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Diskusijā, kas piektdien, 15. jūnijā, Saeimas namā pulcēja reģionālās politikas ekspertus, Eiropas 

Savienības (ES) stratēģija Baltijas jūras reģionam tika atzīta par īpaši veiksmīga sadarbības 

modeļa paraugu. Tā potenciāli varētu kļūt par vienu no centrālajām Latvijas prioritātēm ES 

prezidentūrā reģionālās politikas sadaļā. 

Reģiona valstis ir dinamiskas, un tās strauji attīstās, turklāt 2015. gadā, kad Latvija uzņemsies ES 

prezidējošās valsts pienākumus, būs pienācis laiks kārtējam stratēģijas izvērtējumam, kas tiek 

veikts ik pēc diviem gadiem. Virzot stratēģiju kā prioritāti, īpaši akcentēts varētu tikt Baltijas 

jūras veselības jautājums (ar to saprotot ne vien jūras, bet arī tai pieguļošās teritorijas un cilvēku 

veselību). 

Uzrunājot pasākuma dalībniekus, Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uzsvēra mazas valsts 

priekšrocības prezidentūrā: „Spēja rīkoties ātri un elastīgi, kā arī pieņemt gudrus lēmumus.” 

Saeimas spīkere arī aicināja izvirzīt konkrētas un kompaktas prioritātes, vienlaikus norādot, ka 

prezidentūra ir jāplāno savlaicīgi, sniedzot augstvērtīgu intelektuālo piedāvājumu. 

Diskusijas gaitā tika vairākkārt atzīmēts – reģionālās politikas nozīmi pastiprina ne vien tas, ka šī 

ir joma, kurā saskaras dažādas intereses, mērķi un vajadzības, bet arī tas, ka tās ietekmi 

vistiešākājā veidā izjūt iedzīvotāji. Savā ziņojumā iezīmējot aktualitātes, Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātņu fakultātes docente Iveta Reinholde vērsa uzmanību uz ievērojamajām dzīves 

līmeņa un iedzīvotāju ienākumu atšķirībām, kādas pastāv Eiropas centrā un perifērijā. Tāpat viņa 

pieskārās arī urbanizācijas tendencēm: „2020. gadā 80% no ES iedzīvotājiem dzīvos pilsētās. 

Aktuāls saglabājas jautājums par to, kāda būs lauku vide”. Eksperte arī norādīja: „Reģionālās 

politikas veiksmes un neveiksmes lielā mērā būs atkarīgas no tā, kā tiks īstenota sadarbība starp 

nozarēm.” 

Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica aicināja pirmām 

kārtām nodefinēt mērogu, kādā reģionālās attīstības problemātika tiek skatīta: „Vai primāri 

koncentrējamies uz Latviju, Baltijas jūras reģionu? Plašākā mērogā – uz ES dalībvalstīm, vai arī 

uzlūkojam Eiropu kā reģionu pasaulē?” Prioritāšu formulēšanā deputāte īpaši aicināja apsvērt 

tādus jautājumus kā pierobežu reģionu drošība, pēckrīzes izaicinājumi, kā arī uzņēmējdarbības 

attīstība reģionos, norādot uz inovāciju neatsveramo lomu reģionu attīstībā. 



Īpašu uzmanību diskusijas dalībnieki prezidentūras prioritāšu kontekstā veltīja arī kohēzijas 

politikai, kā tās moto definējot būt par dzīves kvalitātes izlīdzināšanas instrumentu. Tika norādīts 

arī uz nepieciešamību ievērot solidaritāti Eiropas reģionu starpā, kā arī izskanēja aicinājums jau 

šobrīd demonstrēt ilgtermiņa perspektīvu, debatējot par to, kā kohēzijas politika varētu attīstīties 

pēc 2020. gada. 

Jautājumu blokā, kas attiecas uz reģionu un pašvaldību attīstību, balstoties citu valstu pieredzē, 

tika izcelta pilsētu attīstības problemātika (galvenokārt domājot par mazajām pilsētām Eiropas 

mērogā). Īpašu ievērību, saskaņā ar diskusijā paustajiem viedokļiem, būtu pelnījuši tādi problēmu 

bloki kā pilsētu un lauku mijiedarbība; cilvēku fiziskā drošība; vides aizsardzība, kā arī nacionālā 

identitāte un kultūra. 

Diskusijas par aktuālo Latvijas prezidentūrā ES Padomē turpināsies jau 19. jūnijā, pievēršoties 

tieslietu un iekšlietu jautājumiem. Informācijai par plānoto pasākumu lūdzam sekot līdzi 

paziņojumiem presei. 

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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