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Šā gada 15. jūnijā plkst. 10:00 Saeimas namā, diskutējot par reģionālās attīstības jautājumiem, 

nozares pārzinātāji centīsies izkristalizēt prioritātes, ko Latvijai šajā jomā vajadzētu virzīt, 

plānojot 2015. gada prezidentūru Eiropas Savienības (ES) Padomē (pasākuma programma / 

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

Latvijas politikas prioritātēm). 

Pasākumā ar ievadziņojumu uzstāsies Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docente 

Iveta Reinholde. 

Galvenie diskusijas jautājumi: 

• Kā varētu mainīties ES reģionālās politikas dienaskārtība pēc 2015. gada? 

• Kādi varētu būt priekšlikumi kohēzijas politikas efektivitātes paaugstināšanai, lai mazinātu 

reģionālās attīstības atšķirības valstu un to reģionu starpā? 

• Kā visefektīvāk būtu panākamas izmaiņas ES reģionālajā politikā, izmantojot dalībvalstu 

intereses un sasniedzot Latvijas mērķus – padarot lauku reģionus konkurētspējīgākus un 

samazinot reģionu attīstības atšķirības? 

Latvijas prezidentūras trio partneres būs Itālija un Luksemburga. Līdz ar to Latvijas pienākums 

būs pārstāvēt Baltijas jūras reģiona valstis. Tātad viens no Latvijas mērķiem varētu būt saistīts ar 

ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Īpaši tādēļ, ka 2015. gadā tiek plānota Stratēģijas vidus 

termiņa izvērtēšana. Tajā būtu jāveic Stratēģijas nozīmes un ietekmes novērtēšana un jāiezīmē 

tās attīstības perspektīvas Eiropas teritoriālās sadarbības kontekstā, min I. Reinholde. 

Šī būs viena no 10 plānotajām tematiskajām diskusijām, kurās, aptverot plašu ES politikām 

atbilstošu tēmu loku, paredzēts diskutēt par Latvijas prioritātēm, tai pārņemot ES Padomes 

prezidējošās valsts pienākumus 2015. gadā 1. janvārī. 

Diskusijas moderatore būs Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa. 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 11. 
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jūnijam (preses pārstāvjiem – līdz 13. jūnijam), plkst. 18:00, norādot 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 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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