MĀRA KUČINSKA VADĪTĀS VALDĪBAS
PAVEIKTAIS DIVU GADU LAIKĀ
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STABILA TAUTSAIMNIECĪBAS IZAUGSME
4,5%

2017.gadā provizoriski

Pēdējos 4 gados
straujākais IKP pieaugums

4,1%
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8,8%
Sarūk bezdarba līmenis

2017. gada 3 ceturkšņos

Eksporta pieaugums

8,0%
Apstrādes rūpniecības
izaugsme

926 eiro
Aug vidējā darba
samaksa

JAUNĀ NODOKĻU POLITIKA
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DARBASPĒKA NODOKĻA REFORMA

UZŅĒMUMU IENĀKUMU NODOKĻA REFORMA

Minimālās algas palielināšana līdz 430€
Neapliekamais minimums
par apgādībā esošu bērnu 200€
Diferencētā neapliekamā
minimuma palielināšana
Solidaritātes nodokļa aizstāšana
ar kompleksu risinājumu

Reinvestētajai peļņai

ĒNU EKONOMIKAS APAKAROŠANA

IIN palielināšana ienākumam no kapitāla

PVN reversa paplašināšana

Akcīzes nodokļa palielināšana

PVN darījumu atšifrēšanas
150€
1430€
sliekšņa samazināšana
PVN reģistrācijas
40
000€
000€
50
sliekšņa samazināšana
Nodokļu atbalsta pasākums, ziņošana par banku
kontiem, laika uzskaite būvniecības nozarē

Azartspēļu nodokļa palielināšana

Sadalītajai peļņai

0%
20%

Atteikšanās no UIN avansa maksājuma pēc 2018. gada 1. jūlija
2 gadu pārejas periods iepriekš uzkrātās
peļņas izmaksai ar IIN 10% (20% no 3. gada)

KOMPENSĒJOŠIE PASĀKUMI

Sociālās iemaksas no autoratlīdzības
un saimnieciskās darbības veicējiem

5%

Mikrouzņēmumu darbības ierobežošana līdz
IIN attaisnoto izdevumu ierobežošana

40 000€

apgrozījumam

STABILA TAUTSAIMNIECĪBAS IZAUGSME
ENERĢĒTIKA
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INVESTĪCIJAS
2017.gadā ieviesta jauna pieeja ārvalstu
investīciju piesaistē; ārvalstu tiešo investīciju
neto plūsmas palielinājušās gandrīz 5x,

Samazināta OIK – iedzīvotājiem un

uzņēmumiem OIK slogs turpmākajos
10 gados samazināts par 716 milj. euro

Atbalstīti energoietilpīgie apstrādes
rūpniecības uzņēmumi, paaugstinot to

sasniedzot 3,6% no IKP

(9 mēn. ~710 milj. eiro)

EKSPORTS

konkurētspēju eksporta tirgos

Īstenota īstermiņa eksporta kredītu
garantiju programma, 2017.gada rudenī

Atverot dabasgāzes tirgu 2017. gadā,

Slēgti ekonomiskās sadarbības līgumi un

sekmēta konkurējoša tirgus
veidošanās gāzes piegādē

to paplašinot arī ar vidēja un ilgtermiņa
garantijām un pagarinot uz 5 gadiem

atvērtas jaunas tirgus iespējas
ar Āzijas valstīm

STABILA TAUTSAIMNIECĪBAS IZAUGSME
Ik gadu optimizēti

>60 milj. eiro

budžeta izdevumu. Ieviests pastāvīgs
valsts budžeta izdevumu izvērtējums

Uzsākta valsts pārvaldes reforma,
virzība uz efektīvākiem procesiem
un pakalpojumiem atbilstoši
sabiedrības interesēm

4,9%

(2016. gadā)
Stabila valsts kapitālsabiedrību pārvaldības

atdeves rādītāju uzlabošanās
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Uzlabojumi e-pārvaldes un
e-pakalpojumu attīstībā,
t.sk. latvija.lv pilnveidē, e-adreses ieviešanā
(no 2020. gada) un «vienas aģentūras principa»
ieviešanā un nostiprināšanā,
publisko datu atvēršana

4,26 mljrd. eiro ~96,4%
(no kopējā pieejamā finansējuma)

Nodrošināti priekšnosacījumi
ES fondu investīcijām

19.

