ 
*Algas ↑ 

*Mācības lat.val. 
*Mazās skolas 
*Starptautiski 
pasniedzēji 
 

*Bērnu pabalsti ↑ 
*IIN ↓ 
*Min. alga ↑ 
*OIK ↓  
*Neapliek.min. algām un 
pensijām ↑ 
 

*Ierobežot azartspēles, 
ātros kredītus  

3 Rīcības partija 

 

*1.mājoklis bez NĪN; 
*Pabalsti ↑, 
kom.maks.  

 *Skolotāju algas ↑ 
*Budžeta vietas 
augstskolās ↑ 
 

*Bērnu pabalsti ↑ 
*Pensijas ↑ 
 
 

*NĒ Stambulas konvencija 
& Baltic Pride 
*Jaunas darba vietas 

4 Nacionālā 
apvienība 
"Visu Latvijai!"-
"Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK" 
 

*Atb. mājoklim 
*1.mājoklis bez NĪN 

*Izmaiņas pakalp. 
grozā; 
*Algas ↑ 

*Skolotāju algas ↑ 
*Mācības latv.val. 
 

*Bērnu pabalsti ↑ 
*Invalid. pabalsti ↑ 
*Neapliek.min. ↑ 
*Bērnu kopšana darba 
stāžā  
*Dzimstības veicināšanas 
fonds 
 
 

*Profesionālās audžuģim. 
*Ierobežot adopciju uz 
ārzemēm 
*Vides pieejamība ar 
ratiem/ratiņkrēsliem 
*Atb. studējošiem vecākiem 
*Ģim. vērtības. 
 

5 Progresīvie Atb. daudzb. ģim. 
mājokļa iegādē 

 

*Līdzmaksājumi NĒ 
vai ↓ 
*Primārā aprūpe 
*Pieejamība 

*Bezm. eko ēdināšana 
pamatskolās 
*Atb. Skola 2030 
*Bezm. izgl. 
*Bērnudārzu 
pieejamība 

*Min. alga, pabalsti – 
pārskatīt ↑ 
*NĒ diskriminācijai darba 
tirgū (=algas) 
*Daudzb. ģim.transp. un 
bērnu ēdināšana 
 

*Dažādas ģim. 
*ANO Laimes indekss 
*Min. atb. pakalp. grozs 
pašvaldībās 
*Vides pieejamība invalid. 
*Darbs + privātā dzīve, 
elastīgi grafiki 
*Ierobežot ātros kredītus 
 

6 "Latvijas 
centriskā 
partija" 

 

Pabalsti ↑, kom.maks. Bezm. min. aprūpe Bezm.  *Tradicionāla ģim. 
*Bezdarba samazināšana 
 

7 "LSDSP/KDS/ 
GKL" 
 

*NĪN mājoklim ↓ 
*Tirgus regulēšana 
 

*Lētāki medikam. 
*Efektīvāk aprūpe 

*Valsts skolās mācības 
latv.val. 

*Materiāls un morāls atb. 
bērnu audzināšanai 

*Tradicionāla ģim; 
*Darba vides pieejamība 
invalīd. 
 

8 No sirds 
Latvijai 

 

*NĪN mājoklim ↓ 
*Elektroenerģ. maksa 
↓  
*NĒ - OIK  
*Atb. jaunajām ģim. 

Min.veselības aprūpe *Algas ↑; 
*Bezm.augstākā izgl. 
(ja 4 g.strādā LV) 

*Neapliek.min.algām un 
pensijām ↑ 
*Nodokļu sist. – pilnveidot; 
*IIN ↓ 
*Bērnu kopšana darba 
stāžā  
 

*Atb. audžuģim., bērnu 
ciematiem; bērnu namu 
likvidēšana; 
*Atb. jaunajām ģim. 
*NĒ Stambulas konvencijai, 
viendzimuma laulībai 

9 "Saskaņa" 
sociāldemokrāt
iskā partija 

 

*NĪN mājoklim ↓ 
*Ēku atjaunošanas 
un 
energoefektivitātes 
progr. 
*OIK – NĒ 
 

*Samazināt iemaksas 
*Palielināt 
kompens.medikam. 
*Pieejamība 

*Bezm.ēdināšana līdz 
12.klasei 
*Trilingvāla izgl. 

