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IEVaDS

latvija prezidējošās valsts statusu eiropas savienības padomē ieguva 2015  gada 1  janvārī, pārņemot stafeti no Itālijas  seši 
mēneši, vadot es padomes darbu, bijis iespēju un arī izaicinājumu laiks  

Iespējas saistījās ar jaunu institucionālo ciklu, kas sākās īsi 
pirms latvijas prezidentūras, uzsākot darbu jaunam eiropas 
parlamenta un eiropas komisijas sastāvam  2014  gada no
vembrī ievēlētā eiropas komisija uzsāka jaunu priekšlikumu 
izstrādi, kas tika iesniegti apstiprināšanai eiropas savienības 
likumdevējiem: es padomei, ko vada prezidentūra, un eiropas 
parlamentam  latvijas prezidentūra izmantoja šo iespēju, ak
tīvi virzot eiropas komisijas izstrādātos tiesību aktu priekšliku
mus un politikas iniciatīvas  jaunais institucionālais cikls ļāva 
arī aizvadītajā gadā apstiprināt piecas stratēģiskās prioritātes 
eiropas savienības darbībā nākamajiem pieciem gadiem1, tā
dējādi virzoties uz mērķtiecīgāku es darbību  

Galvenie izaicinājumi latvijas prezidentūrai saistījās ar situā
ciju drošības jomā eiropas savienībā, tās kaimiņos un pasaulē 
kopumā  situācija ukrainā, eiropas savienības reakcija uz kri
mas aneksiju dominēja visās aizvadītā gada valstu un valdību 
vadītāju sanāksmēs  vērā ņemami izaicinājumi starptautiskajai 
drošībai bija un joprojām pastāv arī citos reģionos, piemēram, 
tuvajos austrumos un ziemeļāfrikā  papildus gada sākumā 
mēs saskārāmies ar jauniem pārbaudījumiem eiropas savie
nības drošībai, kas atklāja es vājās vietas cīņā pret terorismu  

pievēršoties eiropas savienības iekšpolitiskajām norisēm, 
laikā, kad latvija pārņēma es padomes vadību no Itālijas, 
 eiropas savienības darba kārtībā svarīgu vietu ieņēma sociāl
ekonomiskā situācija eiropas savienībā un diskusija par izaug
smes un nodarbinātības veicināšanu  trauslā izaugsme, kas 
uzrādīja stagnācijas risku, zemā inflācija, ievērojamie bezdar
ba rādītāji lika eiropas savienībai meklēt izaugsmi veicinošus 
risinājumus  Šogad es ekonomiskā situācija ir uzlabojusies, un 
izaugsme būs gandrīz visās es dalībvalstīs2, lai arī 2008  gada 
finanšu un ekonomikas krīzes sekas joprojām nav pilnībā pār
varētas  

kā jau mēs prognozējām pagājušā gada nogalē3, eiropas sa
vienība latvijas prezidēšanas laikā saskārās ar vērā ņemamu 
migrācijas spiedienu, kas galvenokārt skāra dalībvalstis es 
dienvidos  taču migrācijas plūsmu apmēri izrādījās nepare
dzēti lieli  Šī gada pirmajos mēnešos es ieradās vairāk nekā 
150 000 patvēruma meklētāju  

Latvijas prezidentūra ES Padomē ir izmantojusi visas 
tai sniegtās iespējas un panākusi vērā ņemamu virzību 
izvirzītajās prioritātēs – Konkurētspējīga Eiropa, Digitā-
la Eiropa un Iesaistīta Eiropa –, vienlaikus spējot nodro
šināt tūlītēju un kvalitatīvu reakciju uz izaicinājumiem 
ES iekšējai drošībai un ES migrācijas un patvēruma po
litikai. 

latvija nodrošināja es padomes ieguldījumu eiropas sa
vienības ekonomiskās atlabšanas un izaugsmes politikā, 

