VALDĪBAS RĪCĪBAS PLĀNS
Valdības rīcības plāns ir Ministru kabineta deklarācijas izpildes dokuments.
Tas nosaka konkrtus uzdevumus deklarācijā noteikto mrķu sasniegšanai turpmākajiem diviem gadiem (līdz 2018. gadam).

286
uzdevumi

5

prioritāts:

Reformas izglītībā
un zinātn

Tautsaimniecības
stiprināšana

Demogrāfiskās situācijas
uzlabošana,
ģimenes dzīves kvalitāte un
sociālais nodrošinājums

Valsts drošība
un nacionālā
identitāte

Reformas
veselības aprūp

PRIORITĀTE

TAUTSAIMNIECĪBAS STIPRINĀŠANA
Mrķis:

straujāka tautsaimniecības izaugsme.
Vidjā termiņā (no 2018. gada) panākts sabalansts IKP pieaugums 5 % robežās ik gadu

Sasniegtie rezultāti
“ZAĻAIS IEPIRKUMS”

Izveidots vienots starptautiski
konkurētspējīgu

Izveidota mērķdotācija pašvaldībām,
novirzot 3 % uzņēmumu ienākuma nodokli.

PORTFELIS

jaunas darba vietas un
Izveidotas
piesaistītas privātā kapitāla investīcijas 10
miljonu eiro apmērā

valsts un pašvaldību iepirkumos obligāti būs
jāpiemēro biroja papīram un tehnikai,
datortehnikai, pārtikai un ēdināšanas
pakalpojumiem, tīrīšanas līdzekļiem un
pakalpojumiem, iekštelpu apgaismojumam, ielu
apgaismojumam un satiksmes signāliem.

Līdz 2018. gadam nodrošināts atbalsts

Veikta autoceļu pārbūve,

Zaļā iepirkuma īpatsvars 2017. gadā būs

7 LIELO INVESTĪCIJU PROJEKTU
potenciālajiem investoriem

5052 mājsaimniecībām

energoefektivitātes uzlabošanai un
valsts ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai.

50

Līdz 2023. gadam sniegts atbalsts 65 komersantiem
energoefektivitātes paaugstināšanai industriālajos objektos

Līdz 2018. gada beigām Latgalē izveidota
speciālā ekonomiskā zona,
rodot darba vietas

200

240

virsmas nestspējas stiprināšana, vienlaikus īstenojot
ceļu satiksmes drošības uzlabošanu uz valsts
galvenajiem autoceļiem

522 km , uz valsts

1033 km , veikta valsts
vietējo autoceļu seguma atjaunošana 291 km

2018. gadā kopējais nodokļu apjoms
tuvojas
30 % un 2020. gadā
iekasēto nodokļu apjoms sasniegs

1/3 NO IKP

20. VIETĀ

1) Doing Business ;
2) Globālās konkurētspējas indeksā -

40. VIETĀ

un pašvaldību iestāžu veikto
iepirkumu apjoma

reģionālajiem autoceļiem

nodarbinātājiem

2018. gadā uzņēmējdarbības vide Latvijā
novērtēta vismaz:

30 % (finansiālā izteiksmē) no kopējā valsts

Portālā

latvija.lv ieviesta elektroniskā vienas

pieturas aģentūra, kas nodrošinās publiskos
pakalpojumus, kā arī vienotu piekļuvi valsts
e-pakalpojumiem. Līdz 2018. gada oktobrim portālu
valsts pakalpojumu saņemšanai izmanto

35 %

iedzīvotāju (650 000 portālā reģistrējušās personas)

Ēnu ekonomikas īpatsvars Samazināts
valstī no

23,6 % (2015) līdz 21 % (2018)

Latvija iestājas
Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijā

(OECD)

PRIORITĀTE

REFORMAS IZGLĪTĪBĀ
UN ZINĀTNĒ
Mrķis:

skolnu iegūto zināšanu un prasmju kvalitātes paaugstināšana
(paaugstinot iegūtās pamatizglītības kvalitātes vrtjumu Globālās konkurtspjas indeksā)

