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Šā gada 9. jūlijā tiks rīkota diskusija, kuras gaitā, plānojot Latvijas prezidentūras Eiropas 

Savienības (ES) Padomē darba programmu, tiks pārspriesta šobrīd jo īpaši aktuālā ekonomikas 

un finanšu problemātika (pasākuma programma / Kopsavilkums par globālajām tendencēm un 

ES darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm). 

Diskusijas gaitā paredzēts uzmanību veltīt šādiem jautājumiem: 

• Vai un kā Latvija ES Padomes prezidentūrā varētu izmantot savu pieredzi ekonomiskās krīzes 

pārvarēšanā? 

• Kā panākt ES izaugsmi, lielai daļai tās dalībvalstu atrodoties parādsaistību jūgā? 

• Kādi jautājumi ekonomikas un finanšu jomās ES būs visaktuālākie 2015. gadā? 

Lai arī ES un globālās darba kārtības centrālie uzdevumi saistās ar centieniem novērst finanšu 

sistēmas nestabilitātes radītās negatīvās sekas, bažas rada arī citi problēmu bloki. Risinājumus 

gaida, piemēram, ES fiskālās pārvaldības nepilnības. Ekonomikas recesija ir ļāvusi identificēt ES 

dalībvalstu savstarpējo atkarību un neilgtspējīgo dalībvalstu parāda pieaugumu. Tas nozīmē, ka 

ES līmenī ir nepieciešams īstenot rīcības plānu, kas būtu vērsts uz šo fiskālo risku ierobežošanu. 

Tāpat ir būtiski novērst birokrātiskos un sociālos šķēršļus, kas apgrūtina ES uzņēmēju darbību 

dalībvalstīs, uzlabojot vienotā tirgus funkcionēšanu. Pastiprināta uzmanība būtu jāvelta 

starptautiskās tirdzniecības iespējām un riskiem. Lai ES dalībvalstu uzņēmēji varētu veiksmīgi 

izmantot tiem piedāvātās iespējas ārpus ES robežām, ir jārada vide, kurā tiktu sekmēta godīga un 

atvērta tirgus darbība.  

Pārlūkojot pašreizējās ES darba kārtības aktualitātes, redzams, ka tajā figurē vienotā tirgus 

attīstības uzstādījums, kas paredz īstenot pasākumu kopumu uzņēmējdarbības un darba tirgus 

vides atvieglošanai. Tāpat būtisks aspekts ir arī esošo vienotā tirgus nosacījumu īstenošanas 

efektīva uzraudzība. Viena no ES aktuālajām prioritātēm ir veikt finanšu sistēmas reformas, kas 

ietver finanšu tirgu regulējuma uzlabošanu, nosakot caurskatāmību un uz atbildību orientētus 

noteikumus. 

Diskusija norisināsies Ārlietu ministrijā. Ievaddaļā plānots uzklausīt ekonomikas eksperta Pētera 

Strautiņa ziņojumu. Diskusijā aicināts piedalīties ikviens interesents, iepriekš piesakot savu 

dalību pasākumā līdz 4. jūlijam (preses pārstāvjiem – līdz 6. jūlijam), plkst. 18:00, rakstot uz e-

pasta adresi aldis.bulis@gmail.com, vai arī zvanot – tālr. (+371) 25934522. Lūdzam norādīt savu 

vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju, kā arī personas kodu. Ierodoties uz pasākumu, lūdzam 
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ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:30; sākums plkst. 

10:00. 

Pasākuma īstenošanā Latvijas Politologu biedrība sadarbojas ar Ārlietu ministriju, Latvijas 

prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariātu un konsultāciju uzņēmumu 

Ernst&Young Baltic. 

Diskusija tiek 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 
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