Laimdotas Straujumas vadītās valdības
paveiktais pirmā gada laikā
(no 2014. gada 5. novembra līdz
2015. gada 4. novembrim)

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Latvijas lauku reģionu attīstībai 2014-2020 panākts finansējuma apjoms 1,5 miljardu eiro apmērā, kas
ir par 11% vairāk nekā 2007. -2013. gadu plānošanas periodā. Tiešajos maksājumos lauksaimnieki 2014. 2020. gadā saņems 1,6 miljardus eiro, kas ir par 120% vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā.
Piena ražotājiem piešķirti 7,6 miljoni eiro ciltsdarba atbalstam.
Eiropas Komisija Latvijas piensaimnieku un cūkaudzētāju atbalstam piešķir papildus 8,5 miljonus eiro. Līdz ar
to piensaimnieki papildus būs saņēmuši 37,7 miljonus eiro kopš Krievijas sankciju ieviešanas.
30 zivju pārstrādes un 10 piena pārstrādes uzņēmumu produkcijas eksportam atvērts Ķīnas tirgus.
Pirmie rezultāti liecina, ka eksports uz Ķīnu ir jau sasniedzis 8%.

TIESLIETU MINISTRIJA
Uzlabota uzturlīdzekļu izmaksas sistēma no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF), trīs reizes saīsinot
izmaksas sākuma laiku. Tāpat no 2015.gada 1.jūlija tiek publiskotas ziņas par uzturlīdzekļu parādniekiem
UGF administrācijas mājaslapā. Uzturlīdzekļus turpmāk saņems arī 19 gadu veci jaunieši, kas mācās skolā.
Lai ieviestu kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta sacensību rezultātu un gaitu, Krimināllikumā
paredzēts jauns pants „Manipulācijas ar sporta sacensībām”, tāpat izstrādāti nepieciešamie grozījumi arī
Sporta likumā.
Cīņai pret negodprātīgiem izsoļu dalībniekiem ieviestas e-izsoles spriedumu izpildes procesā.

IEKŠLIETU MINISTRIJA
Valsts policija beigusi Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanu un nodevusi prokuratūrai Zolitūdes
traģēdijas lietas materiālus, lūdzot uzrādīt apsūdzību astoņām fiziskām personām. Kriminālvajāšanai
policija nodevusi arī otru Zolitūdes traģēdijas kriminālprocesu, kas bija uzsākts par iespējamiem darba
drošības pārkāpumiem uzņēmumā "Maxima Latvija". Kopējais kriminālprocesā pieteikto kaitējuma
kompensāciju apmērs pārsniedz 5,5 miljonus eiro.
Uzsākta Latvijas Austrumu robežas ar Krievu sakārtošana 270 kilometru garumā, izveidojot 12
metrus platu robežjoslu un veicot citus labiekārtošanas darbus. Uz Latvijas Krievijas robežas tiks izveidotas koka konstrukcijas laipas, patruļtakas, paredzēta arī 90 km stiepļu žogu izbūve atsevišķi noteiktos
robežas posmos. Projektu ir plānots īstenot trīs gadu laikā, un tā īstenošanai nepieciešami 20 miljoni eiro.
No 2016. gada pieaugs iekšlietu sistēmas darbinieku (ugunsdzēsējiem, policistiem un ieslodzījumu
vietās strādājošajiem) atalgojums.

KULTŪRAS MINISTRIJA
Izstrādātas Mediju politikas pamatnostādnes, paredzot veidot stipru, daudzveidīgu, profesionālu,
ilgtspējīgu un stabilu mediju vidi.
2015. gads – lielo projektu pabeigšanas gads, kad durvis vērs restaurētais Latvijas Nacionālais mākslas
muzejs, Rīgas doms un jaunuzceltā koncertzāle „Liepājas dzintars”
Kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāta Daugavas stadiona teritorijas attīstības stratēģija,
paredzot līdz 2022. gadam stadiona teritorijas uzlabošanai atvēlēt 47 miljonus eiro. Pēc rekonstrukcijas
tribīnēs kopā būs sēdvietas 10 000 skatītājiem, paredzēta arī vieglatlētikas manēža, multifunkcionālās halles,
ledus halle un bobsleja starta estakāde, esošās teritorijas labiekārtošana un inženierkomunikāciju
sakārtošana.

