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Ceturtdien, 6.septembrī, plkst. 9:30 Latvijas Universitātes Lielajā Aulā notiks sabiedriska 

diskusija par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē prioritātēm.  

Pārskata pasākumā tiks apspriestas līdz šim rīkotajās tematiskajās diskusijās piedāvātās 

prioritātes Latvijas prezidentūrai, kā arī apsvērtas jaunas. Plašas sabiedrības iesaiste 

prezidentūras programmas veidošanā ir unikāls piemērs ES dalībvalstīs. 

Šā gada jūnijā un jūlijā notika desmit tematiskas diskusijas par dažādām ES politikas jomām, 

kurās attiecīgo jomu eksperti un dažādu sabiedrības grupu pārstāvji apsprieda iespējamo Latvijas 

prezidentūras ES Padomē programmas saturu. Katras diskusijas noslēgumā dalībnieki formulēja 

konkrētus priekšlikumus iespējamajām Latvijas prioritātēm ES Padomes prezidentūrā 2015.gada 

pirmajā pusē. Pēc diskusijām Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts ciešā sadarbībā ar 

ministrijām turpinās darbu pie Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritāšu sagatavošanas, 

iesaistot valdību un Saeimu. Tā kā prezidentūras darba programmas izstrāde būs nepārtraukts 

process līdz pat tās iesniegšanai apstiprināšanai ES Vispārējo lietu padomē 2014. gada vasarā, 

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts diskusijas par dažādiem ar prezidentūras darba 

programmas sagatavošanu saistītiem aspektiem plāno rīkot regulāri.  

Ar ziņojumu par ES attīstības perspektīvām un Latvijas prezidentūru ES Padomē diskusijā 

uzstāsies Vaira Vīķe-Freiberga, bijusī Latvijas Valsts prezidente. Tematisko diskusiju rezultātus 

un tajās izskanējušos priekšlikumus izklāstīs Latvijas Universitātes profesore un pasākumu cikla 

eksperte Žaneta Ozoliņa. Savukārt prezidentūras pieredzē dalīsies Beļģijas vēstnieks Latvijā 

Franks Arnautss (Frank Arnauts), kurš pats piedalījies Beļģijas prezidentūras vadīšanā.  

Pasākuma otrajā daļā notiks paneļdiskusija, kurā piedalīsies eksperts vides jautājumos Ojārs 

Balcers, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Mārtiņš Krieviņš, Rīgas Stradiņa universitātes 

Komunikācijas fakultātes dekāne Taņa Lāce, Latvijas Darba devēju konfederācijas 

ģenerāldirektore Līga Menģelsone, Latvijas Radošo savienību padomes valdes priekšsēdētāja 

Ieva Struka un Zemgales plānošanas reģiona Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace 

Vilmane.  

Diskusijā aicināts piedalīties ikviens interesents, iepriekš piesakot savu dalību pasākumā līdz 4. 

septembrim, rakstot uz e-pasta adresi aldis.bulis@gmail.com, vai arī zvanot – tālr. (+371) 

mailto:aldis.bulis@gmail.com


25934522. Lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu, amatu un pārstāvēto organizāciju. Dalībnieku 

reģistrācija no plkst. 9:00 

Pasākuma īstenošanā Latvijas Politologu biedrība sadarbojas ar Ārlietu ministriju, Latvijas 

prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu un konsultāciju uzņēmumu Ernst&Young 

Baltic. Diskusija tiek rīkota Valsts kancelejas administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta 

„Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr. 

1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitātes 6.1. „Atbalsts Prezidentūras darba 

programmas izstrādei” (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2011/29ESF) ietvaros. Projekts 

100% apmērā tiek finansēts no ESF līdzekļiem.  

Informāciju sagatavoja: 

Inese Grumolte 

Aktivitātes „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” komunikācijas speciāliste  

E-pasts: grumolte.inese@gmail.com 

Kontakti presei: 

Linda Jākobsone 

Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja 

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts 

Tālr.: 29123348 

E-pasts: Linda.Jakobsone@es2015.lv 
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