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Globālās finanšu krīzes seku pārvarēšana joprojām saglabāsies kā viens no primārajiem 

uzdevumiem Eiropā arī 2015. gadā, kad par Eiropas Savienības (ES) prezidējošo valsti kļūs 

Latvija. Šāds viedoklis ne reizi vien izskanēja diskusijā, kas trešdien, 12. jūnijā, tika rīkota ar 

mērķi sagatavot priekšlikumu paketi prezidentūras prioritātēm. 

„Paredzams, ka 2015. gadā bezdarba līmenis būs aptuveni 8%, un īpaši aktuāls saglabāsies 

jauniešu bezdarba jautājums”, tā savā ievadziņojumā norādīja Latvijas Universitātes profesore 

Ērika Šumilo, izgaismojot aktualitātes nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju 

tiesību aizsardzības jomās ES. Tālab kā vienu no centrālajām Latvijas politikas prioritātēm 

nākotnē viņa saredz bezdarba mazināšanu, vienlīdz lielu lomu ierādot arī cīņai pret nabadzību un 

sociālo atstumtību. „Lai rastu efektīvus risinājumus minētajām problēmām, nepieciešams 

veicināt ES valstu savstarpējo komunikāciju un sadarbību”, viņa piezīmēja. 

Pārresoru koordinācijas centra pārstāve Māra Sīmane starp prezidentūras prioritātēm aicināja 

ietvert arī drošumspējas aspektus. Tās galvenie rādītāji ir iedzīvotāju ienākumu plaisas 

mazināšana (spēcīgas vidusšķiras veidošana) un tautas ataudzes palielinājums. Latvijas 

prezidentūras prioritātes būtu skatāmas arī Latvijas Nacionālā attīstības plāna nostādņu kontekstā, 

norādīja eksperte. Tajā, cita starpā, akcentēta ekonomikas izaugsme, drošumspējas stiprināšana, 

kā arī tautsaimniecības un reģionu izaugsme. 

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts Pēteris Leiškalns kā vienu no būtiskākajiem 

izaicinājumiem minēja pensiju sistēmas un sociālo garantiju ilgtspējas nodrošināšanu. 

Trijos jautājumu blokos aplūkojot Eiropā patlaban un potenciāli aktuālo, diskusijas dalībnieki kā 

Latvijai prezidentūrā saistošus piedāvāja virzīt šādus uzdevumus: 

Sociālās politikas un demogrāfijas jomā par ambiciozāko plānu nozares pārzinātāji atzina 

vienotas demogrāfiskās politikas ieviešanu ES. Turpinot aizsākto, darba kārtībā būtu saglabājami 

migrācijas un mobilitātes jautājumi.  

 

Nodarbinātības un jauniešu bezdarba problēmu risinājumam tika piedāvāts apsvērt dažādus 

mehānismus sabiedrības līdzdalības palielināšanai nodarbinātības veicināšanā. Zināmu valsts 

institūciju (piemēram, Labklājības ministrijas vai Valsts sociālās apdrošināšanās aģentūras u.c.) 

funkciju deleģēšana nevalstiskajam sektoram tika atzīta par veicināmu praksi. 



 

Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības jomā primāri būtu jākoncentrējas uz to, lai uzlabotu 

pieejamību veselības aprūpei un mazinātu sociālo nevienlīdzību sabiedrībā. Kā īpaši aktuāli tika 

izcelti mātes un bērna veselības uzlabošanas pasākumi, kā arī HIV/AIDS izplatības mazināšna 

(jo īpaši Austrumeiropas reģionā). Labāka pieejamība inovatīvām un kvalitatīvām tehnoloģijām 

medicīnā un medikamentiem arī ir viens no mērķiem, uz kuru vajadzētu tiekties. Tāpat savus 

risinājumus gaida problēmas un nepilnības patērētāju drošības jomā. Pasākuma dalībnieki atzina, 

ka īpaša uzmanība būtu veltāma patērētāju tiesību pārrobežu aizsardzības garantēšanai.  

 

Nākamajā diskusijā par Latvijas prezidentūras prioritātēm, kura plānota 15. jūnijā, uzmanība tiks 

veltīta galvenokārt reģionālās attīstības jautājumiem.  

Diskusija tika rīkota Valsts kancelejas administrētā Eiropas Savienības 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.  
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