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1.pielikums 

 

Valdības izvirzītās darbības prioritātes 2014. gadā 

un to īstenošanai plānotie pasākumi: 

 

1. Veidot zināšanu ekonomiku, pateicoties ieguldījumiem izglītībā, spēcīgu laikmetīgu 

nacionālo identitāti, nodrošinot latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu un 

attīstību. 

 Jauna pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izveide un pedagoga darba 

samaksas paaugstināšanas grafika sagatavošana. (IZM) 

 Jauna, uz zināšanām, prasmēm un vērtībām balstīta, pamatizglītības standarta 

izstrāde. (IZM) 

 Augstākās izglītības finansēšanas modeļa pilnveidošana, balstoties uz esošā modeļa 

izvērtēšanas rezultātiem, ar mērķi panākt konkurētspējīgu un uz darba tirgus 

pieprasījumu orientētu augstākās izglītības piedāvājumu. (IZM: līdz 01.09.2014 

starpizvērtējums) 

 Latvijas zinātnes strukturālo reformu īstenošanas priekšlikumu izstrāde, t.sk. bāzes 

finansējuma zinātniskajiem institūtiem piešķiršanas kritēriju pārvērtēšana, lai 

mazinātu institucionālo fragmentāciju, nodrošinātu zinātnisko ekselenci un inovāciju 

pārnesi. (IZM, EM) 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības uzsākšana jaunajā ēkā, veidojot to par 

modernu pasaules līmeņa zinātnes, kultūras un izglītības centru, t.sk. īstenosim LNB 

jaunās ēkas atklāšanas pasākumu kopumu. (KM) 

 Jauna Profesionālas izglītības likumprojekta izstrāde, lai stiprinātu profesionālās 

izglītības konkurētspēju un lomu darba tirgū. (IZM) 

 

2. Sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts varai, kas ir balstīta uz tiesiskuma stiprināšanu, 

sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldes procesos un kvalitatīvu valsts pārvaldes uzdevumu 

īstenošanu. 

 Priekšlikumu grozījumiem likumā „Par tiesu varu” iesniegšana Saeimā, kā arī 

pakārtoto Ministru kabineta noteikumu projektu pieņemšana, lai izlīdzinātu tiesu 

noslodzi un paātrinātu lietu izskatīšanas termiņus. (TM). 

 Sabiedrisko mediju turpmākās attīstības scenāriju izstrāde, radot labvēlīgus apstākļus 

to pastāvēšanai un konkurētspējai. (KM) 

 Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla koncepcijas izstrāde 

un īstenošanas uzsākšana. (VK: līdz 01.10.2014) 

 Valsts pārvaldes attīstības pamatnostādņu 2014-2020.gadam pieņemšana ar mērķi 

nodrošināt konkurētspējīgāku valsts pārvaldi, īstenojot kompleksu pieeju efektīvai 

cilvēkresursu izmantošanai, valsts funkciju optimizēšanai, t.sk., nodrošinot valsts 

pārvaldes cilvēkresursu skaita samazināšanu un ietaupītos valsts budžeta līdzekļus 

novirzot valsts pārvaldē strādājošo darba samaksas konkurētspējas paaugstināšanai. 

(VK, FM; līdz 01.09.2014 starpizvērtējums)  

 

3. Motivēt ikvienu iesaistīties ekonomiskajās aktivitātēs, lai nodrošinātu cienīgu darbu, 

saņemtu atbilstošu atlīdzību un novērtējumu, mazinot ienākumu nevienlīdzību. 

 Priekšlikumu izstrāde tālākai rīcībai, novērtējot 2013.gadā veiktās izmaiņas 

darbaspēka nodokļos nevienlīdzības mazināšanai. (FM) 

 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšana 2015.gadā no 24% uz 23% un 

2016.gadā uz 22%, kā arī diferencēta ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā 

minimuma ieviešana. (FM) Piedāvājuma izstrāde minimālajai mēneša darba algai 

2015.gadā. (LM)  

 Atbalsta sniegšana 13000 tūkstošiem izglītībā vai apmācībās neiesaistītajiem 

jauniešiem, ar mērķi stiprināsim jauniešu nodarbinātības izredzes. (LM) 
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 Profesionālo apmācību nodrošināšana Liepājas metalurga bijušajiem darbiniekiem, 

veicinot reģionālās mobilitātes iespējas. (LM) 

