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Trešdien, 6. jūnijā, notikušajā diskusijā par Latvijas prioritātēm ES Padomes prezidentūrā 

eksperti atzina, ka Eiropas loma pasaulē lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā tuvākajos 

gados pieaugs, tādējādi pasvītrojot, ka pret Latvijas ES prezidentūras prioritāšu noteikšanu šajā 

jautājumā jāattiecas īpaši rūpīgi. 

Ilgtspējas nodrošināšana abās tautsaimniecībai būtiskajās nozarēs saglabājas kā viens no 

centrālajiem uzdevumiem, savā ievadziņojumā uzsvēra Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

profesore Irina Pilvere. Kā galvenās problēmas tajās viņa minēja pārtikas cenu pieaugumu, 

negatīvo ietekmi uz vidi, kas nereti ir lauksaimnieciskās ražošanas blakusprodukts, kā arī lauku 

reģionu ekonomisko atpalicību.  

Lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksporta pieaugums aizvien saglabājas kā viens 

no šīs jomas regulējošo politiku aktuālajiem mērķiem, norādīja Pārresoru koordinācijas centra 

konsultante Dita Erna-Sīle. Tāpat viņa aicināja lielāku uzmanību veltīt dažādu pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšanai, kā arī dabas un kultūras kapitāla efektīvai apsaimniekošanai. 

Domājot par klimata pārmaiņām, pastiprināti jāseko līdzi tam, kā tiek izmantoti resursi. 

Būtu vēlams vairāk pievērsties bioloģiskas, veselīgas un drošas pārtikas nostiprināšanai 

lauksaimnieciskajā ražošanā – tieši uz to primāri būtu jākoncentrējas lauku attīstības jomā. 

Aktīvu viedokļu apmaiņu raisīja patlaban jo īpaši aktuālais jautājums par ES sniegto atbalstu 

lauksaimniecībai. Diskusijas dalībnieki aicināja priekšroku dot nišu produktu ar pievienoto 

vērtību ražošanai. Pastiprināta uzmanība nozares sakārtošanā būtu jāvelta arī izglītības līmeņa 

paaugstināšanai dažādās jomās un līmeņos.  

Pārspriežot aktualitātes zivsaimniecības nozarē, diskusijas dalībnieki par vienu no Latvijai 

potenciāli darāmajiem darbiem atzina nozvejas kvotu palielināšanu, pagarinot to noteikšanas 

periodus līdz 2-3 gadiem līdzšinējā viena vietā. Tāljūras zvejas (no kuras Latvija patlaban ir 

pilnībā atteikusies) apjoms būtu atjaunojams, ļaujot kuģiem zem savas valsts karogiem veikt 

privāto licencēšanu. Joprojām aktuāls saglabājas zvejas kuģu modernizācijas jautājums.  



Kopumā diskusijas dalībnieki atzina – aktualitātes lauksaimniecībā un zivsaimniecībā nav 

aplūkojamas nodalīti no attīstības procesiem citās nozarēs, un jo īpaši tās skatāmas kontekstā ar 

reģionālo attīstību. Arī ar pētniecību un inovāciju pielietojumu minētās nozares iet rokrokā. 

Lielā mērā prezidentūra ir rīks, caur kuru iespējams popularizēt Latvijai unikālo, un kā viens no 

piemēriem tika minēts valstī pastāvošais meža nozares modelis. Arī ekspertīze šajā jomā Latvijai 

tika atzīta par pietiekami kvalitatīvu. 

Diskusijas moderators, bijušais Eiropas Parlamenta deputāts Guntars Krasts pasākuma 

noslēgumā aicināja atcerēties, ka ES prezidentūra Latvijai nebūs līdzeklis vienīgi savu interešu 

virzīšanai. Tādēļ jo īpaši pārdomāti ir jāizvēlās valstis, ar kurām sadarboties, lai varētu tikt 

realizētas visu vienotās intereses. 

Tuvākā diskusija par Latvijas ES prezidentūras prioritātēm notiks 12. jūnijā. Tajā tiks runāts par 

ne mazāk jutīgajiem nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību 

aizsardzības 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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