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Pēc pērn saņemtā o�ciālā uzaicinājuma 
Latvija uzsākusi sarunas par 
pievienošanos Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības 
organizācijai (OECD). 

Aizsardzības ministrija vienojusies par 
sadarbības uzsākšanu ar Lielbritānijas 
Aizsardzības ministriju par Sauszemes 
spēku kājnieku brigādes mehanizācijas 
projekta īstenošanu.

Pieņemts lēmums pakāpenisku gāzes 
tirgus atvēršanu nodrošināt līdz 
2017. gada aprīlim. Paralēli līdz tam 
notiks darbs, lai stiprinātu Latvijas 
enerģētisko neatkarību gāzes jomā. 

Latvija ir starp pirmajām ES dalībvalstīm, 
kas sekmīgi gatavojas sākt jauno 
ES fondu plānošanas periodu. Eiropas 
Komisijā jau iesniegti galvenie plānošanas 
dokumenti un saņemti pirmie o�ciālie 
komentāri.

Izstrādāti un jau spēkā stājušies grozījumi 
Krimināllikumā, kas paredz noteikt 
atbildību par jaunas psihoaktīvas vielas 
neatļautu izgatavošanu un realizāciju. 
Ieviesta arī  kriminālatbildība personām, 
kas turpina pārdot „spaisus”, ja to apritei 
piemērots pagaidu aizliegums. 

Uzsākts darbs pie jauna pedagogu darba 
samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādes. 
Tostarp plānots izstrādāt skolotāju 
atlīdzības paaugstināšanas gra�ku.  

Uzsākta Latvijas Nacionālās bibliotēkas
krājuma pārvešana uz Gaismas pili. 
Kopumā uz jauno bibliotēku 
7 mēnešu laikā pārvedīs vairāk nekā 
3 miljonus dažādu krājuma vienību.

Panākta pensiju indeksācija, sākot ar šā 
gada 1. oktobri. Paredzēts, ka 

pensijām tiks indeksēta vienāda 
daļa - 285 eiro, kā rezultātā pensijas 

palielināsies vidēji par 8 eiro.

Naudas apmaiņas procesa 
nodrošināšana „Latvijas Pasta” nodaļās,

 Latvijai pārejot no latiem uz eiro. 
Trīs mēnešos izmainīti 

25 miljoni latu pret eiro. 

Spēkā stājušies vairāki likumi, kas 
paredz iespēju no vardarbības un

vajāšanas cietušajām personām vērsties 
tiesā un lūgt tiesu noteikt dažādus 

ierobežojumus vardarbīgajai personai.

Apstiprināts trīs gadu plāns 
primārās veselības aprūpes kvalitātes 

uzlabošanai, stiprinot to kā  pieejamāko, 
efektīvāko un visaptverošāko veselības 

aprūpes līmeni un palielinot tās lomu 
pro�laksē, diagnostikā un ārstēšanā. 

Apstiprināts stratēģiskais dokuments 
tuvākajiem septiņiem gadiem, lai 

nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju 
dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, 

īstenojot virkni pasākumu.

Kopā ar lauksaimnieku NVO izstrādāta 
un Eiropas Komisijā iesniegta 

apstiprināšanai Lauku attīstības 
programma 2014.-2020. gadam. Tā 

nodrošinās un veicinās lauksaimnieku, 
lauku uzņēmēju, mežsaimnieku 

ienākumus, konkurētspēju, Latvijas 
lauksaimniecības un lauku attīstību 

turpmākajos septiņos gados. 
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