1 Nr. 1 – darba vietas, izaugsme, konkurētspēja; 
 Nr. 2 – sociāli taisnīga ES (nodokļi; sociālā aizsardzība; nodarbinātības un iekļautības veicināšana; attīstīt prasmes un talantus; mūžizglītība); 
 Nr. 3 – Enerģētikas savienība (ES energoneatkarība – diversifikācija, starpsavienojumi; enerģija par pieejamām cenām – taupīt enerģiju; 

pabeigt iekšējo tirgu; ilgtspējīga enerģija – atjaunojamā enerģija); 
 Nr. 4 – drošība un pamattiesības (veicināt legālo, apkarot nelegālo migrāciju; cīņa pret terorismu, organizēto noziedzību; garantēt pamat-

tiesības un personas datu aizsardzību; spriedumu savstarpēja atzīšana ES – tieslietu sadarbība); 
 Nr. 5 – palielināt ES iesaisti globālajā arēnā (ciešāku iekšējo koordināciju ES; īpaši pievērsties kaimiņu reģionam; iesaistīt ASV un citus svarīgus 

partnerus; stiprināt KDAP – vairāk kopīgu projektu; spēcīgāku aizsardzības industriju).
2  Eiropas Komisijas 2015. gada pavasara ekonomikas prognoze http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/

pdf/ee2_en.pdf 
3 Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 
 (http://www.mfa.gov.lv/images/zinojums_DRAFT_Precizуts_07_01.pdf )).

latvIjas naCIonālā bIblIotēka   
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koncentrējoties uz eiropas savienības konkurētspējas vei
cināšanu, digitālā potenciāla izmantošanu ekonomikas 
izaugsmē, eiropas savienības enerģētiskās neatkarības 
stiprināšanu  sadarbojoties ar es augsto pārstāvi ārējā un 
drošības politikā, latvijas prezidentūra ir veicinājusi drošī
bu, ekonomisko un sociālo stabilitāti es kaimiņu valstīs un 
plašākā pasaulē  

tādējādi latvijas prezidentūra ir sniegusi savu artavu t s  trio 
prezidentūras4 ietvaros definētā mērķa īstenošanā: “pilnībā 
pārvarēt ekonomisko un finanšu krīzi, veicināt savienības 
izaugsmi, stiprināt savienības spēju nodrošināt vairāk darb
vietu un izmantot digitālās iespējas, aizsargāt pamattiesības 
un pilnā mērā pildīt savus uzdevumus strauji mainīgajā pa
saulē”   

4 Itālijas – Latvijas – Luksemburgas prezidentūru sadarbība ES Padomē laika posmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. de-
cembrim.

IEVaDS
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GaLVEnIE rEzuLtātI PrIorItārajoS 
DarbībaS VIrzIEnoS (koPSaVILkumS)

konkurētSPējīGa EIroPa
eiropas savienības konkurētspēja ir cieši saistīta ar izaugsmi un tādējādi – iedzīvotāju dzīves kvalitāti eiropas savienībā  latvijas 
prezidentūra veltīja visas pūles, lai radītu un veicinātu maksimāli labvēlīgus apstākļus eiropas savienības sociālekonomiskajai 
attīstībai  

Latvijas prezidentūra radīja priekšnosacījumus papildu 
investīciju piesaistei Eiropas Savienības tautsaimnie
cībai. vienošanās par eiropas stratēģisko investīciju fondu 
paredz izmantot 16 miljardus no eiropas savienības budže
ta kā garantiju, kas kopā ar eiropas Investīciju bankas piecu 
miljardu eiro garantiju ļautu piesaistīt es ekonomikai līdz pat 
315 miljardiem eiro – infrastruktūras attīstībai, pētniecībai, 
inovācijām un attīstībai, investīcijām izglītībā un apmācībā, 

veselības aprūpei, informācijas un komunikāciju tehnoloģi
jām, enerģētikas nozares attīstībai, kā arī mazo un vidējo uz
ņēmumu atbalstam  eiropas stratēģisko investīciju fondam 
ir potenciāls sniegt ieguldījumu projektos, kas veicina ino
vācijas un sekmē es konkurētspēju, jo fonda ietvaros pare
dzēts atbalstīt projektus, kas iepriekš tikuši atzīti par pārāk 
riskantiem, lai tiem piešķirtu aizdevumu  stratēģisko investī
ciju fonda darbība aptvers visu eiropas savienības teritoriju 
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GaLVEnIE rEzuLtātI PrIorItārajoS 
DarbībaS VIrzIEnoS (koPSaVILkumS)