 Minimālā ienākuma līmeņa noteikšanas piedāvājuma izstrāde. (LM) 

 Vienotas valsts attīstības finanšu institūcijas izveide, nodrošinot komersantu  

darbības uzsākšanas finansēšanu, valsts eksporta garantiju un riska kapitālu, 

investīciju projektu ražojošajiem un eksportējošajiem komersantiem finansēšanu, 

mikro, mazo un vidējo komersantu attīstību, tajā skaitā ieguldījumiem izpētē un 

attīstībā, lauksaimniecības un lauku attīstības sekmēšanai un vides aizsardzības un 

energoefektivitātes veicināšanai. (FM) 

 Kompleksa risinājuma izstrāde Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada 

plānošanas perioda finansējuma apguvei un priekšlikumu apstiprināšana Ministru 

kabinetā. (FM) 

 Kredītresursu (kredītfonda izstrāde) ar samazinātu procentu likmi ES finansēto 

projektu īstenošanai. (ZM) 

 Saprātīga vietējā tirgus protekcionisma veicināšana. (ZM, EM, FM) 

 

 

4. Veicināt Latvijas tautas ataudzi, veidojot demogrāfijas ceļa karti, nodrošinot atbalstu un 

piemērotu vidi bērnu audzināšanai un izglītošanai, lai iedzīvotāji atgrieztos Latvijā. 

 Demogrāfijas ceļa kartes turpmākajiem gadiem izstrāde un MK Rīcības plānu 

pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam” 

īstenošanai 2015.-2017.gadam apstiprināšana Ministru kabinetā, tai skaitā, lemjot 

par ģimenes valsts pabalsta apmēra pārskatīšanu, lai diferencētu to atkarībā no 

bērnu skaita ģimenē. (LM) 

 Daudzbērnu ģimenes kartes izveidošana, lai nodrošinātu atvieglojumus dažādu 

pakalpojumu pieejamībai. (SIF) 

 Adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanas risinājumu izstrāde, 

lai palielinātu materiālo atbalstu aizbildņiem, veicinātu bioloģiskajām ģimenēm 

līdzvērtīgu valsts finansiālo atbalstu adoptētājiem, kā arī izvērtētu iespēju ieviest 

specializēto audžuģimeņu institūtu un pārskatītu atbalstu audžuģimenēm. (LM) 

 Valsts atbalsta programmu ģimenēm pirmā mājokļa iegādei izstrāde, lai 

nodrošinātu adekvātu pirmo iemaksu un izdevīgus un paredzamus kredīta 

nosacījumus. (EM) 

 

5. Stiprināt piederību Latvijai un nacionālo identitāti sabiedrībā un diasporā, sekmējot 

sabiedrības saliedētību un veicinot latviešu valodas lietojumu. Stiprināt ārvalstīs 

dzīvojošo Latvijas pilsoņu saites ar dzimteni. 

 Pedagogu profesionālās pilnveides kursu skolotājiem nodrošināšana, lai uzlabotu 

viņu prasmes darbā ar reemigrējušiem bērniem, tādējādi mazinot šķēršļus ģimeņu 

ar bērniem reemigrācijai. (IZM) 

 Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem latviešu valodas 

apmācību  nodrošināšana, lai stiprinātu piederību Latvijai un sekmētu sabiedrības 

saliedētību. (SIF, IZM) 

 Latviešu valodas apmācību nodrošināšana reemigrantiem un viņu ģimenes 

locekļiem, īstenojot Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.-2016.gadam, 

lai mazinātu šķēršļus reemigrācijai un integrācijai izglītības sistēmā vai darba 

tirgū Latvijā. (SIF)  

 

6. Nodrošināt Latvija 2030 un NAP2020 prioritāšu pārnešanu ES fondu investīciju 

aktivitātēs, efektīvākas ES fondu sistēmas ieviešanu un investīciju uzsākšanu, lai īstenotu 

ekonomikas izrāvienu un darbavietu radīšanu. 
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 EK Partnerības līgumu un darbības programmu saskaņošana. (FM, atbildīgās 

ministrijas) 

