
Kultūras 
ministrija

Tieslietu 
ministrija

Aizsardzības 
ministrija

Izglītības 
un zinātnes 
ministrija

Vides  
aizsardzības  
un reģionālās  
attīstības ministrija

Zemkopības 
ministrija

Pasākumi 305 pasākumi tiek īstenoti vairākām iestādēm sadarbojoties (pārresoriski) 

Ārlietu 
ministrija

Labklājības 
ministrija

Veselības 
ministrija

Ekonomikas 
ministrija

Iekšlietu 
ministrija

Valsts 
kanceleja

Finanšu  
ministrija (37)   
+ VAS „Nekustamie 
īpašumi” (4)

Satiksmes 
ministrija

57

40

28

69

41

32

51

36

28

46

34

13

41

34

Valdības rīcības 

plāns

 
un 

mērķu SASNIEgšANAI
572 pasākumi  

prioritātes  

572 pasākumi  

prioritātes

uZdEVumu
IZPILdI

NodrošINA

13 
ministrijas

5 iestādes/ 
organizācijas

KnaB, 
nEPLP, 
PKc, 
siF, 
VK.

2015. 2016. 2017. 2018.

ĢImENES uN 
INdIVīdA dZīVES 

KVALITĀTE

VALSTS 
drošībA

TAuTSAImNIEcībAS 
IZAugSmE

nodokļu 
politika

tiesu sistēmas 
reformas

nBs 
reaģēšanas 

spēju 
stiprināšana

Demogrāfijas 
veicināšana

enerģētikas 
politika

normatīvo 
aktu jaunrades 

process, 
samazinot MK 

noteikumu skaitu

Zemessardzes loma 
valsts aizsardzībā, 

paaugstinātas 
gatavības 

apakšvienību  
izveide

ienākumu 
nevienlīdzības 
mazināšana

Uzņēmējdarbības 
veicināšana un 

inovācijas 

latvijas prezidentūras 
es padomē darba 
programma, t.sk. 

Austrumu partnerības 
samits, eiropas Drošības 
stratēģijas pārskatīšana

ādažu poligona 
infrastruktūras 

attīstīšana

Brīvpusdienas  
4.-6. klašu 
skolēniem

Klimata 
pārmaiņu 
ietekmes 

mazināšana

iestāšanās 
sarunas esAo 

(oeCD)

Kolektīvās 
aizsardzības 
stiprināšana, 

latvijas karavīru 
dalība nAto un 

es operācijās

Veselības 
veicināšana, 

slimību profilakse

Atbalsts lauku 
uzņēmējiem un 

pašvaldībām

sabiedrības 
drošība 

sabiedrībā 
balstītu sociālo 
pakalpojumu 

attīstība

„rail Baltica” 
projekta 
virzība

iekšlietu sistēmā 
strādājošo 
atalgojuma 

sistēmas 
pilnveidošana

pilsoniskā 
līdzdalība, 
sadarbība 
un atbalsts 

reemigrācijai

Uzlabota  
pieeja veselības  
aprūpes pakal-
pojumiem un 

medikamentiem

reformas 
izglītībā un 

zinātnē

iekšlietu 
dienestu 

materiālteh-
niskais no-

drošinājums

Kultūras notikumi –  
latvijas simtgade, 
Dziesmu un deju 
svētki, digitālās 

bibliotēkas  
attīstība

tautsaimniecības
izaugsmE  

VaLsts
drošība

Ģimenes un indivīda  
dzīves Kvalitāte

Kas ir valdības  rīcības plāns?
Valdības rīcības plāns ir ministru kabineta deklarācijas izpildes 
dokuments. Tas nosaka valdības rīcību turpmākajiem četriem 

gadiem (līdz 2018.gadam). rīcības plāns definē konkrētus 
uzdevumus deklarācijā noteikto mērķu sasniegšanai.  

Valdības rīcības plāns top, sadarbojoties ar  
valdības sadarbības partneriem un  

nevalstiskajām organizācijām. 

253 uZdEVumI

150 uZdEVumI

169 uZdEVumI

Ar Valdības rīcības plānu iespējams  
iepazīties Ministru kabineta mājaslapā 
www.mk.gov.lv  
un pārresoru koordinācijas  
centra mājaslapā 
www.pkc.gov.lv © Valsts kanceleja, 2015.

www.mk.gov.lv
www.pkc.gov.lv