Latvijas prezidentūra sniedza ieguldījumu investīciju vi
des uzlabošanā, stiprinot ES Vienoto tirgu. latvijas prezi
dentūra panāca vienošanos par vairākām prioritātēm, kas ļaus 
pilnvērtīgāk izmantot vienotā tirgus potenciālu  tās paredz 
novērst nepamatotus un nesamērīgus regulatīvos un neregu
latīvos šķēršļus, ar ko saskaras es uzņēmumi, it īpaši mazie un 
vidējie uzņēmumi; pilnībā ieviest pakalpojumu direktīvu un 
uzlabot direktīvā paredzēto paziņošanas procedūru, kas liek 
informēt citas es dalībvalstis par izmaiņām prasībās pakalpo
jumu sniedzējiem; turpmāk es pakalpojumu politikā akcentēt 
tos sektorus, kam ir vislielākais potenciāls sekmēt es konku
rētspēju un pārrobežu tirdzniecību (profesionālie un biznesa, 
būvniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumi); eiropas 
komisijai aktīvāk uzraudzīt vienoto tirgu regulējošo tiesību 
aktu ieviešanu un piemērošanu es dalībvalstīs u c 

latvijas prezidentūra panāca vienošanos par vairākiem tie
sību aktu priekšlikumiem, kas paredz atvieglot uzņēmumu 
pārrobežu darbību vienotajā tirgū, piemēram, izveidojot 
modernu un efektīvu pārrobežu maksātnespējas procedūru; 
vienkāršojot un padarot lētāku es preču zīmju reģistrācijas 
sistēmu; sekmējot akciju sabiedrību darbības pārredzamību; 
atvieglojot uzņēmumu, īpaši mazo un vidējo, dibināšanu 
citās es dalībvalstīs, paredzot uzņēmumu reģistrāciju tieš
saistē; paaugstinot slieksni maza apmēra prasībām eiropas 
pārrobežu prasībās, u c  

tāpat prezidentūrā panākta vienošanās par vairākiem tiesību 
aktiem, no kuru piemērošanas ieguvēji būs patērētāji  vieno
šanās par maksājumu pakalpojumiem pasargās iedzīvotājus 
no ļaunprātīgi un nepareizi veiktiem maksājumu darījumiem, 
un tādējādi elektroniskie maksājumi kļūs drošāki  samazinā
sies komisijas maksa par darījumiem ar bankas karti, ko ban
kas iekasē no tirgotājiem par katru darījumu un ko tirgotāji 
iekļauj kopējās preču un pakalpojumu cenās  savukārt vie
nošanās par kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem, jo īpaši 
tiešsaistē iegādātajiem, nodrošinās lielāku ceļotāju aizsardzī
bu, piemēram, pienācīgi nesniegta pakalpojuma gadījumā, 
ārkārtas situācijās, uzņēmuma maksātnespējas gadījumā  

Latvijas prezidentūra veicināja transporta sektora iegul
dījumu Eiropas Savienības konkurētspējā un ES Vienotā 
tirgus stiprināšanā. panāktā vienošanās par Ceturto dzelz
ceļa tiesību aktu kopumu ir būtiska dzelzceļa tirgus attīstī
bai un nozares ekonomiskajai izaugsmei  tā likvidēs virkni 
šķēršļu vienotas eiropas dzelzceļa telpas izveidē, paredzot, 
piemēram, vienotu, visā eiropas savienībā derīgu drošības 
sertifikātu, ko varēs izmantot dzelzceļa pārvadātāji, kas dar
bojas vairākās es valstīs 

Eiropas Savienības konkurētspēju sekmēs prezidentū
ras paveiktais darbs lauksaimniecības un zivsaimnie
cības jomā. latvijas prezidentūra panāca vienošanos par 
vienotu pieeju dzīvnieku veselības nodrošināšanai, nosakot 

skaidru tiesisko ietvaru dzīvnieku infekcijas slimību uzrau
dzībai un kontrolei, tādējādi veicinot sabiedrības veselību 
un drošu pārtikas apriti  prezidentūras paveiktais bioloģiskās 
lauksaimniecības jomā nodrošinās sektora tālāku attīstību, 
uzlabojot bioloģiskās ražošanas tiesību normas, garantējot 
godīgu lauksaimnieku un uzņēmēju konkurenci, kā arī vairo
jot patērētāju uzticēšanos bioloģiskajiem produktiem  savu
kārt panāktā vienošanās par pilnīgu zivju izkraušanas pienā
kumu novērsīs resursu izšķērdēšanu, pārtraucot iepriekšējo 
zivju izmešanas praksi, kura negatīvi ietekmēja zivju krāju
mus un jūras vides stāvokli 

