VALDĪBAS PUSGADS
22.01. - 22.07.2014.

AIZSARDZĪBAS
MINISTRIJA

Pieņemts likums par finansējuma
palielināšanu aizsardzībai - 2 % no
IKP līdz 2020. gadam.

3.

2.

1.

Stiprināta NATO
sabiedroto spēku
klātbūtne Latvijā.

Sākts darbs pie gaisa telpas novērošanas, pretgaisa
aizsardzības spēju un Sauszemes spēku
mehanizācijas pilnveidošanas. Piešķirts finansējums
Zemessardzes kaujas spēju attīstībai.

VALDĪBAS

DARBS
SKAITĻOS

ĀRLIETU
MINISTRIJA

Uzsāktas sarunas par Latvijas
iestāšanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības
organizācijā (OECD).

3.

2.

1.

Vispārējo lietu padomē apstiprināta nākamo ES
Padomē prezidējošo valstu trio (Itālija, Latvija
un Luksemburga) ES Padomes darba
programma 18 mēnešiem.

Nodibināts NATO
Stratēģiskās komunikācijas
izcilības centrs.

DATI LĪDZ 22.07.14.

EKONOMIKAS
MINISTRIJA

Pieņemts lēmums
par gāzes tirgus
liberalizāciju ar
2017. gadu.

3.

2.

1.

Jauns UIN nodokļa atvieglojums komersantiem par
veiktajiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā.
Atbalsts augstās pievienotās vērtības projektiem un
ražošanai palielināts līdz 82,2 milj. eiro.

Jaunais būvniecības procesa regulējums
(izstrādāti > 18 MK noteikumi likuma
ieviešanai). Rasts finansējums
Būvniecības biroja izveidei.

FINANŠU
MINISTRIJA

Veiksmīgi noslēgts eiro ieviešanas
praktiskais posms. Starptautiskās
reitingu aģentūras Standard&Poor’s,
Fitch un Moody’s paaugstināja
Latvijas kredītreitingu ilgtermiņa
saistībām vietējā un ārvalstu valūtā.

Eiropas Komisija oficiāli apstiprināja
Partnerības līgumu Eiropas Savienības
investīciju fondu 2014.-2020. gada
plānošanas periodam, kā arī Saeima
pieņēma ES struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014.–2020.gada plānošanas
perioda vadības likumu.

3.

2.

1.

Eiropas Komisijai ir
atmaksāta daļa
(1 miljards eiro) no
ekonomiskās krīzes laikā
Latvijai izsniegtā
starptautiskā aizdevuma.

IEKŠLIETU
MINISTRIJA

Notiek intensīvs darbs Zolitūdes
traģēdijas iemeslu izmeklēšanā.
Veikti divi stratēģiski svarīgi
eksperimenti aprīlī un maijā, lai
nodrošinātu izmeklēšanai
nepieciešamos mērījumus un izpēti.

3.

2.

1.

Apstiprināts Organizētās noziedzības
novēršanas un apkarošanas plāns
2014.–2016. gadam. Pilnveidota
psihotropo vielu (tā dēvētā „spaisa”)
izplatības ierobežošana un kontrole.

Apstiprināta Oficiālās
elektroniskās adreses koncepcija,
kas nodrošinās ātrāku un ērtāku
saziņu starp valsts iestādēm un
iedzīvotājiem.

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES
MINISTRIJA

Piešķirts trūkstošais finansējums
~ 816 000 eiro apmērā pedagogu
atalgojumam 2014. gadā.

3.

2.

1.

Saeimā apstiprinātas Izglītības
attīstības pamatnostādnes
2014.–2020. gadam.

Izstrādāts jauns pedagogu darba
samaksas modelis.

KULTŪRAS
MINISTRIJA

Atjaunota Mazākumtautību NVO
pārstāvju konsultatīvā komiteja
un uzsākts darbs pie Mediju
politikas nodaļas izveides.

3.

2.

1.

Nodota ekspluatācijā Latvijas
Nacionālā bibliotēka.