 Pamata regulējuma ES fondu programmu ieviešanai izstrāde. (FM) 

 Programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu īstenošanas 

uzsākšana 2014. gada I pusē: valsts galveno autoceļu rekonstrukcija un sasaiste ar 

TEN-T; jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana un profesionālās izglītības 

programmu īstenošana; cilvēkresursu attīstība zinātnē un granti pēcdoktorantūras 

pētījumiem; energoefektivitātes veicināšana publiskajās un dzīvojamās mājās; 

depozītu sistēmas izveide dzēriena iepakojumam; uzlabot valsts reģionālo autoceļu 

kvalitāti; veselības aprūpes tīklu vadlīniju un kvalitātes kontroles sistēmas izstrāde 

prioritārajās jomās; nacionālas nozīmes kultūras un sporta infrastruktūras attīstība 

(FM, EM, VARAM, IZM, SM, KM) 

 Latvijas Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam un Rīcības programmu 

Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam, kā arī Lauksaimniecības garantiju 

fonda ieviešanas nosacījumu saskaņošana ar Eiropas Komisiju. (ZM)  

 

7. Pabeigt gatavošanos Latvijas 2015. gada prezidentūrai ES Padomē, definējot 

prezidentūras virsmērķus un politiskās prioritātes un izveidojot nepieciešamo 

institucionālo un loģistikas atbalsta struktūru kā investīciju Latvijas nākotnes 

konkurētspējas palielināšanai. 

 Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā notiekošo pasākumu organizatorisko 

sagatavošana, t.sk. sagatavot Latvijas prezidentūras ES Padomē kultūras un 

publiskās diplomātijas programmu. (ĀM) 

 Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritāšu definēšana un sešu mēnešu darba 

programmu izstrāde, kā arī  Latvijas prezidentūras ES Padomē provizorisko 

kalendāra sagatavošana un apstiprināšana Ministru kabinetā. (ĀM) 

Latvijas iestāšanās OECD sarunu sākotnējo memorandu oficiāla iesniegšana OECD 

sekretariātam un efektīvas pievienošanās sarunas ar OECD koordinēšana, vadīšana un 

realizēšana. (ĀM)  

8. Stiprināt reģionus un nodrošināt to attīstību. 

 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārrobežu un transnacionālās sadarbības 

programmas reģionu sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanai izstrāde, īstenojot 

kopīgus projektus sadarbībā ar kaimiņvalstu reģioniem. (VARAM) 

 Jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta izstrāde. (VARAM, FM) 

 "Pilsētvides" ieviešanai ES fondos 2014.-2020.gadam priekšlikumu izstrāde, 

nodrošinot uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību, degradēto teritoriju sakārtošanu 

un energoefektivitātes uzlabošanu reģionos. (VARAM) 

 Mazo lauku skolu iestāžu tīklu sakārtošana, sagatavojot priekšlikumus šo skolu 

turpmākai attīstībai. (IZM) 

 Primārās veselības aprūpes attīstības plānu 2014.-2016.gadam izstrāde un 

apstiprināšana Ministru kabinetā, paredzot tajā īstenojamo pasākumu kopumu 

ģimenes ārstu, zobārstniecības un veselības aprūpes mājās pakalpojumu pilnveidei, 

lai uzlabotu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, stiprinātu primārās 

veselības aprūpes kvalitāti un ģimenes ārstu prakšu lomu slimību prevencijā, kā arī 

veicinātu pacientu rūpes par savu veselību. (VM). 

 No plānošanas reģioniem pārņemto pakalpojumu līgumu inventarizācija un 

pārskatīšana, vietējo un starppilsētu, autobusu un vilcienu reisus salāgošana un 

vienotu tarifu politiku visa veida ārpilsētas sabiedriskajā transportā izveidošana, lai 

uzlabotu iedzīvotāju mobilitātes iespējas un nodrošinātu pieejamus sabiedriskā 

transporta pakalpojumus visā valsts teritorijā. (SM, VARAM) 

