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Aizsardzības
ministrija

Ārlietu
ministrija

Aizsardzības budžets 2015.gadā
pieaudzis par 28 miljoniem eiro
jeb 12% vairāk nekā 2014.gadā.
Papildus piešķirto finansējumu
virzīs Zemessardzes kaujas spēju
attīstīšanai un pretgaisa aizsardzībai
un gaisa telpas novērošanai,
Jaunsardzes kustības attīstībai, kā arī
personāla motivācijai un atalgojuma
sistēmas uzlabošanai.

Noslēgts gatavošanās process
un 2015. gada 1. janvārī sekmīgi
uzsākta Latvijas prezidentūra
Eiropas Savienības (ES) Padomē.
Latvija izvirzījusi trīs prezidentūras
prioritātes: ES konkurētspējas
sekmēšana; Digitālās darba
kārtības attīstība; ES globālās
lomas nostiprināšana.

Zemessardzes kaujas spēju
stiprināšanai no Norvēģijas valdības
iegādāti 800 prettanku ieroči,
50 kravas automašīnas un 50 viegli
bruņotas apvidus automašīnas.

Ekonomikas
ministrija

Uzsākta atbalsta programmas
mājokļa iegādei ģimenēm ar
bērniem īstenošana un piešķirts
papildu finansējums 635 000 eiro
apmērā programmas turpināšanai.
Līdz ar to atbalsta programmas
kopējais finansējums ir gandrīz
1 miljons eiro, kas dos iespēju
atbalstīt vismaz 600 ģimenes
mājokļa iegādē.

Finanšu
ministrija

Pildot uzņēmējiem doto solījumu,
samazināta iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likme. No 2015.gada
1.janvāra tā ir 23% bijušo
24% vietā.

Aktīvu darbu, t.sk. publisku ēku
ekspluatācijas uzraudzību, sācis
Būvniecības valsts kontroles birojs.

Eiropas Komisija oficiāli
apstiprinājusi ES fondu 2014.2020.gada plānošanas perioda
darbības programmu „Izaugsme
un nodarbinātība”, kur Latvijai
būs pieejams finansējums 4,4
miljardu eiro apmērā. Jau decembrī
Latvija saņēmusi pirmos EK
avansa maksājumus programmas
īstenošanai no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda 22,6 miljonus
eiro un Kohēzijas fonda
12,7 miljoni eiro.

Iekšlietu
ministrija

Izglītības un
zinātnes ministrija

Valsts policija ir paveikusi apjomīgu
darbu Zolitūdes lielveikala “Maxima”
traģēdijas lietas izmeklēšanā.
Kopā kriminālprocesā ir pieci
aizdomās turētie un pret četriem
uzņēmumiem uzsākts process par
piespiedu ietekmēšanas līdzekļu
piemērošanu. Turpinās pirmstiesas
izmeklēšana.
Stiprināta iekšlietu sistēma,
izveidojot Iekšējās drošības biroju
un paaugstinot Drošības policijas
kapacitāti, palielinot tās klātbūtni
pierobežā un termiņuzturēšanās
atļauju uzraudzības veikšanu.

Kultūras
ministrija

Palielināts finansējums atalgojuma
izlīdzināšanai kultūras nozarēs
strādājošiem salīdzinājumā pret
citām iestādēm ar līdzīgu funkciju
un vidējo sabiedriskajā sektorā
strādājošo darba samaksu –
muzejos, arhīvos, kultūrizglītības
iestādēs, Latvijas Neredzīgo
bibliotēkā, koncertorganizācijās un
teātros.

Latvija ir kļuvusi par
Eiropas Kosmosa aģentūras
sadarbības valsti, – tas
ļaus Latvijas augstskolām,
zinātniskajiem institūtiem un
komercuzņēmumiem izmantot
pieeju augstu tehnoloģiju
ekspertīzei, paaugstināt
kompetenci, iesaistoties
starptautiskos projektos
un iegūt augsto tehnoloģiju
izstrādes pasūtījumus.

Labklājības
ministrija

Budžeta veidošanas procesā
panākts vislielākais finansējuma
pieaugums labklājības nozarei.
Panākts finansējums pensiju
indeksēšanai 2015.gada
1.oktobrī (16 miljoni eiro).
Līdz ar to arī 2015.gadā
notiks pensiju indeksācija.

