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Valdības rīcības plāna tapšana
12.Saeimas vēlēšanas – 2014. gada
4. oktobrī
Saeima apstiprina L. Straujumas vadīto
valdību un Valdības deklarāciju – 2014. gada
5. novembrī
Ministrijas gatavo Valdības rīcības plānu
(VRP), sadarbojoties ar sociālajiem un
sadarbības partneriem – Ministru
prezidenta 2014. gada 14. novembra
rezolūcija
Valdības rīcības plānu apstiprina –
provizoriski 2015. gada 3. februāra MK
sēdē
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Valdības deklarācija

Valdības prioritātes (deklarācijas sadaļas):
I.

Tautsaimniecības izaugsme

II. Ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte
III. Valsts drošība
Valdības deklarācijā – 183 uzdevumi
VRP pasākumi paredz rīcību katrā no tiem
Kopā: >560 VRP pasākumi
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Valdības deklarācijas īstenošanas rezultāti
Vidējais ikgadējais IKP pieaugums 5%

2015.-2017. g.

Pozitīva vērtība iedzīvotāju dabiskajam pieaugumam

līdz 2020. g.

Samazinājusies ienākumu nevienlīdzība – S80/S20 indekss < 5,4

2017. g.

73% nodarbinātība (20-64 g.v.)

2017. g.

Darbaspēka produktivitāte apstrādes rūpniecībā uz vienu
nodarbināto 24 tūkst. euro (faktiskajās cenās)

2017. g

Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā sasniedz 1,2% no IKP

2017. g.

45% izglītojamo pēc pamatizglītības ieguves izvēlas profesionālās
izglītības programmas

2017. g.

Dabas resursu izmantošanas produktivitāte – 540 euro uz vienu
resursu tonnu

2017. g.

Nabadzības riska indekss ģimenēs ar 3+ bērniem samazinājies <
30 %

2017. g.

Veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaits – 56 gadi vīriešiem un 60 gadi 2017. g.
sievietēm
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I

Tautsaimniecības izaugsme
Prioritārie pasākumi - piemēri



Vidēja termiņa valsts nodokļu politika (FM)



Klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanas plāns (VARAM)



Enerģētikas attīstības pamatnostādnes (EM)



Valsts atbalsta programmas inovācijām un MVK konkurētspējai (EM)



Publiskā infrastruktūru uzņēmējdarbības veicināšanai (VARAM)



Atbalsta iespējas lauku uzņēmējiem un pašvaldībām (ZM)



Kopīgs Baltijas valstu pieteikums «Rail Baltica» projekta īstenošanai (SM)



Publiskās pārvaldes informācijas sistēmas arhitektūras ieviešana (VARAM)



Pasažieru pārvadājumu plānošana vienotā maršrutu tīklā (SM)



Jauns pedagogu darba samaksas modelis (IZM)



Zinātnes strukturālā reforma (IZM)



Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveide (IZM)
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II

Ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte Latvijā
Prioritārie pasākumi - piemēri

Sociālās un ienākumu nevienlīdzības mazināšana, veselība
 Diferencēts neapliekamais minimums, sākot ar 2016.gadu (FM)
 Pacientu iemaksas un līdzmaksājumi, kompensācijas esošajām un jaunām zālēm un ierīcēm (VM)
 Pārtikas un pamata materiālās palīdzības vistrūcīgākajām personām (SIF)
 Minimālā ienākuma līmeņa noteikšana (LM)

 Brīvpusdienas 4.-6. klašu skolēniem (IZM)
 Veselības veicināšanas pasākumi (VM)
 Asistenta pakalpojumi, pedagoga palīgi un atbalsta personāls vispārējās izglītības iestādēs (IZM)
 Agrīnas mācību pamešanas mazināšana (IZM)
 Sociālā darba institūtu attīstība pašvaldību sociālajos dienestos (LM)
 Ilgstošās aprūpes institūciju skaita samazināšana, deinstitucionalizācijas plāns, bērnu, bērnu ar
invaliditāti un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem nonākšanas institūcijās novēršana
(LM)
 Likumprojekts sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma noteikšanai (LM)
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II

Ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte Latvijā
Prioritārie pasākumi - piemēri

Demogrāfija
 Rīcības plāns «Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam» īstenošanai 2015.2017. gadam (LM)
 Daudzbērnu ģimeņu kartes - ap 10 000 (SIF)
 Mājokļa atbalsta sistēmas ģimenēm iespēju izvērtējums (EM)

Kultūra
 Latvijas Republikas simtgade (KM)
 XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki (KM)
 VKKF finansēšanas modeļu koncepcija (KM)
 „Kultūras skolas somas” - muzejpedagoģiskas un kultūrizglītojošas programmas pieejamība
bērniem un jauniešiem visā Latvijas teritorijā (KM, IZM)
 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas renovācijas pabeigšana (KM)
 Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas attīstība (KM)
 Raiņa un Aspazijas muzeja un J. Akuratera muzeja rekonstrukcija (VNĪ, KM)
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II

Ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte Latvijā
Prioritārie pasākumi - piemēri

