Valdības rīcības plāns
Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību
īstenošanai (IeM saistošie pasākumi) (1.pielikums)
Deklarācijā dotais uzdevums

Rīcības plāna pasākums

Atbildīgā
institūcija (t.sk.
IeM
struktūrvienības
un ministrijas

Līdzatbildīgās
institūcijas

Izpildes termiņš
dd.mm.gggg.

Iekšlietu ministrijas pasākumi, iekļautie Valdības rīcības plāna projektā
083.

Sniegsim ieguldījumu Eiropas
un globālajā drošībā,
piedaloties un atbalstot cīņu
ar terorismu, novēršot
hibrīdo apdraudējumu,
stiprinot robežu drošību,
kiberdrošību un stratēģiskās
komunikācijas jomas.
Stiprināsim Eiropas
Savienības un NATO
sadarbību minētajās jomās.

83.1.

Izveidot un ieviest Pasažieru datu
reģistra sistēmu, t.sk. izstrādājot
attiecīgu normatīvo regulējumu,
lai palielinātu gaisa satiksmes
drošību un valsts iekšējo drošību,
kā arī lai sekmētu teroristu
nodarījumu un smagu
noziegumu novēršanu, atklāšanu
un izmeklēšanu.

IeM (JD, NPD,
FVD, IC, DP)

31.12.2016.

Izpilde

084.

Izbūvēsim un aprīkosim
Eiropas Savienības un
Latvijas austrumu robežu, lai
novērstu valsts drošības
apdraudējumu.

84.2.

84.3.

84.4.

Turpināt Latvijas Republikas un
IeM (NVA, VRS,
Krievijas Federācijas valsts
NPD, FVD)
robežas izbūvi un aprīkošanu,
pabeidzot valsts robežas joslas
infrastruktūras izveidi un
iekārtošanu
Veikt Latvijas Republikas un
IeM (NVA, VRS,
Baltkrievijas Republikas valsts
NPD, FVD)
robežas izbūvi un aprīkošanu,
pabeidzot valsts robežas joslas
infrastruktūras izveidi un
iekārtošanu
Organizēt valsts līmeņa civilās
IeM (VUGD)
aizsardzības mācības STORMEX
2016, lai pārbaudītu katastrofu
pārvaldīšanā iesaistīto valsts
institūciju, pašvaldības institūciju
un komersantu sagatavotību un
reaģēšanas spējas, pārbaudītu
civilās aizsardzības plānos
noteiktās savstarpējās sadarbības
iespējas, amatpersonu prasmes
novērtēt situāciju un pieņemt
atbilstošus lēmumus.

ĀM, AiM, FM,
SM, TM,
VARAM, ZM

30.10.2018.

ĀM, AiM, FM,
SM, TM,
VARAM, ZM

30.10.2018.

EM, VARAM,
ZM, AizM

31.10.2016.

085.

Attīstīsim un stiprināsim
pretterorisma spējas, efektīvi
izmantojot drošības un
tiesībaizsardzības iestāžu
resursus.

84.5.

Veikt sagatavošanas darbus, lai
IeM (NVA, VP,
nodrošinātu Iekšlietu ministrijas VUGD, VRS, NPD,
sistēmas iestāžu mācību poligona
FVD)
izveidi, nodrošinot pilnvērtīgu un
kvalitatīvu apmācību procesa
īstenošanu, taktisko iemaņu
pilnveidošanu, jaunās tehnikas
un aprīkojuma apgūšanu,
tādējādi veicinot Iekšlietu
ministrijas sistēmas iestāžu
darbības augstāku efektivitāti.

84.6.

Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai
Ministru kabinetā konceptuālā
ziņojuma projektu “Par valsts
materiālo rezervju veidošanu”.

IeM (NPD, NVA,
VUGD)

85.1.

Sadarbībā ar citām valsts
institūcijām izstrādāt Nacionālās
drošības plāna un grozījumus
Nacionālā pretterorisma plānā
projektus un pēc to
apstiprināšanas uzsākt tajos
paredzēto pasākumu īstenošanu.

IeM (DP, darba
grupa)

30.10.2018.