Latvijas prezidentūra lika pamatus Eiropas Enerģētikas 
savienībai, kas vērsta uz ES enerģētiskās neatkarības 
nostiprināšanu un iezīmē noteiktāku virzību uz kopīgu 
enerģētikas politiku Eiropas Savienībā. savienības izvei
de aizsākās februārī rīgā līdz ar t s  rīgas procesu  tā paredz 
skatīt vienkopus piecas savstarpēji saistītas enerģētikas po
litikas dimensijas (enerģētiskā drošība un solidaritāte; pilnī
bā integrēts iekšējais enerģijas tirgus; energoefektivitāte kā 
līdzeklis enerģijas pieprasījuma ierobežošanai; pāreja uz ze
mas oglekļa intensitātes ekonomiku; pētniecība, inovācijas 
un konkurētspēja), tādējādi piešķirot es enerģētikas politi
kai jaunu kvalitāti  latvijas prezidentūrā tika akcentēta ne
pieciešamība nodrošināt patērētājiem stabilas un pieņema
mas enerģijas cenas, lielākas izvēles iespējas enerģijas tirgū, 
skaidrāku informāciju par enerģijas piegādātājiem  savukārt 
investīciju veicināšanas jautājumā prezidentūra akcentēja 
piekļuvi visiem iespējamajiem finansējuma avotiem un pa
redzamas investīciju vides nozīmi  latvijas prezidentūrā tika 
pieņemti lēmumi par enerģētiskās drošības veicināšanu, 
piemēram, paredzot lielāku atklātību gāzes piegāžu līgu
mos, ko es dalībvalstis vai tajās darbojošās kompānijas slēdz 
ar trešajām valstīm vai trešo valstu kompānijām  

latvijas prezidentūra pieņēma būtiskus lēmumus eiropas 
enerģētikas savienības izveidē, veicinot pāreju uz zemas 
oglekļa intensitātes ekonomiku un tādējādi vairojot es ener
ģētisko neatkarību  latvijas prezidentūra panāca vienošanos 
par eiropas savienības saistībām klimata pārmaiņu samazi
nāšanai pēc 2020  gada, nodrošinot savlaicīgu es ieguldīju
mu parīzes klimata konferences sagatavošanā  lai stimulētu 
investīcijas videi draudzīgās tehnoloģijās, energoefektivitā
tē un atjaunojamo energoresursu izmantošanā, prezidentū
ra panāca vienošanos par es emisijas kvotu tirdzniecības sis
tēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību  eiropas 
savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ir galvenais 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas instruments no 
lielajām enerģētikas un rūpnieciskās ražošanas iekārtām  
līdz ar to tiks nodrošināts optimāls emisijas kvotu skaits tir
gū un, kā prognozēts, emisijas kvotu cena pieaugs  

Latvijas prezidentūra pievērsa uzmanību iekļaujošiem 
darba tirgiem un darba vietu kvalitātei kā būtiskam 
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GaLVEnIE rEzuLtātI PrIorItārajoS 
DarbībaS VIrzIEnoS (koPSaVILkumS)

 priekšnoteikumam ES konkurētspējas stiprināšanai ilgter
miņā. akcentējām jautājumus, kuriem ekonomikas un finanšu 
krīzes ietekmē bija pievērsta mazāka uzmanība, proti, darba 
vietu ilgtspēja un kvalitāte, ienākumu pietiekamība, karjeras ie
spējas, droša pāreja no vienas darba vietas uz citu  latvijas pre
zidentūra akcentēja arī kvalitatīva nacionālā un eiropas līmeņa 
sociālā dialoga nozīmi es konkurētspējas veicināšanā  

Latvijas prezidentūra virzīja iniciatīvas, kas ir vērstas 
uz taisnīgu attieksmi pret visiem nodokļu maksātājiem 
ES Vienotajā tirgū  lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu, prezidentūra 
izstrādāja darba plānu ar tūlītējiem, vidēja un ilgtermiņa pa
sākumiem nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzī
šanas apkarošanai  panācām virzību jautājumā par obligātu 
un automātisku informācijas apmaiņu starp es dalībvalstīm 
par t s  nodokļu nolēmumiem (tax rulings), tādējādi stimu
lējot uzņēmumus maksāt nodokļus tajās valstīs, kur tie veic 
saimniecisko darbību  