*Min. alga ↑ & neapliek ar 
nodokli; 
*Pensijas ↑ 
*Vairāk soc.garantiju  
*Bērnu pabalsts ↑ 
 

*Bezm. transp. 
pensionāriem, skolēniem  

10 Attīstībai/Par! 

 

*NĪN mājoklim ↓ 
*OIK – NĒ 
 

*Skaidri nosacījumi 
*Algas ↑ 

*Vienotas skolas; 
*Atb. spec.izgl. 
pedagogiem 
*Algas ↑ 

*Min. alga ↑ 
*Neapliek.min. ↑ 
*Pensijas ↑ 
*Asistentu pakalp. invalīd. 
– birokrātija↓  
*Atb. progr. ģim., īpaši 1 
vecāka ģim. 
 

*Ģim. ir dažādas/Kopdzīves 
likums; 
*Atb. audžuģim., bērnu 
namu likvidēšana 
 

11 Latvijas 
Reģionu 
Apvienība 

 

*1.mājoklis NĪN ↓ 
*OIK – NĒ 
 

*Kvalitāte reģionos ↑ 
*Medikam. ↓ PVN 

Kvalitāte reģionos ↑ *IIN ↓ 
*Neapliek.min. algām & 
pensijām ↑ 
*↓ PVN ↓sab ēdināšanai 
*Nodokļu sist. – pārskatīt 
 

*Atb. audžuģim. 
* Ierobežot patēriņu kredītu 
%  
 
 

12 "Latviešu 
Nacionālisti" 

 

*Mājoklis visām 
jaunajām ģim. 
*1.mājoklis bez NĪN 
 

*Bezm. daudzb. 
vecākiem; 
*Medikam., izmeklējumi 
↓ 
*Algas ↑ 
*Kvalitāte reģionos ↑ 

*Mazās skolas 
*Bezm. maģistrantūra 
un rezidentūra; 
*Studiju kredītu 
dzēšana pilsoņiem, ja 
strādā LV 

*Bērnu pabalsts ↑ 
*VSAOI↓  
*IIN ↓ 
*NĒ PVN pārtikai un 
apģērbam 
*NĒ VSAOI reģionos  
 

*Tradicionālas ģim. 
Ģim. atb. 2% no IKP 

13 Jaunā 
VIENOTĪBA 
 

*Atb. mājokļa īrei 
*Īres namu 
celtniecība 
*Mājokļa progr. 
jaunām ģim. 
 

*Bezm. min. aprūpe 
*Medikam. cenas ↓ 
*Kvalitāte reģionos 
 

Sākumskola un 
pamatskola tuvu mājām 

*Min. alga ↑ 
Neapliek.min. & atviegl. ↑ 
 

 Atb. audžuģim., bērnu 
ciematiem 

 Cilvēku ar invalid. 
iekļaušana darba tirgū 

 Kopdzīves likums – JĀ. 
 

14 Par Alternatīvu 

 

 Bezm. Bezm. *Bērnu pabalsti ↑ 
*Nodokļu reforma 
 

 

15 Politiskā partija 
"KPV LV" 

 Medicīnas preču cenas 
↓ 
 

*Pārņemt visas valsts 
skolas un bērnu dārzus 
valsts pārziņā 
*Apvienot valsts 
augstskolas 
 

Jauna nodokļu sist. Ierobežot ātros kredītus  

16 Zaļo un 
Zemnieku 
savienība 

 

*Paplašināt īres tirgu 
*Atb. jaunajām ģim. 

*Turpināt reformas 
*Bezm. sirds-
asinsv.+vēža 
ārstniecība 
*Min.veselības aprūpe 
+ motivēšana 
 

*Turpināt reformas 
*Bērnu dārzu 
pieejamība 
*Tālākizgl. 
pieaugušajiem 
*Bezm. pusdienas 
pamatskolās 
*Stipendijas 
maznodrošinātiem 
*Bērnu drošība 
 

*Soc.progr. 
*Nodokļu sist. taisnīguma 
pilnveide 
*PVN ↓ svaigai pārtikai  
*“Zīdaiņu pūriņa pakas”  
*Atb. mazajiem 
uzņēmumiem, 
pašnodarbin. 
 
 

*Invalid. statusa birokrātija 
↓ 
*Ierobežot ātros kredītus 
*Atb. audžuģim. 
*Bezdarba samazināšana 

SAĪSINĀJUMI: ģim. – ģimene; daudzb.ģim. – daudzbērnu ģimene; atb. – atbalsts; bezm. – bezmaksas; min. – minimālais; neapliek.min – neapliekamais minimums; izgl –izglītība; .transp. –

transports; latv.val. – latviešu valoda; kom.maks. – komunālie maksājumi; progr. – programma, invalid. – invaliditāte; pakalp – pakalpojums; medikam. – medikamenti; sist. – sistēma; soc. - sociālā 