VARAM, EM

30.09.2016.

ĀM, AiM, ZM, 30.11.2016. –
IZM, TM, KM, plānu izstrāde.
SM, FM, EM, ĢP, 30.10.2018. –
SAB
plānu
īstenošana.

85.2.

Veikt pasākumu kompleksu,
IeM (IeM
nodrošinot Valsts policijas
2016.gada 25.
attīstības koncepcijā paredzēto
aprīļa rīkojumā
mērķu un uzdevumu īstenošanu, Nr.1-12/804 "Par
lai realizētu Valsts policijas
Valsts policijas
turpmākās attīstības ilgtermiņa
attīstības
stratēģiskus pamatvirzienus, kā
koncepcijas
arī turpmākai attīstībai
īstenošanu"
nepieciešamus konceptuāli
noteiktās
atrisināmus starpdisciplināru
ministrijas
problēmjautājumu risinājumus
struktūrvienības
jomās, kurās tie tieši attiecas vai
un ministrijas
ietekmē citas valsts nozares.
padotībā esošās
iestādes)

85.3.

Konceptuālā ziņojuma
IeM (VUGD, NPD,
sagatavošana iesniegšanai
JD, FVD)
Ministru kabinetā, atspoguļojot
tajā pašreizējo situāciju
ugunsdrošības jomā un nosakot
turpmākās darbības
pamatprincipus, mērķus,
veicamo pasākumu kopumu un
sasniedzamos rezultātus, kas
vērsti uz ugunsdrošības situācijas
uzlabošanu valstī.

TM, ĢP

30.10.2018.

31.12.2017.

086.

Pabeigsim uzsākto uz
jauniem principiem balstītās
atalgojuma sistēmas
ieviešanu Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonām ar
speciālajām dienesta
pakāpēm. Paaugstināsim
sodu izpildes iestāžu
personāla kapacitāti (algas,
pensijas, apmācības u. tml.).

85.4.

Turpināt veikt pasākumu
IeM (JD, NPD, VP, FM, TM, AiM,
kompleksu, nodrošinot Nacionālā VRS, DP, IC, ELSSD) KNAB, SAB, ĢP
kriminālizlūkošanas modeļa
(NKIM) izveidi un ieviešanu
tiesībaizsardzības un valsts
drošības iestādēs, kas vērsts uz
informācijas un zināšanu
iegūšanu par noziedzību
ietekmējošiem faktoriem,
dinamiku un ietekmi
(apdraudējumu), lai savlaicīgi
novērstu noziedzīgu nodarījumu
izdarīšanu, atklātu noziedzīgus
nodarījumus un noskaidrotu tos
izdarījušās personas, kā arī
objektīvi definētu noziedzības
novēršanas un apkarošanas
prioritātes, kas nākotnē
samazinās noziedzības
pieaugumu un tās izraisītās sekas
kopumā.

30.10.2018.

86.1.

Turpināt īstenot uz jauniem
principiem balstītas darba
samaksas sistēmas ieviešanu
Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm.

31.12.2016.

IeM (FVD, NPD,
JD, PVN,
ministrijas
padotībā esošās
iestādes)

TM

087.

Atbilstoši mūsdienu
sabiedrības prasībām
attīstīsim izmeklētāju un
operatīvo darbinieku
izglītības saturu un
veicināsim attiecīgo studiju
programmu pilnveidošanu,
lai ar kvalificētu personālu
nodrošinātu operatīvās
darbības subjektus un
iestādes ar kriminālprocesa
veikšanas tiesībām, tai skaitā
izveidosim Valsts policijas
vecāko virsnieku otrā līmeņa
augstākās profesionālās
izglītības sistēmu atbilstoši
jaunizveidotajam profesijas
standartam.

87.1.

Konceptuālā ziņojuma „Par
Valsts policijas vecāko virsnieku
sagatavošanu” izstrāde un
iesniegšana valdībā, ar mērķi
definēt ilgtermiņa risinājumu
turpmākajai Valsts policijas
vecāko virsnieku (t.sk.
izmeklētāju un operatīvo
darbinieku) profesionālajai
sagatavošanai, kas atbilstu
profesiju standarta prasībām un
iekšlietu nozares vajadzībām.