Lai atjaunotu patērētāju un ieguldītāju uzticību finan
šu tirgiem, Latvijas prezidentūra veicināja finanšu tirgu 
stabilitāti, integritāti un godīgumu  prezidentūra panāca 
vienošanos par banku strukturālo reformu, kas liegs lielām, 
sistēmiski nozīmīgām bankām izmantot noguldītāju līdzek
ļus augsta riska finanšu operācijās; par manipulāciju novēr
šanu ar etaloniem jeb atsauces cenām finanšu instrumen
tiem, kas tiek izmantoti, piemēram, nosakot procentu likmi 
hipotekārajiem aizdevumiem; par ciešāku paralēlā banku 
sektora (shadow banking) uzraudzību  

Latvijas prezidentūrā tika panākta vienošanās par trim 
Eiropas Savienības ekonomikas politikas prioritātēm – 
investīciju veicināšana, strukturālo reformu un atbildī
gas fiskālās politikas īstenošana –, kā arī uz šīm prioritātēm 
balstītām individuālām rekomendācijām katrai dalībvalstij, 
tādējādi noslēdzot ikgadējo eiropas savienības ekonomikas 
politikas koordinācijas ciklu (t s  eiropas semestri)  

DIGItāLa EIroPa
latvijas prezidentūra sniedza ieguldījumu eiropas digitālās 
ekonomikas un digitālā vienotā tirgus potenciāla atraisīšanā, 
lai sekmētu es konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi un jaunu 
darba vietu izveidi  digitālā vienotā tirgus potenciālais iegul
dījums eiropas savienības ekonomikai varētu sniegt papildus 
415 miljardus eiro5 un radīt simtiem tūkstošu jaunu un kvali
tatīvu darba vietu  vienlīdz svarīgs ir bijis latvijas prezidentū
ras darbs pie digitālā vienotā tirgus izveidei būtiskiem tiesību 
aktu priekšlikumiem telesakaru, kiberdrošības un datu aizsar
dzības jomā  Galvenais izaicinājums latvijas prezidentūrai bija 
rast pareizo līdzsvaru starp patērētāju un nozaru interesēm  

Latvijas prezidentūra virzīja iniciatīvas, kas sekmē drošu 
un uzticamu digitālo vidi Eiropas Savienībā. 

Latvijas prezidentūra panāca vienošanos par datu aizsar
dzības regulu, kas paaugstinās personas datu aizsardzī
bas līmeni un palielinās uzņēmējdarbības iespējas Digi
tālajā vienotajā tirgū. jauni datu aizsardzības noteikumi 
personām nodrošinās lielāku kontroli pār saviem datiem, 
piemēram, indivīdiem būs vieglāk piekļūt saviem datiem, viņi 
būs informētāki par savu datu apstrādi, kā arī būs tiesības uz 
personas datu dzēšanu (t s  tiesības “tikt aizmirstam”) digitā
lajā vidē  jauno noteikumu ieviešana sekmēs godīgu kon
kurenci un to, ka uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uz
ņēmumi, varēs izmantot Digitālā vienotā tirgus sniegtās 
priekšrocības. es vienotais datu  aizsardzības regulējums būs 

piemērojams gan eiropas, gan trešo valstu pakalpojumu snie
dzējiem tiešsaistē, tādējādi nodrošinot netraucētu pārrobežu 
datu apmaiņu  savukārt pastiprināta dalībvalstu uzraugošo 
iestāžu sadarbība nodrošinās vienotu noteikumu piemēro
šanu visās es dalībvalstīs  nozīmīgos pārrobežu pārkāpumu 
gadījumos jaunizveidotais “vienas pieturas” mehānisms no
drošinās sadarbību un kopēju lēmumu pieņemšanu starp da
žādām datu aizsardzības iestādēm, paredzot kopējā lēmuma 
apstiprināšanu tajā iestādē, kas spēs sniegt visefektīvāko datu 
subjekta aizsardzību 

Prezidentūrā sperts nozīmīgs solis kiberdrošības stipri
nāšanā. panāktā politiskā vienošanās ar eiropas parlamen
tu par galvenajiem tīklu un informācijas drošības direktīvas 
priekšlikuma elementiem pavērs ceļu darba noslēgšanai pie 
priekšlikuma luksemburgas prezidentūrā  direktīva noteiks 
vienotu es dalībvalstu uzņēmumu un valsts pārvaldes iestā
žu rīcību kiberuzbrukumu gadījumos kritiskajai infrastruk
tūrai, piemēram, enerģētikas, transporta, banku, dzeramā 
ūdens un finanšu tirgus infrastruktūrai 