Nacionālā identitāte, saliedētība, reemigrācija un informatīvā telpa
 Atbalsts diasporas skolām un latviešu valodas apguvei (IZM)
 Diasporas un Latvijas bērnu kopīgas nometnes Latvijā (SIF)
 Reemigrācijas vienas pieturas aģentūras izveide uz «Nacionālā integrācijas centra» bāzes (KM)
 Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu un jauniešu žūrija", iekļaujot mazākumtautību un
diasporas skolas (KM)
 Elektroniskās plašsaziņas līdzekļu saturs Latvijas mazākumtautībām (NEPLP, KM)
 Ārpus skolu programma – dažādu tautību skolēnu sadarbībai (SIF)
 Jaunatnes un mazākumtautību NVO darbība (IZM, KM)
 Latvijas NVO fonds (KM)

III

Valsts drošība
Prioritārie pasākumi - piemēri

Tiesiskuma stiprināšana (TM)
 Piespiedu dalītā īpašuma tiesiskais regulējums
 Tiesu sistēmas reformas, t.sk. priekšsēdētāja loma, rotācija, nolēmumu kvalitāte
 Normatīvo aktu jaunrades process, samazinot MK noteikumu skaitu
 Maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzības sistēma
 Liepājas cietuma būvniecība un Atkarīgo centra Olaines cietumā darbības uzsākšana

Ārpolitika (ĀM)
 Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programma, t.sk. Austrumu partnerības samits, Eiropas
Drošības stratēģijas pārskatīšana, TTIP sarunas
 Kolektīvās aizsardzības stiprināšana, t.sk. turpmāka ASV militāro spēku klātbūtne Latvijā
 Iestāšanās sarunas ESAO (OECD)
 Politikas plānošanas dokumenti – par ES un ārlietu nozarēm un attīstības sadarbību
 Ārējās ekonomiskās politikas koordinācija, uzņēmēju biznesa misijas amatpersonu vizīšu ietvaros,
semināri uzņēmējiem par jauniem tirgiem
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III

Valsts drošība
Prioritārie pasākumi - piemēri

Sabiedrības drošība (IEM)
 Iekšlietu sistēmā strādājošo atalgojuma sistēmas pilnveidošana
 Zolitūdes traģēdijas pirmstiesas izmeklēšanas process, civilās aizsardzības sistēmas pilnveide
 Organizētās
ierobežošana

noziedzības,

cilvēku

tirdzniecības,

narkotisko

un

psihotropo

vielu

izplatības

 Nacionālajām interesēm atbilstoša migrācijas un patvēruma politika, robežu uzraudzība atbilstoši
ES ārējām robežām izvirzītajām prasībām
 Iekšlietu dienestu materiāltehniskais nodrošinājums

Aizsardzība (AizM)
 NBS kapacitātes stiprināšana, t.sk., kaujas gatavība un reaģēšanas spējas, pretgaisa aizsardzības
sistēma, NBS mehanizācija
 Zemessardzes loma valsts aizsardzībā, paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide
 Ādažu poligona infrastruktūras attīstīšana
 Latvijas karavīru dalība NATO un ES operācijās, transatlantiskā sadarbība
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Pilsonisko sabiedrību sekmējoši pasākumi
Piemēri

Izstrādāts konceptuāls ziņojums par Nevalstisko organizāciju fondu – līdz 01.03.16
(KM)

Līdzdalību veicinoši NVO projekti katrā plānošanas reģionā (KM, SIF)
Īstenoti pilsonisko līdzdalību veicinoši izglītojoši pasākumi NVO (KM, SIF)
Īstenota EEZ NVO atbalsta programma "NVO fonds’’ 30.09.2018. (KM, SIF)
Izstrādātas jaunas pilsoniskās līdzdalības un sabiedrības integrācijas pamatnostādnes
nākamajam periodam (2019.-2026.gadam). (KM) 01.03.2018.
Latvijas NVO fonda ieviešana atbilstoši MK apstiprinātajam ieviešanas modelim (SIF)
30.09.2018.
Apzināta pilsonisko vērtību ietveršana mācību un audzināšanas procesā vispārējā
izglītībā un profesionālajā izglītībā (IZM) 31.12.2015.
Pasākumi mazākumtautību atbalstam
Sagatavots likumprojekts, lai noteiktu sociālās uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu.
(LM) 01.07.2018.
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VRP izpilde un uzraudzība

Īstenošana un atskaites
Deklarācijas un VRP izpildi kontrolē Ministru prezidents (MP)
Ministrijas sagatavo informāciju par VRP paredzēto pasākumu īstenošanas gaitu un iesniedz
elektroniski PKC (atbilstoši MK rīkojumam).
PKC apkopo informāciju par VRP izpildi un ievieto aktualizētu VRP www.pkc.gov.lv

Sasaiste ar attīstības plānošanu
VRP uzdevumi vērsti uz Latvija 2030, NAP2020 un nacionālās drošības politikas plānošanas
dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu
Ministriju nozaru plānošanas dokumenti jāveido atbilstīgi deklarācijas, VRP un nacionāla līmeņa
attīstības plānošanas dokumentiem un tajos izvirzītajiem mērķiem

VRP un budžeta plānošanas process
Ikgadējā valdības budžeta plānošanas procesa ietvaros, VRP pasākumi var tikt pārskatīti vai
rediģēti atbilstoši izmaiņām sasniedzamo mērķu rādītājos, pieejamajos finanšu resursos vai
politiski-ekonomiskajos procesos
Izmaiņas pēc MP ierosinājuma apstiprina ar MK rīkojumu

12

Jūs varat sekot līdzi VRP izpildei un valsts attīstības plānošanai:
www.pkc.gov.lv
@NAP2020