Sasniegtie rezultāti
Darbojas ilgtspējīgu
skolu tīkls,
kur

(1) transporta maršrutu tīkls salāgots
ar skolu tīklu;
(2) izglītības iestādes veidotas
pieejamākas;
(3) sākumskolas izglītību iegūst iespējami
tuvu dzīvesvietai, pamatizglītību un vidējo
izglītību konkurētspējīgā izglītības iestādē

Izstrādāts, izvērtēts un
ieviests jauns sporta un
veselības izglītības
mācību saturs

līdzvērtīgām algu likmēm

6500

20 zinātniskās institūcijas

(nodarbinātībā neiesaistīti jaunieši vecumā
no 17-29 gadiem)

iegūst profesionālo kvalifikāciju,

1496

(nodarbinātībā iesaistīti jaunieši)
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Līdz 2023. gadam
vispārējās izglītības iestādes

ieviesušas individuālu pieeju
izglītojamo kompetenču
attīstībai

iegūst profesionālo kvalifikāciju,
tai skaitā saņem

karjeras konsultācijas

Panākta vienošanās
par pirmsskolas pedagogu un
vispārējās izglītības pedagogu

veiksmīgi konkurē Eiropas pētniecības
telpā un rada Latvijas tautsaimniecības
un sabiedrības attīstībai
nepieciešamās zināšanas

96

Izveidotas
pilna laika jaunu pētnieku
amata vietas, publicēti 192 zinātniskie
raksti, izstrādāts 41 komercializējams
produkts vai tehnoloģija, piesaistītas
privātās investīcijas

640 000 eiro apmērā

PRIORITĀTE

REFORMAS VESELĪBAS APRŪPĒ
Mrķis:

nodrošinātu veselības aprūpes sistmas ilgtspju
un veselības nozares finanšu stabilitāti

Sasniegtie rezultāti
Līdz 2017. gada beigām
izvērtēts
jauns veselības aprūpes
finansējuma modelis

Uzsāktas veselības nozares reformas,
lai nodrošinātu veselības aprūpes sistēmas
ilgtspēju un veselības nozares finansējuma
stabilitāti, tai skaitā nesamazinot veselības
nozares valsts finansiālo apjomu zemāk par

3,02 % no IKP

Uzlabojusies iedzīvotāju
veselība:
samazinājies liekā
svara un aptaukošanās īpatsvars
līdz 2020. gadam

bērniem 7 gadu vecumā

Līdz 2016. gada beigām izstrādāts

veselības pakalpojumu sniedzēju
kartējums
(“masterplāns”), nosakot reģionālo, lokālo u.c.
līmeņu ārstniecības iestāžu sniegto
pakalpojumu klāstu

Sakārtojot veselības nozares darbinieku atlīdzības
un profesionālās pilnveides sistēmu,
sagatavots modelis un aprēķināts finansējums
2017 – 2022. gadam darbinieku darba samaksai,
no 2017. gada plānotas
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jaunas rezidentūras vietas,
Atbilstoši pieejamajam finansējumam, noteikts

palielināts to personu skaits,
kurām tiek dzēsts studiju un studējošo kredīts.

“veselības pakalpojuma grozs”

samazinājies to jauniešu

(15 – 16 gadu vecumā) īpatsvars,

kas lietojuši alkoholu riskantā
veidā
samazinājies
ikdienas smēķētāju

līdz 2020. gadam

(15-64 gadu vecumā)

īpatsvars

līdz 2018. gadam

samazinājies

regulāri (vismaz reizi nedēļā)
smēķējošu 15-gadīgu skolēnu
īpatsvars

jeb valsts apmaksāto veselības pakalpojumu klāsts;
izstrādāti priekšlikumi rindu mazināšanai, paredzot
papildu finansējumu 2017. gadā noteiktiem
pakalpojumiem

PRIORITĀTE

VALSTS DROŠĪBA
UN NACIONĀLĀ IDENTITĀTE
Mrķis:

resursu optimāla sadale starp drošības
un attīstības prioritātm

Sasniegtie rezultāti
Pieņemtas "Latvijas mediju”
politikas pamatnostādnes
2016.-2020. gadam.
Precizēti sabiedriskā pasūtījuma īstenošanas
principi, vienojoties par elektronisko mediju
(sabiedrisko un komerciālo) jomas pārvaldību

Jaunsardzē apmācīti

11 000
jauniešu

14

1200

2016. gadā
projektos
mazākumtautību pārstāvji sākuši mācīties

latviešu valodu.