Latvijas prezidentūra ir panākusi vienošanos ar Eiropas 
Parlamentu par būtisku viesabonēšanas maksu sama
zināšanu Eiropas Savienībā jau no 2016. gada 30. ap
rīļa, vies abonēšanas piemaksu pilnīgu atcelšanu no 
2017. gada 15. jūnija un pirmajiem kopīgajiem atvērta 
interneta noteikumiem Eiropas Savienībā 

5  Commission Staff Working Document, A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence Accompanying the document Com-
munication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions A Digital Single Market Strategy for Europe {COM(2015) 192 final}, 5.lpp.
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Latvijas prezidentūra sniedza ieguldījumu Eiropas Di
gitālā vienotā tirgus veidošanā. Prezidentūras laikā ir 
identificēti būtiskākie digitālās ekonomikas potenciāla 
izmantošanas priekšnoteikumi, kā arī prioritāri veicamie 
pasākumi, lai novērstu šķēršļus pilnībā funkcionējoša 
Digitālā vienotā tirgus izveidei. es un dalībvalstu līmenī 
risināmi tādi digitālās ekonomikas potenciāla izmantošanai 
būtiski jautājumi kā ātri platjoslas tīkli; digitālo prasmju piln
veidošana; patērētāju uzticības vairošana un kiberdrošības 
stiprināšana; atbalsts digitālajai pētniecībai, mākoņdatošanai 
un datu izmantošanai; atbalsts digitāliem jaunizveidotiem 
uzņēmumiem (start–ups) un uzņēmumu digitalizācijai  pre
zidentūras vadītajās nozaru padomēs identificētās prioritātes 
guva atspoguļojumu eiropas komisijas publicētajā digitālā 
vienotā tirgus stratēģijā eiropai  savukārt, lai sniegtu ieguldī
jumu jūnija eiropadomes sagatavošanā, latvijas prezidentūra 
iesniedza eiropadomes priekšsēdētājam prezidentūras vadī
tajās nozaru padomēs izkristalizējušos jautājumus, kas būtu 
risināmi tuvākā un tālākā nākotnē – atbalsts maziem un vidē
jiem uzņēmumiem un digitāliem jaunizveidotiem uzņēmu
miem (start – ups); publisko un privāto investīciju infrastruk
tūrā palielināšana; digitālo prasmju sekmēšana; nepamatotas 
ģeogrāfiskās bloķēšanas risināšana; autortiesību noteikumu 
modernizācija, kā arī audiovizuālā regulējuma pārskatīšana  

skaidru signālu par digitālā vienotā tirgus nozīmi deva 
arī 17  – 18  jūnijā rīgā notikusī digitālā asambleja “viena 
 eiropa, viens digitālais vienotais tirgus”  jo īpaši tika izcelta, 
piemēram, digitālo prasmju attīstīšana, drošas un uzticamas 
digitālās vides veidošana, identificēti iespējamie risinājumi 
nozīmīgāko šķēršļu eiropas digitālajai ekonomikai novērša
nai, kā arī iespējas un izaicinājumi radošajiem sektoriem 

Latvijas prezidentūras laikā tika likts pamats digitālo as
pektu un risinājumu integrēšanai visās politikas jomās 
un iniciatīvās  principa “digitālie risinājumi vispirms” ievie
šana nodrošinās tiesību aktu piemērotību “digitālajam laik
metam”, jo ikviens tiesību akts tiks izstrādāts tā, lai tajā pare
dzētais spētu efektīvi funkcionēt arī digitālajā vidē  tādējādi 
tiks mazināts slogs iedzīvotājiem un uzņēmumiem  

tāpat Latvijas prezidentūra virzīja iniciatīvas informāci
jas un komunikāciju tehnoloģiju radīto iespēju izmanto
šanai publiskās pārvaldes modernizācijā, panākot vieno
šanos par “eiropas valsts pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un 
iedzīvotāju sadarbspēju risinājumu” programmas darbības 
turpināšanu līdz 2020  gadam, kas palīdzēs dalībvalstīm mo
dernizēt pārvaldi un sniegt sadarbspējīgus digitālos pakal
pojumus nacionālā un eiropas līmenī  

