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AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA
Izstrādāta Valsts aizsardzības koncepcija.
Atbilstoši tai plāno konkrētus valsts aizsardzības pasākumus, to īstenošanai
nepieciešamos resursus, Nacionālo bruņoto spēku attīstību, valsts varu un
pārvaldi realizējošo institūciju, pašvaldību, fizisko un juridisko personu darbību
– miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā.

#valdības100dienas

ĀRLIETU MINISTRIJA
OECD Padomes sēdē nolemts Latviju aicināt kļūt
par pilntiesīgu organizācijas 35. dalībvalsti.
OECD Padomes vienbalsīgs balsojums ir apliecinājums
Latvijas politiskajam un ekonomiskajam briedumam,
signāls investoriem par mūsu atbilstību augstiem standartiem.

#valdības100dienas

EKONOMIKAS MINISTRIJA
ES struktūrfondu apguvei apstiprinātas atbalsta
programmas inovatīviem uzņēmumiem, industriālo telpu attīstībai Latvijas
reģionos, atbalsts klasteru un biznesa inkubatoru veidošanai visā Latvijā,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas (renovācijas) atbalsta programma.
Kopā nākamajos 7 gados aptuveni

1700 dzīvojamo māju siltināšanai būs pieejami
166 miljoni eiro.

#valdības100dienas

FINANŠU MINISTRIJA
Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda programmu
ieviešana sākta 61 jomā. Latvijas ekonomikā tuvākajos gados

būs izmantojami 2,2 miljardi eiro ES fondu finansējuma.
Apstiprināti jau 96 projekti.

ES FONDI

#valdības100dienas

IEKŠLIETU MINISTRIJA
Apstiprināta Valsts policijas attīstības koncepcija.
Tā paredz sabiedrības drošības apdraudējuma un likumpārkāpumu efektīvāku
novēršanu, attīstīt ciešāku sadarbību starp Valsts policiju un pašvaldības policiju,
dažādām sabiedrības grupām. Tāpat tā paredz pilnveidot izmeklēšanas darba
organizāciju, vienkāršot kriminālprocesu izmeklēšanu, kā arī darba atlīdzības
paaugstināšanu, izglītības un materiāltehniskās kapacitātes stiprināšanu.

#valdības100dienas

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Sagatavots jauns pedagogu darba samaksas modelis
un pārmaiņas efektīvai skolu tīkla attīstībai.
Pedagogu algu jaunais modelis iekļauj vairākas reformas, lai radītu arvien
kvalitatīvāku mācību vidi skolēniem, faktiskajai realitātei atbilstošu skolu tīklu,
efektīvu un pārskatāmu naudas plūsmu.

EURO
#valdības100dienas

KULTŪRAS MINISTRIJA
Noslēgti vairāki ES fondu finansēti projekti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka, Raiņa un Aspazijas māja Rīgā,
Raiņa muzejs „Tadenava”, Rēzeknes sinagoga. Lai sakārtotu Dziesmu un deju
svētku infrastruktūru, panākta vienošanās ar Rīgas domi par Mežaparka Lielās
estrādes renovāciju. Daugavas stadiona tribīņu paplašināšanai izsludināts
iepirkums.

#valdības100dienas

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
Atbalstīta Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības
pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu
(tā dēvētās Stambulas konvencijas) parakstīšana.

Parakstot Konvenciju, Latvija aktīvāk
iestājas par vardarbības izskaušanu.

#valdības100dienas

SATIKSMES MINISTRIJA
Eksperti izvērtē autoceļu sakārtošanas un uzturēšanas ilgtermiņa
finansēšanas modeli un gatavo priekšlikumus
jauna modeļa ieviešanai.
#valdības100dienas

TIESLIETU MINISTRIJA
Cīņai ar aplokšņu algām pieņemti grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā.
Likumos noteikti jauni administratīvā pārkāpuma un noziedzīga nodarījuma
sastāvi, lai aplokšņu algu izmaksātājus varētu efektīvāk saukt pie atbildības.
Jaunajām tiesību normām būs arī preventīva nozīme, veicinot atalgojuma
sistēmas sakārtošanu un godīgu konkurenci starp uzņēmējiem.

#valdības100dienas

VESELĪBAS MINISTRIJA
Definēts maksimāli pieļaujamais transtaukskābju
daudzums gan ievestajiem, gan Latvijā ražotajiem pārtikas produktiem.
Maksimāli pieļaujamais transtaukskābju daudzums pārtikas produktos
nedrīkstēs pārsniegt divus gramus uz 100 gramiem no kopējā tauku daudzuma.
Tas uzlabos pārtikas kvalitāti un samazinās iedzīvotāju saslimstību ar sirds un
asinsvadu slimībām.

#valdības100dienas

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Noteikta vienota kārtība, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, šo pakalpojumi uzskaites kārtība un
kārtība, kādā veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem. Tādējādi patērētāji
saņems kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus pakalpojumus, tie būs
nepārtraukti un droši, vides aizsardzības un dabas resursu ilgstpējas izmantošanas
līdzsvaroti un samēroti ar sabiedrības ekonomiskajām interesēm.

#valdības100dienas

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Latvijas pārtikas un lauksaimniecības produktu ražotāji savu produkciju varēs
realizēt 37

jaunos tirgos – no tiem
21 jauns tirgus rasts piena ražotājiem,
8 liellopu gaļas ražotājiem un
8 citiem pārtikas produktu ražotājiem.
#valdības100dienas

VAIRĀK
Dati par laiku līdz 10. maijam.
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