IeM (PVN, VP)

20.10.2016.

089.

Respektējot jau pieņemtos
Latvijas valdības lēmumus
Eiropas Savienības
solidaritātes mehānisma
ietvaros, īstenosim to
praktisko realizāciju,
rūpējoties par imigrācijas
radīto risku un negatīvo seku
būtisku mazināšanu.
Balstoties uz Latvijas
integrācijas un
administratīvās kapacitātes
apstākļiem, uzskatām, ka ar
līdzšinējiem lēmumiem
Latvija ir izsmēlusi iespējas
uzņemt valstī papildus
patvēruma meklētājus
Eiropas Savienības
patvēruma meklētāju
pārvietošanas mehānisma
ietvaros. Tāpēc attiecībā uz
fizisku personu pārdali starp
Eiropas Savienības
dalībvalstīm un pārvietošanu
no trešajām valstīm
atbalstīsim tikai tādu
pozīciju, kas pieļauj Eiropas
Savienības dalībvalstīm
brīvprātīgi uzņemt
patvēruma meklētājus, bet
nerada pienākumu vai
spiedienu to darīt.

89.1.

Iekšlietu ministrijas kompetences IeM (ELSSD, NPD,
ietvaros veikt pasākumu
PMPL, VRS)
kompleksu, kas ir vērsts uz LV
interešu aizstāvēšanu un
skaidrošanu visos atbilstošos
formātos un institūcijās, lai
nodrošinātu Latvijas tiesības tikai
brīvprātīgi uzņemt patvēruma
meklētājus.

ĀM

30.10.2017.

090.

Izvērtēsim ikvienu Latvijā
nonākušu patvēruma
meklētāju, ņemot vērā valsts
drošības, sabiedriskās
kārtības un iekļaušanās
aspektu.

90.1.

Iekšlietu ministrijai kompetences
IeM (IeM
ietvaros veikt pasākumu
struktūrvienības
kompleksu, lai nodrošinātu
un ministrijas
“Rīcības plānā personu, kurām
padotībā esošās
nepieciešama starptautiskā
iestādes atbilstoši
aizsardzība, pārvietošanai un
kompetencei)
uzņemšanai Latvijā” paredzēto
mērķu un uzdevumu īstenošanu,
ņemot vērā pieeju, ka Rīcības
plānā paredzētais attiecināms uz
visiem patvēruma meklētājiem,
neatkarīgi no to ierašanās veida
Latvijā.

31.12.2017.

IeM un tās padotībā esošo iestažu dalība citu institūciju pasākumu īstenošanā (līdzatbildīgā institūcija)
019.

Īstenosim atbildīgu valsts
kapitālsabiedrību
pārvaldības (tai skaitā
dividenžu) politiku, kas
nodrošina aktīvu vērtības
pieaugumu ilgtermiņā,
pienesumu ekonomikas
aktivizēšanā un
tautsaimniecības nozaru
izaugsmē, vienlaikus ņemot
vērā nefinanšu mērķu
sasniegšanu sabiedrības
vajadzību nodrošināšanai.

19.2.

1) Līdz 2016.gada beigām ir
apstiprināt vidēja termiņa
darbības stratēģijas visām valsts
kapitālsabiedrībām un valsts
izšķirošajā ietekmē esošajām
kapitālsabiedrībām ar noteiktiem
nefinanšu mērķiem un finanšu
mērķiem.
2) Nodrošināt darbības rezultātu
ikgadēju izvērtēšanu
3) Izveidot profesionālas
padomes un uzsākt to darbību
lielākajās valsts
kapitālsabiedrībās to efektīvākai
pārvaldīšanai

PKC

EM, FM, IZM, 1) 31.12.2016.
IeM (IeM
2) 30.09.2017.
Poliklīnika, PVN, 3) 30.12.2016.
FVD), KM, LM,
SM, TM,
VARAM, VM, ZM

020.