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Pilnveidojot skolu tīklu, noteikti kritēriji minimālajam skolēnu skaitam 10. klases atvēršanai.
2016./2017. un 2017./2018. mācību gadā 10. klasē minimālajam skolēnu skaitam jābūt ne mazākam par 10
skolēniem 10. klasē vai vismaz 27 skolēniem vidusskolas klasēs kopā. Savukārt no 2018. gada 1. septembra
novadu vidusskolās 10. klases atvēršanai nepieciešamais minimālais skolēnu skaits būs 12 skolēni 10. klasē
vai vismaz 32 skolēni 10. – 12. klasē.
2015. gadā pabeigta deviņu profesionālās izglītības kompetences centru renovācija – modernizēts
Ventspils tehnikums, Jelgavas tehnikums, Ogres tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Smiltenes tehnikums,
Valmieras tehnikums, Daugavpils Būvniecības tehnikums un Daugavpils tehnikums.
Augstākajā izglītībā sākta jauna, trīs pīlāru, finansēšanas modeļa ieviešana. Jaunais modelis paredz
pamata finansējumu studiju procesam un pētniecībai, snieguma finansējumu par studiju un pētniecības
rezultātiem un inovāciju finansējumu nākotnes attīstībai un izglītības iestāžu specializācijai. 2015. gadā šim
mērķim paredzēti 5,5 miljoni eiro.

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
Valsts budžetā 2015. gadam valsts aizsardzībai piešķirti 253,8 miljonus eiro, kas pēc 2014. gada
nogales IKP prognozēm veido 1% no IKP un ir par 28 miljoniem eiro jeb 12% vairāk nekā 2014. gadā. Arī
2016. gada budžets vērsts drošības stiprināšanai. Plānots, ka aizsardzības nozares finansējums nākamgad
būs 1,4% no IKP, 1,7% no IKP 2017. gadā, sasniedzot 2% no IKP jau 2018. gadā.
Uzsākot bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības sistēmas izveidi, noslēgts līgums par trīs radiolokatoru
„TPS-77 Multi-Role Radar”, kas tiks izmantoti gaisa telpas novērošanai, iegādi.
Veidojot Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienības, 2015. gadā tiek plānots nodrošināt
pamatapmācību, 2016. gadā - apmācību speciālistu līmenī, 2017. gadā - nodaļas līmeņa apmācību, bet 2018.
gadā - vada līmeņa apmācību. Paredzēts, ka 2018. gadā tiks sasniegtas Zemessardzes paaugstinātas
gatavības apakšvienību pilnas operacionālās spējas.
2015.gada 1.septembrī starptautiska militārā štāba statusu ieguva NATO Spēku integrācijas vienības
štābs Rīgā, tādējādi pirmo reizi valsts vēsturē Latvijā ir izvietots pastāvīgs NATO spēku struktūras štābs.
Štābs nodrošinās saikni starp dalībvalstu bruņotajiem spēkiem un daudznacionālajām vienībām, lai
vajadzības gadījumā koordinētu alianses paaugstinātas gatavības spēku ātru izvēršanu reģionā, kā arī sniegs
atbalstu kolektīvās aizsardzības plānošanā un mācību koordinēšanā.

VESELĪBAS MINISTRIJA
Panākts valdības atbalsts līdzekļu piešķiršanai veselības nozarei valsts galvoto aizdevumu slimnīcām
segšanai šogad (5,7 miljoni eiro) un nākamajos gados, tādējādi neapdraudot slimnīcu darbību ilgtermiņā.
No 2015. gada 1. janvāra samazināti pacientu līdzmaksājumi par ārstēšanos slimnīcā no 13,52 eiro līdz
10 eiro par vienu ārstniecības dienu stacionārā. Tāpat samazināts līdzmaksājums par operācijām no
esošajiem 42 eiro uz 31 eiro.
2016. gada budžetā 4,2 miljoni paredzēti kompensējamo medikamentu apmaksai C hepatīta un
HIV/AIDS pacientiem.

