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Aktuālā situācija 

 Trio prezidentūras darba programmas (Itālija, Latvijas, 
Luksemburga) uzsākšana, 2014.gada 1.jūlijs 

 Latvijas prezidentūras 6 mēnešu darba programmas 
sagatavošana 

 Sadarbība ar jaunā sasaukuma Eiropas Parlamentu – 
trialogu uzsākšana oktobra mēnesī  

 Itālijas prezidentūra – «Eiropa 2020» stratēģijas 
pārskats, ES brīvības drošuma un tiesiskuma telpa, ES kā 
globāls spēlētājs (ārējā dimensija, t.sk. Ukraina), Klimata 
un enerģētikas ietvars 2030 
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      Trio prezidentūras darba programma 
   (Itālija, Latvija, Luksemburga) 

2014.gada 14.janvāris - informatīvā ziņojuma izskatīšana Ministru 
kabinetā 

2014.gada 24.jūnijs - apstiprināta ES Vispārējo lietu padomē  

 

Galvenais uzdevums - nostiprināt pēdējo gadu reformās panākto un 
risinātu ES politiskos, ekonomiskos un sociālos izaicinājumus.  

Mērķis nākamajiem 18 mēnešiem: 

- pilnībā pārvarēt ekonomisko un finanšu krīzi; 

- veicināt ES izaugsmi, stiprināt ES spēju radīt jaunas darbavietas; 

- izmantot digitālo potenciālu;  

- nodrošināt pamattiesības un spēlēt adekvātu lomu strauji mainīgā 
pasaulē.  
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Trio prezidentūras darba programma 

Apjomīgākie trio programmas jautājumi 

 Eiropas Semestris, «Eiropa 2020» stratēģija 

 Ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšana 

 ES klimata un enerģētikas ietvars 2030.gadam un energodrošība 

 ES Vienotā tirgus pilnveidošana 

 Eiropas Kaimiņu politika 

 ANO Tūkstošgades attīstības mērķu pārskats un Transatlantiskās 
(ES–ASV) tirdzniecības un investīciju partnerības līgums 

 

Trio darba programmā ir integrēti Latvijas prezidentūras prioritārie virzieni un 
aktuālie jautājumi! 
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Latvijas prezidentūras 6 mēnešu 
programma 

2014.gada augusts – 6 mēnešu programmas 1.projekts 

2014.gada septembris, oktobris – diskusijas  

2015.gada 2.janvāris – publiskošana 

 

 Politiski stratēģisks prezidentūras dokuments 

 Noteikti un apstiprināti Latvijas prezidentūras prioritārie 
virzieni, balstoties uz iepriekš veikto publisko diskusiju 
rezultātiem 
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Prezidentūras prioritārie virzieni (I) 

 Konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei un cilvēka dzīves 
kvalitātes uzlabošanai: 

– Izaugsmes un nodarbinātības sekmēšana 

– ES vienotā tirgus pilnveidošana 

– Rūpniecības konkurētspējas stiprināšana 

– Ārējā tirdzniecība 

 Digitālās vides iespēju izmantošana ES nākotnes 
attīstībai: 

– Vienotais digitālais tirgus 

– Valsts pārvaldes modernizācija ar digitālo tehnoloģiju palīdzību 

– Kiberdrošība 

Abu prioritāšu īstenošanai nozīmīgs ES stratēģijas Baltijas jūras 
reģionam ietvars 
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Prezidentūras prioritārie virzieni (II) 

 ES lomas stiprināšana globālā mērogā un labklājības un 
drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos: 

- Austrumu partnerība 

- ES-Centrālāzijas stratēģija 

- Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgums  
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Pasākumi prezidentūras laikā Latvijā  

200 pasākumi: 

• Neformālās ES ministru sanāksmes  

• Augsta politiskā līmeņa sanāksmes 

• Vecāko amatpersonu un ekspertu sanāksmes 

• Konferences 

• Līdzfinansēti sociālo partneru un nevalstisko organizāciju 
pasākumi 

+ Augstskolu, zinātnisko institūciju, sociālo partneru, NVO un citu 
institūciju pasākumi 
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Labklājības ministrijas pasākumi 
prezidentūras ietvaros (piemēri) 

 Nodarbinātības, sociālās politikas un veselības ministru neformālā 
tikšanās 

 ES Padomes darba grupas „A.3 Nodarbinātības komiteja (EMCO)” 
sanāksme 

 ES Padomes darba grupas „A.7 Sociālās aizsardzības komiteja (SPC)” 
sanāksme 

 Publisko nodarbinātības dienestu vadītāju sanāksme 

 Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem 

 Augsta līmeņa dzimumu līdztiesības ekspertu grupa 

 Konference par sociālajiem jautājumiem un deinstitucionalizāciju 
 

Sociālo partneru forums «Sociālā dialoga loma ekonomiskās 
izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā» 9 



Aktuālie tiesību akti, politikas plānošanas 
dokumenti un instrumenti 

 Stratēģijas „Eiropa 2020” vidus posma pārskats 

 Grozījumi Sociālās drošības regulās 

 Nedeklarētās nodarbinātības platformas veidošana 

 Jauniešu nodarbinātības veicināšana 

 Vienotais pakalpojumu tirgus 

 Atbalsts Maziem un vidējiem uzņēmumiem 

 Ietekmes novērtējumi – investīciju izglītībā ietekme uz ekonomisko 
izaugsmi, konkurētspējas ietekmes novērtējumi 
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Paldies par uzmanību! 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts 
67011750  sekretariats@es2015.lv 

Z.A.Meierovica bulvāris 14 - 4.stāvs, Rīga 
www.es2015.lv @ES2015LV 
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http://www.es2015.lv/