IESaIStīta EIroPa
sadarbojoties ar es augsto pārstāvi ārlietās un drošības po
litikas jautājumos, latvijas prezidentūra veicināja drošību, 
ekonomisko un sociālo stabilitāti eiropas savienības kaimi
ņu valstīs un plašākā pasaulē  īpašu uzmanību prezidentūra 
pievērsa attiecībām ar austrumu partnerības un Centrālāzi
jas valstīm, kā arī es sadarbībai ar stratēģiskajiem partneriem 
tirdzniecības un drošības jomā  nozīmīgs darbs tika paveikts 
es kopējās drošības un aizsardzības politikas stiprināšanā, 
izvērtējot jaunos drošības izaicinājumus un sniedzot vadlīni
jas turpmākajam darbam  

Latvijas prezidentūras laikā tika pieņemti lēmumi, kas 
palielinās iekšējo drošību Eiropas Savienībā. lēmumus 
izpildījām, balstoties uz trīs rīcības prioritātēm cīņai pret tero
rismu – iedzīvotāju drošības garantēšana, radikalizācijas no
vēršana un vērtību aizsardzība, kā arī sadarbība ar starptautis
kiem partneriem  pretterorisma pasākumu  identificēšanā un 

  īstenošanā nozīmīgu ieguldījumu sniedza es valstu tieslietu 
un iekšlietu ministru apstiprinātais rīgas kopīgais paziņojums 
par terorisma draudu novēršanu  pamatojoties uz 12  februāra 
eiropadomes secinājumiem, kā arī rīgas kopīgo paziņojumu, 
latvija savas prezidentūras laikā īpašu uzmanību veltīja tam, 
lai pilnībā izmantotu iespējas, ko sniedz Šengenas sistēma, 
pastiprinot un modernizējot ārējo robežu kontroli; apkarotu 
terorisma un vardarbīgā ekstrēmisma veicinošu saturu inter
netā; intensīvāk apmainītos ar informāciju starp kompeten
tajām iestādēm un aģentūrām; kā arī pastiprinātu cīņu pret 
šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību  prezidentūras laikā at
jaunojām es iekšējās drošības stratēģiju 2015  – 2020  gadam, 
par prioritātēm turpmākajam darbam izvirzot cīņu pret tero
rismu, smago un organizēto noziedzību, kā arī kibernoziedzī
bu  atjaunotā es iekšējās drošības stratēģija ļaus visaptverošā 
un koordinētā veidā reaģēt uz jauniem apdraudējumiem, to
starp hibrīdapdraudējumiem 

GaLVEnIE rEzuLtātI PrIorItārajoS 
DarbībaS VIrzIEnoS (koPSaVILkumS)
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Latvijas prezidentūra veicināja izpratni Eiropas Savie
nībā par jauniem drošības izaicinājumiem, t.sk. hib
rīddraudiem, un iespējamām ES atbildēm, t.sk. stratē
ģisko komunikāciju. latvijas prezidentūras laikā uzsākts 
eiropas drošības stratēģijas pārskats, sniedzot mandātu es 
augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos 
līdz 2016  gada jūnijam izstrādāt pirmo es globālo ārpoliti
kas un drošības politikas stratēģiju  tāpat prezidentūras lai
kā tika izstrādāts es rīcības plāns stratēģiskās komunikācijas 
jomā, lai pretotos dezinformācijas un propagandas kam
paņām, kā arī sniegts mandāts es augstajai pārstāvei līdz 
2015  gada beigām izstrādāt plašāku kopīgu es ietvaru hib
rīddraudu atvairīšanai  Šie pasākumi veicinās lielāku es un 
partnervalstu noturību pret valstisko un bezvalstisko grupē
jumu īstenotajiem hibrīddraudiem  

Latvijas prezidentūra nodrošināja nekavējošu ES Pa
domes iesaisti, lai rastu risinājumu migrācijas plūsmu 
radītā spiediena mazināšanai Vidusjūrā. tika sniegts ie
guldījums ārkārtas eiropadomes sagatavošanā, kurā tika 
lemts par tūlītējiem un ilgtermiņa migrācijas krīzes risinā
jumiem  latvijas prezidentūras laikā tika pieņemts lēmums 
par  FronteX6 stiprināšanu, kā arī tika panākta vienošanās 
par militāras operācijas uzsākšanu vidusjūrā kontrabandistu 
tīklu apkarošanai  