EKONOMIKAS MINISTRIJA
Darbu sācis Būvniecības valsts kontroles birojs. Līdz šim birojs veicis vairāk nekā 1200 publisku ēku
apsekošanu, pārsvarā pārbaudot izglītības iestādes, tirdzniecības centrus. Pēc pirmajām veiktajām
pārbaudēm, secināts, 92% objektu ir teicamā vai labā stāvoklī.
Gada laikā izstrādāti visi jaunajam Būvniecības likumam pakārtotie normatīvie akti, pabeigts darbs pie
Latvijas būvnormatīvu pārskatīšanas, kā arī apstiprināti būvkonstrukciju projektēšanas būvnormatīvi.
Sekmīgi īstenota atbalsta programma mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem un piešķirts papildu
finansējums vairāk nekā 1,6 miljonu eiro apmērā programmas turpināšanai. Kopš programmas sākuma
2015.gada janvārī līdz šim programmā piešķirti vairāk nekā 800 mājokļu galvojumi ģimenēm par kopējo
galvojuma summu 5 miljoni eiro.
Krievijas noteiktā preču importa embargo un rubļa svārstību dēļ sniegts ievērojams atbalsts
uzņēmējiem pārorientācijai uz jauniem eksporta tirgiem. Neskatoties uz kraso eksporta samazināšanos
uz Krieviju, Latvijas tautsaimniecības izaugsmes tempi pēdējos divos ceturkšņos ir bijuši straujāki nekā 2014.
gada otrajā pusē un šī gada sākumā. Pieaudzis arī eksporta apjoms, kas liecina, ka Latvijas ražotāji spēj atrast
jaunus noieta tirgus.

FINANŠU MINISTRIJA
Eiropas Komisija (EK) oficiāli apstiprinājusi ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda darbības
programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kas paredz Latvijai pieejamo finansējumu 4,4 miljardu apmērā.
Izstrādāts jauns Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) modelis, kas orientēts uz līdzsvarotu finanšu
resursu pieejamību pašvaldībām, lai tās spētu nodrošināt savas pamatfunkcijas un sniegt iedzīvotājiem
nepieciešamos pakalpojumus. Jaunā modeļa mērķis ir arī veicināt pašvaldību ieinteresētību attīstīt saimniecisko darbību savā teritorijā un sekmēt ekonomikas izaugsmi.
Pieņemts 2015. gada valsts budžets un izstrādāts 2016. gada budžeta projekts. 2015. gada budžetā
īpaša uzmanība pievērsta veselībai, izglītībai, nacionālajai un sociālajai drošībai. 2015. gada valsts budžeta
izdevumi salīdzinājumā ar 2014. gadu palielinājās par 283,3 miljoniem eiro. Valdības apstiprinātais 2016.
gada valsts budžeta projekta galvenās prioritātes - ārējā un iekšējā drošība. 2016. gadā budžeta izdevumi
paredzēti par 183,2 miljoniem eiro lielāki kā plānots 2015. gadā. Stingri ievērots arī noteiktais budžeta
deficīta mērķis – tas nedrīkst būt lielāks par 1% no IKP.

SATIKSMES MINISTRIJA
2015. gadā veikti būvdarbi uz 1098,4 km valsts autoceļu, atjaunoto dažādu līmeņu ceļus visā valsts
teritorijā. Šāds apjoms viena gada laikā ir lielāks rekonstruēto ceļu apjoms pēdējo 10 gadu laikā.
Turpinot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu, finansēšanai no
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) pirmā EISI konkursa ietvaros apstiprināts projekts “
1 435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas attīstīšana Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un
Lietuvu”. Finišam tuvojas galīgais trases izvietošanas projekts valsts teritorijā, uz pusi samazinot to īpašnieku
skaitu, kuru zemes skars minētā dzelzceļa līnija.
No 2017. gada vidus Eiropas Savienībā tiks atceltas viesabonēšanas piemaksas, kas ļaus patērētājiem,
atrodoties citās dalībvalstīs, lietot mobilo sakaru pakalpojumus par to pašu samaksu kā savā valstī. To paredz
jūnija beigās panāktā provizoriskā vienošanās ar Eiropas Parlamentu par Telesakaru vienotā tirgus
priekšlikumu.