Līdz 2018. gadam latviešu valodu

1000

Izveidoti

Izvietota

paaugstinātas gatavības

Nacionālo bruņoto spēku
apakšvienība
Latgalē

18

Zemessardzes vadi

Organizētas apvienotās bruņoto spēku
mācības "Namejs 2018", kurās praktiski
pārbaudīta visu, t.sk. Zemessardzes un
rezerves karavīru, bruņoto spēku kaujas
gatavība veikt valsts aizsardzību

Uzturēta un attīstīta

valsts ārējās robežas kontrole un
aizsardzība
atbilstoši Eiropas Savienības ārējām robežām
izvirzītajām prasībām.

Nodrošināta savlaicīga reaģēšana
uz identificētiem draudiem
Īstenota plaša

Latvijas valsts simtgades
svinību programma

(terorisms, trešo valstu pilsoņu nelikumīga pārvietošana
(nelegālā imigrācija), jo pārrobežu noziedzības veidi, korupcija,
smagi noziegumi, ekonomikas apdraudējumi, kā arī sabiedrības
veselības, augu un dzīvnieku veselības apdraudējumi,
godprātīgas prakses nodrošināšana tirdzniecībā ar dzīvnieku
barību un pārtiku)

prasa integrētu pieeju valsts robežas drošībai

apguvušas vismaz
personas gadā

PRIORITĀTE

DEMOGRĀFISKĀS SITUĀCIJAS
UZLABOŠANA,
IMENES DZĪVES KVALITĀTE UN SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Mrķis:

Dzimstības veicināšana, ekonomiskās emigrācijas mazināšana,
sociālo garantiju un palīdzības sistmas optimizšana,
lai nodrošinātu atbilstību minimālajam patriņa grozam un vienlaikus motivtu cilvkus atgriezties darbā

Sasniegtie rezultāti
Palielinās dzimstība

Palielinās adopcija

Komersanti kļūst ģimenei "draudzīgāki" -

10,8 jaundzimušie

adoptētāju skaits -

komersantiem piešķirts

– līdz 2017. gada beigām

uz

1000 iedzīvotājiem

Diferencēts Ģimenes valsts
pabalsta apmērs
par pirmo bērnu, par otro un par trešo
un nākamajiem bērniem

- līdz 2017. gada beigām

200

2017. gadā

20,5 tūkstošiem

vientuļo pensionāru, daudzbērnu ģimenēm
un viena vecāka ģimenēm mazināta
ienākumu nepietiekamība,
2018. gadā -

21, 4 tūkstošiem personu,

20

"Ģimenei draudzīga komersanta"
statuss

Līdz 2022. gadam ieskaitot

654

izveidotas vietas
bērniem
aprūpei ģimeniskā vidē -

35 "Jauniešu mājas"

ar 350 vietām
un 38 Bērnu SOS ciemata tipa mājas

2019. gadā

Eksperimentālā kārtā uzņēmumos Rīgā, Jelgavā un
Valmierā ar nestandarta darba laika grafiku
(darbs vakara stundās, brīvdienās vai maiņās)
strādājošiem 150 vecākiem ar bērniem no gada līdz
7 gadu vecumam 10 mēnešus

nodrošināts elastīgs bērnu uzraudzības
pakalpojums

25,3 tūkstoši

pensijas vecuma cilvēkiem un aptuveni

317 tūkstošiem

ģimenes valsts pabalsta saņēmēju

Ar 2017. gadu pensiju indeksācijā

tiks ņemti vērā

50% no vidējās apdrošināšanas iemaksu
algas pieauguma

Regulāras atskaites 2 X gadā – 1.janvāris un 1.jūlijs
VAIRĀK
VIDEO: ministru solītais
Valdības rīcības plāna pilna versija
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