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Kur atrodas Finanšu ministrija?

Finanšu ministrija atrodas Rīgā, Smilšu ielā 1
Ministrijai var piezvanīt pa tālruni 67095405
Elektroniskā pasta vēstules ministrijai var nosūtīt uz adresi info@fm.gov.lv

Ko dara Finanšu ministrija?
Finanšu ministrijai ir vairākas būtiskas jomas, par kurām tā rūpējas.
Ministrija katru gadu gatavo valsts budžetu.
Tas ir valsts naudas maks. Par šo naudu mēs rūpējamies, lai iedzīvotājiem būtu pieejama izglītība, veselība, lai valsts būtu
aizsargāta un varētu samaksāt algu policistiem un ugunsdzēsējiem. Ir arī citas svarīgas jomas, kuras valsts uztur.
Latvijā ir dažādi nodokļi. Finanšu ministrija tos pārrauga un raksta likumus, kad nepieciešami kādi uzlabojumi.
Nodokļi mums nepieciešami, lai valsts budžetā jeb makā būtu nauda. Nodokļus maksā uzņēmumi un iedzīvotāji.
Latvija ir Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības mērķis ir uzlabot tās iedzīvotāju dzīvi.
Tādēļ Eiropas Savienība tām dalībvalstīm, kurām ir grūtāk, sniedz finansiālu atbalstu jeb naudu. Tā nāk no Eiropas Savienības
fondiem.

Finanšu ministrijas darbinieki strādā, lai Latvija varētu saņemt naudu no šiem fondiem. Finanšu ministrija arī rūpējas, lai nauda
nonāktu tur, kur visvairāk tā vajadzīga. Šī nauda palīdz mūsu valstij kļūt sakoptākai, skaistākai un labākai.
Kad nauda sadalīta pa jomām, citas ministrijas ir atbildīgas par tās veiksmīgu izmantošanu. Finanšu ministrija to uzrauga.
Finanšu ministrijas darbu vada ministrs.
Kopš 2019. gada 23. janvāra finanšu ministrs ir Jānis Reirs.

Lai Finanšu ministrija varētu darīt savu darbu un īstenot likumus, mums palīdz arī citas iestādes.
Valsts kase ir valsts naudas maka turētājs. Valsts kase uzmana naudas ienākšanu valsts makā un naudas tērēšanu. No Valsts
kases tiek izmaksāti pabalsti, pensijas un citi maksājumi.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra palīdz uzņēmumiem un iestādēm saņemt naudu no Eiropas Savienības fondiem, kā arī
seko līdzi tam, lai šī nauda tiktu izmantota atbilstoši.
Valsts ieņēmumu dienests rūpējas, lai valsts naudas makā jeb budžetā ienāktu nauda, lai cilvēki būtu godīgi un maksātu
nodokļus.
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija rūpējas, lai azartspēles un loterijas tiktu organizētas pareizi un atbilstoši Latvijas
likumiem, lai citi varētu droši un bez riskiem tajās piedalīties.
Iepirkumu uzraudzības birojs rūpējas par to, lai iestādes dotu vienādas iespējas uzņēmējiem piedalīties iepirkumos. Iepirkumu
iestādes sludina tad, kad tām vajag nopirkt kādu preci vai pakalpojumu. Ir svarīgi, ka valsts nauda tiktu iztērēta godīgi un
efektīvi. Tāpēc Iepirkumu uzraudzības birojs kontrolē, lai tā notiktu.
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