Atbalstīsim uzņēmējdarbībai
un investīciju piesaistei
būtiskas infrastruktūras
attīstību, īpaši reģionos.
Turpināsim īstenot īpašu
atbalstu Latgales reģionam.

20.3.

035.

Nodrošināsim IKT publisko
investīciju un e-pakalpojumu
orientāciju uz jaunu
produktu un pakalpojumu
veidošanu un
komercializāciju. Ieviesīsim epārvaldi publisko iestāžu
darbā un pakalpojumu
sniegšanā.

35.1.

Izstrādāt Velosatiksmes
attīstības plānu

Ieviest stratēģiskas nozīmes
preču eksporta licenču un kvotu
atļauju Krievijas Federācijas
izcelsmes skujkoku apaļkoku
ievešanai pieteikumu
pieņemšanu arī elektroniskā
formā (vidēji gadā tiek saņemti
vairāk nekā 850 pieteikumi).

SM

IeM (NPD,VP).
IzM, VM,
VARAM, EM

31.03.2017.

ĀM

IeM (VP, DP),
SAB, FM, EM,
VARAM

30.10.2018.

046.

Stiprināsim cilvēktiesību
ievērošanu, īpašu uzmanību
tam pievēršot valsts
pārvaldes, tiesībaizsardzības
iestāžu darbā, likumdošanā
un tiesu darbā, lai tuvinātu
tās Eiropas Savienības tiesību
telpai.

46.1.

Ieviest ANO Bērnu tiesību
komitejas 71.sesijā 2016.gada
29.janvārī Latvijai izteiktās
rekomendācijas attiecībā uz ANO
Konvencijas "Par bērna tiesībām"
un tās papildu protokola par
bērnu iesaistīšanu bruņotos
konfliktos, kā arī par papildu
protokola par tirdzniecību ar
bērniem, bērna prostitūciju un
bērna pornogrāfiju īstenošanu,
iesniegt MK Informatīvo
ziņojumu, nosakot veicamās
darbības līdz 2021.gadam
(nākamā pārskata perioda
beigas), atbildības sadalījumu un
pienākumu ministrijām regulāri
sniegt Labklājības ministrijai
informāciju par paveikto.

LM

TM, IeM (NPD,
ELSSD, VP,
PMLP, VM, IZM,
EM, KM, SAM,
ĀM, AIM,
VARAM, FM

31.05.2016.

056.

Plānosim lielo būvniecības
projektu savlaicīgu un
sabalansētu īstenošanu,
mazinot cenu svārstību un
nozares pārkaršanas riskus
nākotnē.

56.1.

Apkopot un publiskot informāciju
par plānotajiem publiskajiem
lielajiem būvniecības
iepirkumiem un sadarbībā ar
nozaru ministrijām
nepieciešamības gadījumā veikt
korekcijas publisko būvniecības
projektu plānošanā.

EM

FM, SM,
VARAM, IZM,
KM, VM, IeM
(NVA), AizM, TM

31.01.2017.
31.01.2018.

061.

Veicināsim maksimālu
Eiropas Savienības un
transatlantiskās tirdzniecības
telpas integrāciju.
Atbalstīsim sarunu
intensificēšanos par
Transatlantiskās
tirdzniecības un investīciju
partnerības nolīgumu,
panākot labākus
konkurētspējas apstākļus
Eiropas Savienības
ražotājiem un ņemot vērā
Latvijas intereses attiecībā uz
sensitīviem ražošanas un
pakalpojumu sniegšanas
sektoriem un produktiem.

61.1

Veicināt ES-ASV Transatlantiskās
Tirdzniecības un investīciju
partnerības (TTIP) noslēgšanu un
enerģētikas sadaļas iekļaušanu
TTIP tekstā. Skaidrot sabiedrībai
līguma būtību un mērķus, kas
vērsti uz dzīves standartu
uzlabošanu un labklājību, kā arī
jaunām iespējām uzņēmējiem.

ĀM

AizM, EM, FM,
IeM (ELSSD),
IzM, KM, LM,
SM, TM,
VARAM, VM, ZM

31.12.2016.

062.

