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Šā gada 3. jūlijā tiks rīkota diskusija, kuras gaitā, plānojot Latvijas prezidentūras Eiropas 

Savienības (ES) Padomē darba programmu, tiks pārspriestas vides un enerģētikas tēmas 

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

aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm). 

Daži no diskusijai piedāvātajiem jautājumiem: 

• Vai un ar kādiem instrumentiem Latvija visefektīvāk varētu veicināt Baltijas jūras valstu 

sadarbību vides un enerģētikas jomā ES prezidentūras laikā?  

• Kā iegūt un paaugstināt kompetenci ar vidi un enerģētiku saistīto ES mēroga problēmu 

saskatīšanā un izvirzīšanā? Vai risinājums būtu domnīcu (think-tanks) izmantošana, konsultāciju 

pirkšana, pastāvīgi padomi? 

• Kas jāpaveic institucionālajā uzbūvē, lai notiktu kvalitatīva lauksaimniecības, transporta, 

industriālās vides un enerģijas politiku tuvināšanās Latvijā? Kādi faktori to raksturotu?  

• Vai Baltijas jūrā vajadzētu attīstīt vēja parkus? Kas šajā jautājumā Baltijas jūrai ir kopīgs ar 

Melno jūru, Ziemeļjūru un Vidusjūru?  

Patlaban globālā un ES mērogā intensīvi tiek meklēti risinājumi virknei ar vidi un enerģētiku 

saistītu problēmu. Bažas rada gan globālā sasilšana, ko veicina saimnieciskās darbības rezultātā 

radušās siltumnīcefekta gāzes, gan neilgtspējīgie ES iedzīvotāju produktu un pakalpojumu 

patērēšanas paradumi. ES enerģijas tirgus ir fragmentēts, kas savukārt mazina enerģētisko 

drošību un efektivitāti. Arī šīm aktualitātēm plānots pievērsties pasākuma gaitā. 

Diskusija norisināsies Ārlietu ministrijas telpās. Tās ievaddaļā plānots uzklausīt vides pētījumu 

eksperta Ojāra Balcera un enerģētikas eksperta Jura Ozoliņa ziņojumus. Diskusijā tiek aicināts 

piedalīties ikviens interesents, iepriekš piesakot savu dalību pasākumā. Tas izdarāms līdz 28. 

jūnijam (preses pārstāvjiem – līdz 1. 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 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. 

http://www.mk.gov.lv/file/files/aktuali/info_presei/2012/8_diskusija_03%2007_vide_energetika_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
mailto:aldis.bulis@gmail.com


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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