Sabiedrības attīstība

Uzticēšanās varas institūcijām
Kādi soļi no valdības un valdošās koalīcijas puses ir sperti, lai ilgtermiņā
atjaunotos uzticēšanās politiķiem un politiskās pārvaldes institūcijām?
Gada sākumā tika izsludinātā un plaši apspriesta ideja par ministru izvērtēšanu, kas ir palikusi tikai
vārdos.
Lielo uzņēmumu valdes locekļu algu palielināšanas process un situācijā, kad jāsniedz skaidrojums
sabiedrībai, ministru prezidenta pozīcija ‒ viņš nav zinājis, par šo lēmumu.
Satiksmes ministra Anrija Matīsa apstiprināšana, kas turpina tradīciju, ka politiskos amatos liek
ierēdņus, kuriem nav skaidras partijas piederības un vēlētāju uzticības mandāta.
IIN samazināšana, kas, veidojot 2013. gada budžetu, bija jau iestrādāta likumā, tika atzīta par kļūdu
un atlikta.
Vienošanās ar sociālajiem partneriem par atbalstu jaunajām ģimenēm, tika atzīta par tādu, kuru
parakstot valdības pārstāvji zinājuši, ka nepildīs.
Ministru prezidenta demisija, uzņemoties politisko atbildību par Zolitūdes veikala sabrukšanu.
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Izglītība
Kas ir darīts, lai padarītu efektīvāku un konkurētspējīgāku augstāko
izglītību?
Augstskolu akreditācijas. Tika piesaistīta ārvalstu ekspertīze, lai palielinātu
vērtēšanas procesa caurskatāmību un objektivitāti. Rezultātā akreditāciju tomēr
veica ar pašu spēkiem divu ar pusi mēnešu laikā, pār akreditācijas process tika
veikts 229 studiju virzieniem 54 augstskolās un tikai trīs programma nesaņēma
akreditāciju.
2013 gada pavasarī IZM izstrādāja virkni iniciatīvu ar izmaiņām likumos un citos
normatīvajos dokumentos, lai varētu paplašināt Eiropas Savienības valodu
lietošanu augstākajā izglītībā. Šie grozījumi nonāca līdz valsts sekretāru
sanāksmei, radīja plašu rezonansi politiskajā vidē un tā arī netika pieņemti. Līdz
ar to jebkādi uzstādījumi par Latvijas augstāko izglītību kā eksport preci un
ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistes jautājums vismaz šobrīd tiek izslēgts.
Latvijas Universitāte kas ir Latvijas kas tiek pozicionēta, kā augstākās izglītības
flagmanis ir nokļuvusi QS Top Universities 701 vietā

Demogrāfiskā krīze
Pasākumi kuri ir veikti demogrāfiskās situācijas uzlabošanai?
Būtiski ir palielināts bērnu kopšanas pabalsts, gan summu, gan
saņemšanas perioda ziņā, attiecīgi līdz Ls 120 un līdz 1,5 gadiem.
Minimālā māmiņalga un tās saņemšanas periods pagarināts attiecīgi
līdz Ls 120 un 1,5 gadiem. Šo abu izmaiņu galvenā nozīme ir palielināt
drošību ģimenēm, kas ir sociāla riska grupās un, līdz ar bērna
piedzimšanu, var nonākt uz nabadzības sliekšņa.
Iespēja izvēlēties vecāku pabalsta saņemšanas periodu ‒ 1 gads, vai
1,5 gadi, kas dod iespēju plānot jaunās māmiņas atgriešanos darba
tirgū.
Vecāku pabalsta procentuālās attiecības pret algu - samazinājums no
70% no algas līdz 60%