Notiek aktīvs darbs pie Latvijas
simtgades svinību programmas
izstrādes: darbu sākusi Radošā
padome, atbalstīta Rīcības komitejas
izveide, noslēdzies konkurss par
Jauniešu rīcības komitejas izveidi.

Satiksmes
ministrija

Baltijas valstis nodibinājušas
kopuzņēmumu AS „RB Rail”.
Galvenais kopuzņēmuma
uzdevums ir dzelzceļa
projektēšana, būvniecība un
mārketings, kā arī Baltijas valstu
kopīga pieteikuma izstrāde
līdzfinansējumam no Eiropas
infrastruktūras savienošanas
instrumenta līdzekļiem.

Tieslietu
ministrija

Organizēts starptautisks publisks
iepirkums, lai atrastu partneri,
kas izstrādās projektu pirmajam
mūsdienu prasībām atbilstošam
cietumam Latvijā,
kā arī tā infrastruktūru.
2015.gada 20.janvārī kļuva zināmi
pretendenti, kas pieteikušies jaunā
cietuma Liepājā projektēšanai.
Turpinās tiesu sistēmas
efektivizācija un reorganizācija.
Ministru kabinetā atbalstīti
grozījumi Krimināllikumā, paredzot
kriminālatbildību par piedalīšanos
un personu iesaistīšanu bruņotā
konfliktā ārvalstīs, tiks arī
paredzēta kriminālatbildība par
ārvalstī notiekoša bruņota konflikta
finansēšanu un atbalstīšanu.

Veselības
ministrija

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Uzlabota valsts apmaksāto
veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība – no 2015.gada
1.janvāra samazinot pacienta
iemaksu par ārstēšanos slimnīcā
(no 13,52 eiro uz 10 eiro dienā), kā
arī samazinot līdzmaksājumu par
operācijām stacionārā
(no 42,69 eiro uz 31 eiro).

Plūdu apdraudējumu un ārkārtas
situācijas novēršanai Ogres pilsētā,
no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējuma 1,114 miljoni
eiro tiks novirzīti hidrotehnisko
būvju Ogres pilsētā pārbūvei un
atjaunošanai, novēršot applūšanas
risku vismaz 6000 iedzīvotājiem, kas
dzīvo plūdu apdraudētajā teritorijā.
Uzsākta pakāpeniska Valsts un
pašvaldību vienoto klientu centru
(VVKAC) izveide visā Latvijā, 2015.
gada 1.janvārī Rīgā, Valsts ieņēmumu
dienesta ēkā atverot pirmo centru.
Gada laikā plānots atvērt 89 VVKAC
Latvijas novados.

Zemkopības
ministrija

Noslēgusies 1.kārta projektu
pieņemšanā programmā lauku
saimniecību modernizācijai
un ieguldījumiem materiālajos
aktīvos kopsummā par
68 miljoniem eiro (līdz 2020.
gadam šim atbalsta veidam
paredzēti vairāk nekā
320 miljoni eiro).
Pirmo reizi Latvijas neatkarības
gados meža nozares eksporta
vērtība 2014.gadā pārsniegusi
2 miljardu eiro robežu.

Valsts
kanceleja

Parakstīts četrpusējs memorands
starp valsts pārvaldi, NVO,
tiesībsargājošām un pretkorupcijas
iestādēm, kas paredz vienošanos
līdz šī gada beigām izstrādāt
likumprojektu, lai Latvijā praktiski
ieviestu trauksmes cēlēju tiesiskās
aizsardzības mehānismu.
Izstrādāti priekšlikumi Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja
(KNAB) institucionālajai attīstībai, kā
arī īstenota ekspertu un sabiedriskā
apspriešana. Tie paredz iestādes
nedalāmību, neatkarības un
atbildības stiprināšanu.
Izstrādāti grozījumi Publisko
iepirkumu likumā un Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likumā, lai ieviestu depozīta sistēmu
un mazinātu iepirkuma slieksni.
Tas nodrošinās samērīgumu starp
uzvarētāja, sūdzētāja un prioritāri sabiedrības interesēm, operatīvāk
sasniedzot kvalitatīvāku rezultātu.
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