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
AT TĪSTĪBAS MINISTRIJA
Latvija varēs īstenot sadarbības projektus ar ārvalstu partneriem piecās pārrobežu sadarbības
programmās: Latvija – Lietuva, Igaunija – Latvija, Somija – Igaunija – Latvija – Zviedrija, Latvija – Krievija,
Latvija – Lietuva - Baltkrievija. Šim mērķim no ES Strukturālo un investīciju fondu Eiropas teritoriālās
sadarbības mērķa programmas 2014. - 2020. gadam pieejami 253 miljoni eiro.
Pašvaldības varēs pieteikties ERAF finansējumam 59 miljonu eiro apmērā, to ieguldot uzņēmējdarbībai
nepieciešamo teritoriju, ēku un to infrastruktūras, pievedceļu, inženierkomunikāciju atzaru ierīkošanai un to
jaudas palielināšanu. Ieguldījumu rezultātā plānots radīt vismaz 968 jaunas darbavietas privātajā sektorā
reģionos, sniedzot atbalstu vismaz 185 komersantiem.
Pabeigts Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, utilizējot šķidros bīstamos
atkritumus un attīrot piesārņotos gruntsūdeņus. Rezultātā likvidēta šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve 2,9
hektāru platībā, novēršot turpmāku piesārņojošo vielu emisiju gruntsūdeņos un pazemes ūdeņos, kā arī
bīstamo atkritumu iespējamu ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību Olaines un blakus esošajos novados.

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
No 2016. gada sāks pārrēķināt pensijas. Sākotnēji pārrēķinās tās pensijas, kuras piešķirtas 2010. gadā, bet
2017. gadā - 2011. gadā piešķirtās pensijas, bet 2018. gadā - no 2012. līdz 2015. gadam piešķirtās pensijas.
Tāpat ir noteikts, ka kapitāla indekss būs fiksēts un tas vairs nevarēs būt negatīvs. Tādējādi no straujām
ekonomiskām svārstībām pasargājot nākotnes pensionārus.
Ar 2015. gadu sāka darboties no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansētā
programma „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. 2020. gada plānošanas periodā”, kurā par trūcīgām atzītas personas, kā arī personas, kuras nonākušas
krīzes vai ārkārtas situācijā, var saņemt pārtiku, higiēnas preces, kā arī skolas piederumus skolas vecuma
bērniem. Kopš maija izdalītas vairāk nekā 190 000 pārtikas pakas.
Piesaistīts papildus finansējums gan 2015. gadā, gan turpmāk tehnisko palīglīdzekļu klāsta
pilnveidošanai un modernizācijai, tādējādi mazinot rindas veidošanos un sekmējot iespēju savlaicīgi
nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus cilvēkiem, kuriem nepieciešams šis pakalpojums.

ĀRLIETU MINISTRIJA
Noslēgusies Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, nodrošinot tās pilnvērtīgu sagatavošanu,
koordinēšanu un īstenošanu.
Lai novērstu agrīnas terorisma izpausmes, tai skaitā, ierobežotu ārvalstu teroristu kaujinieku plūsmu uz Sīriju
un Irāku, paredzot kriminālatbildību par dalību teroristiskā grupā vai ceļošanu uz ārvalstīm terorisma
nolūkos, šādas apmācības saņemšanu, braucienu finansēšanu un organizēšanu, izstrādāts un parakstīts
Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma novēršanu Papildprotokols (Rīgas protokols).
Stiprināta ES dalībvalstu konsulārā sadarbība, sniedzot palīdzību savu valstu pilsoņiem, ja ar
viņiem noticis negadījums valstī, kurā nav attiecīgās ES valsts vēstniecības.
Ministrijas ir sakārtotas pēc ministru vietu izvietojuma MK Zaļajā zālē, skatoties pa kreisi no Ministru prezidenta vietas.
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