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Šā gada 19. jūnijā plkst. 10:00 Ārlietu ministrijas telpās tiks rīkota diskusija, kuras gaitā plānots 

uzklausīt ierosinājumus prioritāšu formulēšanai Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības (ES) 

Padomē 2015. gada pirmajā pusē. Šoreiz iecerēts pievērsties iekšlietu un tieslietu tematikai 

(pasākuma programma / Kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības 

aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm). 

Diskusijas centrālie jautājumi: 

• Kādas būs aktuālākās iniciatīvas ES dalībvalstu sadarbībā tieslietu un iekšlietu jomā 2015. 

gadā? 

• Kā Latvija ES Padomes prezidentūras laikā varētu veicināt sadarbību ES līmenī organizētās 

noziedzības apkarošanai? 

• Kā efektīvāk kontrolēt nelegālo migrāciju ES? 

• Cik lielā mērā būtu ierobežojama personu brīvība, lai panāktu lielāku drošību ES 

iedzīvotājiem? Vai un kā ES būtu jārisina personu virtuālās drošības jautājumi? 

Latvijai kā ES prezidējošajai valstij pavērsies plašs darba lauks, jo risināmu problēmu iekšlietu 

un tieslietu jomā ES patlaban ir gana daudz. Aizvien aktuālāki kļūst jautājumi par cilvēku 

tirdzniecības, bērnu seksuālās izmantošamnas, kibernoziedzības, finanšu noziedzības un 

terorisma izplatības apkarošanu. Nopietnas bažas rada smago noziegumu izplatība. Kontroles 

institūciju un tieslietu sistēmas sadarbību kavē atšķirīgā pieeja krimināllietu un civillietu 

izskatīšanas kārtībai dažādās ES valstīs, kas traucē koordinēti rast risinājumus konkrētām 

problēmām. 

Citu problēmu loku veido starpvalstu migrācijas pārvaldes nepilnības. ES nepilnīgi tiek 

ierobežota nelegālā migrācija, kā arī migrantu tiesību aizsardzība netiek pietiekami nodrošināta. 

http://www.mk.gov.lv/file/files/aktuali/info_presei/2012/5_diskusija_19%2006_tieslietas_iekslietas_programma_final.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


Lai gan ES līmenī tiek veikta virkne pasākumu šo problēmu risināšanai, to veiksmīgai 

īstenošanai būtu nepieciešama nepārtraukta darbība risku ierobežošanā un risinājumu pilnveidē.  

Pasākumā ar ievadziņojumu uzstāsies tieslietu eksperts Lauris Liepa, un viedokļus paudīs 

pieaicinātie nozares pārzinātāji. Diskusijā tiek aicināts piedalīties ikviens interesents, iepriekš 

piesakot savu dalību pasākumā. Tas izdarāms līdz 14. jūnijam (preses pārstāvjiem – līdz 17. 

jūnijam), 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 ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu. Dalībnieku 

reģistrācija no plkst. 9:30. 

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; tālr. (+371) 28801234 
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