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Šā gada 12. jūnijā plkst. 10:00 Ārlietu ministrijas telpās tiks rīkota diskusija Nodarbinātība, 

sociālā politika, veselība un patērētāju tiesību aizsardzība, kuras laikā plānots rast idejas un 

ierosinājumus Latvijas ES prezidentūras prioritātēm šajā jomā (pasākuma programma / 

Kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām 

Latvijas politikas prioritātēm) . 

Pasākumā ar ievadziņojumu uzstāsies Latvijas Universitātes profesore Ērika Šumilo. Viņa atzīmē, 

ka tēmas, kam diskusija tiks veltīta, ietver ļoti plašu jautājumu loku, no kuriem Latvijā 

aktuālākās problēmas ir saistītas ar nodarbinātības veicināšanu, veselības un sociālo pakalpojumu 

kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu, kā arī sociālo iekļaušanu un dažādu sabiedrības grupu 

diskriminācijas mazināšanu.  

Kā vienu no Latvijas nozīmīgākajām tautsaimniecības problēmām eksperte min augsto bezdarba 

līmeni. Tas piedevām saasina tādas sociālekonomiskas problēmas kā nabadzība un emigrācija, 

vienlaikus bremzējot valsts konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi. 

Līdz ar to, nodarbinātības veicināšana, neapšaubāmi, ir viens no būtiskākājiem izaicinājumiem, 

ar kuru jāsatopas kā Latvijai, tā virknei citu ES valstu: „Progress būtu panākams uzlabojot 

uzņēmējdarbības vidi, sekmējot pašnodarbinātību, mazinot strukturālo un jauniešu bezdarbu, 

nelegālo un nereģistrēto nodarbinātību, īstenojot elastdrošu politiku un sekmējot vidusslāņa 

veidošanos sabiedrībā”, ir pārliecināta Ē. Šumilo. Paturot prātā šos uzdevumus, formulējamas arī 

Latvijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju 

tiesību aizsardzības jomā. 

Diskusijas moderators būs bijušais Eiropas Parlamenta deputāts Guntars Krasts. Kopējais 

pasākuma ilgums – 3 stundas.  

Lūdzam iepriekš pieteikt savu dalību pasākumā, rakstot uz e-pasta adresi aldis.bulis@gmail.com, 

vai arī zvanot – tālr. (+371) 25934522. Pasākuma apmeklēšanai lūdzam pieteikties līdz 8. 

jūnijam (preses pārstāvjiem – līdz 11. jūnijam), plkst. 18:00, norādot vārdu; uzvārdu; pārstāvāto 

organizāciju, kā arī personas kodu.  

Ierodoties uz pasākumu, lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu. Dalībnieku 

reģistrācija no plkst. 9:30. 

http://www.mk.gov.lv/file/files/aktuali/info_presei/2012/3.diskusija_12.06_nodarbinatiba_programma_ii.pdf
http://www.mk.gov.lv/file/files/aktuali/info_presei/2012/materials_diskusijam_par_latvijas_prezidenturas_prioritatem_final.pdf
http://www.mk.gov.lv/file/files/aktuali/info_presei/2012/materials_diskusijam_par_latvijas_prezidenturas_prioritatem_final.pdf
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Pasākuma īstenošanā Latvijas Politologu biedrība sadarbojas ar Ārlietu ministriju, Latvijas 

prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariātu un konsultāciju uzņēmumu 

Ernst&Young Baltic. 

Diskusija tiks 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.  

 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Grumolte,  

aktivitātes „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei”komunikācijas speciāliste,  

e-pasts: grumolte.inese@gmail.com; tālr. (+371) 28801234 
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