 Priekšlikumu vidēja termiņa budžeta ietvara 2015., 2016. un 2017.gadam 

likumprojektam sagatavošana ar nosacījumiem, kas nodrošina pašvaldībām stabilu 

ieņēmumu pieauguma tempu, nosakot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu 

sadalījumu starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu vidējā termiņā. (FM) 
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 Atbalsta modeļa nepieciešamās infrastruktūras ražošanas attīstībai un investīciju 

piesaistei izstrāde un iesniegšana Ministru kabinetā. (EM) 

 

9. Turpināt uzlabot uzņēmējdarbības vidi, mazinot administratīvo slogu, nodrošinot Latvijas 

uzņēmēju un ārvalstu investoru tiesību aizsardzību un pilnveidojot maksātnespējas 

tiesisko regulējumu 

 

 Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu Doing Business reitinga rādītāju 

uzlabošana (prioritātes: nodrošināt nekustamā īpašuma elektroniskas reģistrēšanas 

ieviešanu; nodokļu un grāmatvedības jomā izstrādāt jaunu Gada pārskata likumu; 

turpināt darbu pie tiesvedības procesu uzlabojumiem, ieviešot elektronisku 

dokumentu aprites sistēmu tiesu iestādēs un tiesnešu specializācijas principu u.c.) 

(EM, atbildīgās ministrijas) 

 Maksātnespējas tiesiskā regulējuma pilnveidošana, novēršot praksē konstatētos 

trūkumus un nodotu Maksātnespējas administrācijai kompetenci administratīvo sodu 

piemērošanai maksātnespējas jomā. (TM)  

 Priekšlikumu par jaunu AER ražošanas atbalsta shēmu izstrāde un iespēju izvērtēšana 

samazināt enerģijas izmaksas energoietilpīgai rūpnieciskai ražošanai, īstenojot 

diferencētu elektroenerģijas tarifu mehānismu, sagatavojot Enerģētikas politikas 

pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (EM jāiesniedz MK līdz 01.05.2014.) 

 Priekšlikumu izstrāde un ieviešana ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita un apjoma 

samazināšanai, t.sk., tiesiskā regulējuma pārmērīgas jaunrades mazināšanai, kā arī 

radot priekšnoteikumus pārāk detalizēta un sīkumaina tiesiskā regulējuma novēršanai. 

(TM) 

 Tiesību aktu projekta sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojuma 

(anotācijas) sistēmiska, vispusīga un samērīga izvērtēšana, ar mērķi nodrošināt 

kvalitatīvu, ērtu un administratīvo slogu izvērtējošu tiesību normu jaunradi, uz 

pierādījumiem balstīta lēmumu pieņemšanu, izmaksu un ieguvumu samērojamību. 

(VK, TM, EM, ĀM; līdz 01.09.2014 starpvērtējums) 

 

10. Īstenot pasākumu "Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014". 

 Sadarbībā ar nodibinājumu „Rīga 2014” „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” 

programmu īstenošana. (KM) 

 

11. Pabeigt Zolitūdes traģēdijas lietas izmeklēšanu un no Būvniecības likuma izrietošo 

normatīvo aktu izstrādi un būvnormatīvu ieviešanu, nodrošinot sabiedrības drošību un 

aizsardzību. 

 

 Ātra un objektīva  Zolitūdes traģēdijas lietas izmeklēšanas pabeigšana. (IeM; izpildes 

termiņš – 01.10.2014.) 

 Visu nepieciešamo cilvēkresursu un materiāli tehnisko resursu nodrošināšana, lai 

sekmīgi pabeigtu Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanu. (IeM, FM; Izpildes termiņš – 

01.10.2014.) 

 Regulāra sabiedrības informēšana par Zolitūdes traģēdijas lietas izmeklēšanas gaitu. 

(IeM; Izpildes termiņš – 01.10.2014.) 

 Veselības aizsardzības nozares gatavību ārkārtas situāciju un katastrofu seku 

novēršanai paaugstināšana, optimizējot valsts materiālo rezervju resursus, 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un slimnīcu resursu mobilizāciju 

ārkārtas situācijām, kā arī pilnveidojot finansējuma sadali. (VM) 

 Būvniecības likuma izrietošo normatīvo aktu pieņemšana, ieviešot būvniecības 

procesā jaunas prasības, kas uzlabos kvalitātes kontroli. (EM) 

 