Īstenosim Eiropas Savienības
ārējās darbības mērķus,
veicinot stabilitāti un
attīstību Latvijas ārpolitikas
prioritāšu reģionos Austrumu partnerības un
Centrālāzijas valstīs.

62.2.

Turpināt padziļināt sadarbību ar
Centrālāzijas valstīm gan
divpusējo attiecību, gan ES ārējās
politikas ietvaros.

ĀM

IeM (ELSSD)

30.10.2018.

091.

Sadarbībā ar nevalstisko
sektoru un ekspertiem
izstrādāsim visaptverošu un
mērķtiecīgu valsts atbalsta
programmu ģimenēm, kurās
audzina bērnus. Tās
īstenošanu uzsāksim līdz
Latvijas valsts simtgadei,
veidojot Latviju par ģimenēm
draudzīgāko valsti.

91.1.

Izvērtēt pasākumus, lai:
- veicinātu atbalstu uzskatam, ka
laulībā balstīta ģimene ir vērtība;
- veicinātu adopciju;
- dažādotu darba un ģimenes
dzīves saskaņošanas iespējas;
- mazinātu šķēršļus preču,
pakalpojumu un vides
pieejamībai ģimenēm;
- mazinātu apdraudējuma riskus
bērna fiziskai un emocionālai
integritātei;
- mazinātu ģimeni
destabilizējošos faktorus;
- panāktu, ka pēc ārpusģimenes
aprūpes pakalpojuma
saņemšanas bērns ir apguvis
sociālās prasmes un ir spējīgs kļūt
par pilnvērtīgu sabiedrības locekli
ar neizkropļotu izpratni par
ģimeni, tās dibināšanu, vecāku
lomu tajā un bērnu audzināšanu.

LM

TM, VARAM,
FM, EM, VM,
IZM, IeM, PKC,
SIF, Plānošanas
reģ., PMLP,
VBTAI, NVA, JPA,
Latvijas SOS
Bērnu ciematu
asoc.,
"Demogrāfisko
lietu centrs"

31.12.2017.

91.2.

Izvērtēt esošos atbalsta
"Demogrāfisko
LM, TM,
instrumentus un jaunus
lietu centrs", PKC
VARAM, FM,
priekšlikumus, lai nodrošinātu
EM, VM, IZM,
efektīvāko tautas ataudzes
IeM, SIF,
atbalsta pasākumu īstenošanu un
Plānošanas reģ.,
pilnveidošanu atbilstoši
PMLP, VBTAI,
pieejamai fiskālai telpai. Skatīt
NVA, JPA,
arī 91.1, 92.2, 94.1, 98.1, 100.1,
Latvijas SOS
102.2, 103.3
Bērnu ciematu
asoc.,

30.10.2018.

093.

Atbalstīsim pasākumus
ārvalstīs dzīvojošo tautiešu
politiskai un pilsoniskai
līdzdalībai un iesaistei
Latvijas ekonomiskajā un
kultūras dzīvē, izglītībā un
zinātnē. Paredzēsim atbalstu
ārvalstīs dzīvojošām Latvijas
ģimenēm, kuras apsver
iespēju atgriezties Latvijā,
nodrošināsim ciešākas saites
ar Latviju un mērķorientētu
valsts atbalsta politiku
atgriešanās īstenošanai.

93.5.

Koordinēt Reemigrācijas atbalsta
pasākumu plāna 2013.2016.gadam īstenošanas gaitu.

EM

ĀM, IeM (PMLP),
IZM, KM, LM,
VARAM, VK, SIF

2017.03.31

099.

Turpināsim un attīstīsim
vardarbībā cietušu bērnu
rehabilitāciju, sniegsim
atbalstu ģimenēm, kurās
konstatēta vardarbība,
sniegsim atbalsta pasākumus
cietušajām personām.

99.1.

Pievienoties Eiropas Padomes
Konvencijai par vardarbības pret
sievietēm un vardarbības ģimenē
novēršanu un apkarošanu
(Stambulas konvencija).

LM

TM, IeM (ELSSD, 1) 30.06.2016.
VP), VM, IZM 2) 31.08.2017.

