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Pilsoniskās līdzdalības sekmēšana Eiropas Savienībā (ES) varētu kļūt gan par Latvijas ES 

prezidentūras plānošanas posma aktuālo uzstādījumu, gan par vienu no vispārējām prezidentūras 

prioritātēm.  

Šāds viedoklis vairākkārt tika pausts diskusijā, kas otrdien, 19. jūnijā, Ārlietu ministrijā 

vienkopus pulcēja tieslietu un iekšlietu jautājumu pārzinātājus, lai pārrunātu potenciālās Latvijas 

prioritātes prezidentūrā. Pasākuma ievaddaļā tā dalībniekiem bija iespēja noklausīties tieslietu 

eksperta Laura Liepas ziņojumu. Kā potenciāli aktuālus jautājumus prezidentūrā viņš minēja 

personas tiesību aizsardzību civiltiesību jomā pieaugošās tehnoloģiju ietekmes kontekstā; 

pārrobežu sadarbību organizētās noziedzības ierobežošanai; robežjautājumus, kā arī ar migrāciju 

saistītās problēmas.  

Latvijas Cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska vērsa uzmanību uz tādiem 

jautājumiem kā nepieciešamība palielināt cilvēku informētību par savām tiesībām, kā arī 

nacionālo cilvēktiesību institūciju kapacitāte pamattiesību aizstāvībā. 

Savukārt Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Eiropas politikas asociētā pētniece Linda 

Jākobsone uzsvēra pilsoniskās līdzdalības stiprināšanas nozīmīgumu. Tēma, nenoliedzami, ir 

aktuāla arī tālab, ka 2013. gads Eiropā ir izsludināts par aktīvās līdzdalības gadu. „2014. gada 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas būs nopietns pārbaudījums līdzdalībai,” norādīja eksperte. Latvijai 

šajā jomā jau ir zināma pozitīva pieredze. Saeimas un NVO sadarbība, e-līdzdalība, līdzdalības 

programma „Gudras galvas” ir tikai daži no minētajiem pozitīvās prakses piemēriem. Kā vēlāk 

diskusijas gaitā tika vairākkārt atzīmēts, pilsoniskā līdzdalība iet rokrokā ar sociālās iekļaušanas 

un izaugsmes jautājumiem, kā arī ar diasporas politiku. Tāpat ir nepieciešams domāt par 

līdzdalībai nepieciešamo digitālo prasmju apgūšanas veicināšanu.  

Pasākuma noslēgumā diskusijas dalībnieki bija gatavi siegt konkrētu piedāvājumu prezidentūras 

prioritāšu paketes sagatavošanai. Kā prioritāšu galvenie punkti tieslietās tika identificēti: 

- Pārrobežu sadarbība ārkārtas gadījumos; 

- E-tiesiskuma ieviešana; nodrošināt saziņu ar tiesu elektroniskā veidā; uzlabot piekļuvi tiesām; 

- Ģimenes un bērnu tiesību aizsardzība (bērns kā prioritāte). 



Galvenās aktualitātes migrācijas un Šengenas zonas jomā, saskaņā ar diskusijā pārrunāto, ir: 

- Jautājumi, kas saistīti ar Eiropola tiesisko regulējumu (īpaši domājot par tā jauno mandātu, kā 

arī par finansējumu un tā izlietojumu); 

- Kohēzijas politika (patvēruma meklētāju jautājums); 

- Informācijas apmaiņas mehānisma audits; 

- Jauni politikas novērtēšanas kritēriji. 

Diskusijas dalībnieki norādīja arī uz sarežģīto ekonomisko un politisko kontekstu. Proti, patlaban 

iekšlietu un tieslietu jomām uzsākot strauju integrāciju, tām nākas sastapties ar pretējām – 

fragmentācijas – tendencēm Eiropā kopumā.  

Tuvākā diskusija par Latvijas prioritātēm ES prezidentūrā notiks 21. jūnijā, un tā būs veltīta 

izglītības, zinātnes un kultūras tēmām.  

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.  

Informāciju sagatavoja: 

Inese Grumolte,  

aktivitātes „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei”komunikācijas speciāliste,  

e-pasts: grumolte.inese@gmail.com 
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