Atjaunota Nacionālā kultūras padome
un sākts darbs pie Latvijas simtgades
svinību programmas sagatavošanas.

LABKLĀJĪBAS
MINISTRIJA

Ieviesta Jauniešu garantija, lai mērķtiecīgi
palīdzētu un sekmētu jauniešu
nodarbinātību. Atjaunoti vasaras
nodarbinātības pasākumi skolēniem
vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

3.

2.

1.

Apstiprināta pensiju
indeksācija š.g. 1. oktobrī.
Indeksācijai pakļautais
pensiju apmērs 2014.
gadā būs 285 eiro.

Panāktas konceptuālas izmaiņas un
risinājumi sociālās drošības sistēmā, kā
arī adopcijas un ārpusģimenes aprūpes
sistēmu pilnveidošanai.

SATIKSMES
MINISTRIJA

Eiropas Komisija ir pieņēmusi
pozitīvu lēmumu „Air Baltic”
valsts atbalsta izmeklēšanas
lietā, saskaņojot aviokompānijas
restrukturizācijas plānu.

3.

Baltijas valstu Ministru
prezidenti panāca
vienošanos par dzelzceļa
"Rail Baltica"
kopuzņēmuma dibināšanu.

2.

1.

Pirmā ministrija, kura uzsākusi 2014. – 2020. gada ES
fondu apguvi autoceļu rekonstrukcijā. Autoceļu
remontam 2014.gadā paredzēti ~250 milj. eiro (t.sk.
~136 milj. eiro ES fondu līdzekļi). Būvdarbi šosezon
notiks > 100 objektos, kopumā sakārtojot > 1000 km
autoceļu.

TIESLIETU
MINISTRIJA

Administratīvo pārkāpumu reforma,
lai sakārtotu administratīvo sodu
sistēmu, iespēju ātrāk un efektīvāk
īstenot sodu piemērošanu.

2.

Progress e-veselības ieviešanā –
pieņemti noteikumi par
vienoto veselības nozares
elektroniskās informācijas
sistēmu.

3.

2.

1.

Noslēgts līgums ar Igaunijas
Nekustamo īpašumu aģentūru
par jaunā cietuma būvniecības
projekta izstrādi Liepājā.

Tiesu sistēmas efektivizācija – spēkā
stājies Mediācijas likums, īstenota
šķīrējtiesu reforma, stiprināta tiesu
varas neatkarība.

VESELĪBAS
MINISTRIJA

3.

1.

Apstiprināts Primārās veselības
aprūpes attīstības plāns
2014.–2016. gadam, lai uzlabotu
aprūpes pieejamību, kvalitāti un
drošību.

Izstrādāts Vienotās nacionālās veselības
aprūpes kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas koncepcijas projekts, uzsākta tā
publiskā apspriešana.

VIDES AIZSARDZĪBAS UN
REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS
MINISTRIJA

Īstenots Valsts vienotā klientu
apkalpošanas centra (KAC)
pilotprojekts, samazinot
administratīvo slogu, uzlabojot
uzņēmējdarbības vidi un
nodrošinot publisko pakalpojumu
pieejamību reģionos.

3.

2.

1.

Sniegts finansiāls atbalsts 27,6
milj. eiro apmērā ēku un
tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī 4 milj.
eiro elektromobiļu un to
uzlādes infrastruktūras
ieviešanai Latvijā.

Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai
reģionos – pilnveidots tiesiskais
regulējums saistībā ar valsts un
pašvaldību tiesībām rīkoties ar savu NĪ
(zemi), samazinot nomas maksu ne
vairāk kā 50% no noteiktā apmēra.

ZEMKOPĪBAS
MINISTRIJA

Saglabāts līdzšinējais
kadastrālās vērtības līmenis
lauksaimniecībā
izmantojamai zemei un
meža zemei.

3.

2.

1.

Eiropas Komisijā iesniegts apstiprināšanai
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam projekts, kas paredz kopējo atbalsta
summu lauksaimniekiem – 1,531 miljards eiro.

Piešķirts papildu finansējums
5,77 milj. eiro apmērā zemes
iegādes programmai
lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanai.
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