Latvija Top20 Doing Business reitingā

JAUNĀ VESELĪBAS NOZARES POLITIKA
~1,01 mljrd. eiro

Veselības aprūpes finansējums 2018. gadā

+85,3 milj. eiro

Ārstniecības personu darba samaksas
palielināšanai

Uzsākta e-veselības
ieviešana un sistēmai pievienojušās

visas ārstniecības iestādes, ārsti un farmaceiti

+34,3 milj. eiro

Onkoloģisko saslimšanu diagnostikai
un ārstēšanai 2017.gadā
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+20 rezidentūras
budžeta vietas 2017./2018. gadā
(kopumā nodrošinot 250)

+10-30%

ārstu, funkc.speciālistu, asistentu, aprūpes
atbalsta personu atalgojumam (2018. gadā)
Universālā obligātās veselības apdrošināšana
no valsts budžeta

1 procentpunkts

VSAO iemaksu veselības pakalpojumu finansēšanai
Pieņemts Veselības aprūpes finansēšanas likums

IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE
Aktualizēts mācību saturs un skolēnu sasniedzamie
rezultāti vid.izgl., sākot aprobāciju 100 skolās –
pakāpeniski ieviešot jauno izglītības standartu
no š.g. 1. septembra
Pakāpeniska pāreja uz mācībām latviešu valodā
no 2019. gada 1. septembra

PEDAGOGU ATALGOJUMS
Pieņemts indikatīvais pedagogu darba samaksas
pieauguma grafiks (2018.-2022.g.)
Aktualizēta pedagogu prof.darb. kvalitātes
novērtēšanas sistēma (no 5 pakāpēm uz 3)
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AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE
(izglītības sasaiste ar tirgus pieprasījumu)
Studējošo un absolventu reģistra ieviešana,
lai monitorētu absolventu darba gaitas
Apstiprināti prioritārie zinātnes virzieni
2018.–2021.gadam
Dažādu programmu pētniecībai
2017. gadā kopumā atvēlēti 80 milj. eiro

SOCIĀLĀ DROŠĪBA

2017. gadā paaugstināts
pensionāru ienākumu līmenis,
piemērojot straujāku pensiju indeksāciju

Daudzpusīgi atvieglojumi
daudzbērnu ģimenēm,
t.sk. atlaides starppilsētu
sab.transportā 20-25% apmērā,
piemaksa, audzinot ≥2 bērnus
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Pilnveidota adoptētāju un
ārpusģimenes aprūpes
atbalsta sistēma

Noteikts, ka no 2018. gada 1. oktobra

straujāk tiks palielināta indeksācija
pensionāriem ar lielāku stāžu, kā arī
par darbu kaitīgos, sevišķi kaitīgos un smagos
darba apstākļos.

VALSTS DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
VALSTS DROŠĪBA
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SABIEDRĪBAS DROŠĪBA

2017. gadā paaugstināts karavīru un virsnieku
atalgojums un uzlaboti sadzīves apstākļi
NBS prof.dienesta kaujas atbalsta apakšvien.
izveide Latgalē, pamatā rekrutējot vietējos

Uzlabots likumdošanas ietvars
tiesībsargājošo iestāžu sadarbībai
noziedzības apkarošanā

Latvija pievienojās ES Pastāvīgajam strukturētās
sadarbības ietvaram drošībā un aizsardzībā (PESCO)

Pabeigta Latvijas-Krievijas valsts robežas
demarkācija un turpinās žoga izbūve,
2017. gadā 3x samazinājies robežu
nelikumīgi šķērsojošo skaits

AIZSARDZĪBA

2% no IKP jeb 576,34 milj. eiro
Aizsardzības budžets 2018. gadā

KULTŪRA
#LV100
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UZLABOTA LIKUMDOŠANA
Uzsākti LV100 ietvaros plānotie 150 projekti,
iesaistot iedzīvotājus katrā no 119 pašvaldībām

84% 2017.gadā (2015. gadā ~67%)
Mazākumtautību pārstāvju piederības sajūta
Latvijai ievērojami palielinās
IZGLĪTĪBA
Veikta Kultūras ministrijas prof.vidējās izglītības
iestāžu reorganizācija, izveidojot piecus
kompetenču centrus (divus Rīgā, pa vienam –
Ventspilī, Daugavpilī, Liepājā)

Saeimā pieņemts Radošo
personu statusa un profesionālo
radošo organizāciju likums
Turpinās darbs pie mediju vides
tiesiskā regulējuma izstrādes

Paldies!
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