Latvijas prezidentūra stiprināja ES dalībvalstu konsulā
ro sadarbību. latvijas prezidentūras darba rezultātā es da
lībvalstis vienojās par mehānismu, kā sniegt palīdzību savu 
valstu pilsoņiem, ja ar viņiem noticis negadījums valstī, kurā 
nav attiecīgās es valsts vēstniecības  vienošanās paredz es 
valstu vēstniecību atbalstu citu dalībvalstu iedzīvotājiem 
ārvalstīs ārkārtas situācijās, piemēram, evakuāciju dabas ka
tastrofu gadījumos 

rīgā notikušais austrumu partnerības samits nostip
rināja sadarbību ar austrumu partnerības valstīm – 
 armēniju, azerbaidžānu, baltkrieviju, Gruziju, moldovu 
un ukrainu  sadarbība tika nostiprināta tādās jomās kā iekš
lietas un tieslietas, drošības un aizsardzības politika, lauk
saimniecība, digitālā ekonomika, veselība, tirdzniecība un 
transports, uzņēmējdarbība, mediji, pilsoniskā sabiedrība, 
kā arī jauniešu izglītība un nodarbinātība  eiropas savienība 
apstiprināja atbalstu partnervalstīm asociācijas līgumu un 
šo līgumu brīvās tirdzniecības sadaļu īstenošanā  rīgas sa
mits sniedza spēcīgu vēstījumu Gruzijai un ukrainai, ka vīzu 
liberalizācija ir tuvākā laika jautājums  

Latvijas prezidentūras laikā tika panākta vienošanās 
par finansiālo atbalstu ukrainai un tika īstenota vie
nota  Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz konfliktu 

GaLVEnIE rEzuLtātI PrIorItārajoS 
DarbībaS VIrzIEnoS (koPSaVILkumS)

6  Eiropas Aģentūra operatīvai sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām.
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 ukrainas austrumos. es vienojās par jaunas makrofinansiā
lās palīdzības (aizdevuma) sniegšanu ukrainai 1,8 mljrd  eiro 
apmērā, kas kopā ar iepriekšējo programmu 1,6 mljrd  eiro 
apjomam tika piešķirta 2014  gadā un 2015  gada sākumā, ir 
lielākā finanšu palīdzība, ko es piešķīrusi trešajai valstij  marta 
eiro padomē valstu un valdību vadītāji uzsvēra minskas vieno
šanos pilnīgas izpildes tiešu sasaisti ar ierobežojošo pasāku
mu uzturēšanu pret krieviju  pamatojoties uz marta eiropado
mes lēmumu, 22  jūnijā dalībvalstu ārlietu ministri pagarināja 
2014  gada jūlijā noteikto ekonomiskās sadarbības ierobežo
jošo pasākumu darbības termiņu līdz 2016  gada 31  janvārim  

Latvija prezidentūras ietvaros sekmēja ES sadarbību ar 
Centrālāzijas reģiona valstīm – kazahstānu, kirgizstānu, 
tadžikistānu, turkmenistānu un uzbekistānu. preziden
tūras laikā tika pārskatīta es–Centrālāzijas stratēģija, kas 
apliecināja es un Centrālāzijas reģiona valstu sadarbības 
nozīmi, pilnveidojot es un Centrālāzijas valstu sadarbību tā
dās nozarēs kā tieslietas, ekonomika, lauksaimniecība, vides 
aizsardzība, izglītība, zaļo tehnoloģiju attīstība, energoefek
tivitāte un drošība  

Latvijas prezidentūra konsekventi turpināja īstenot ES 
paplašināšanās politiku, apliecinot ES atbalstu rietum
balkānu valstu (bosnijas un Hercegovinas, Serbijas, 
kosovas, melnkalnes, maķedonijas7, albānijas), kā arī 
turcijas integrācijas ES centieniem. latvijas prezidentūra 
spēja panākt vienošanos, lai tiktu atvērtas četras jaunas sa
runu sadaļas es–melnkalnes pievienošanās sarunās  latvijas 

ārlietu ministrs pārstāvēja es augsto pārstāvi ārlietās un dro
šības politikā, vadot ar šīm valstīm stabilizācijas asociācijas 
padomes  prezidentūra sekmēja arī starpparlamentārās di
mensijas attīstību starp es un paplašināšanās valstīm, pār
stāvot es padomi es–turcijas, es–serbijas, es–melnkalnes un 
es–Islandes parlamentārajās komitejās 

Latvijas prezidentūra nodrošināja ES Padomes iegul
dījumu ārējās tirdzniecības attīstībā, lai sekmētu ārējo 
tirgu atvēršanu un sniegtu jaunas iespējas Eiropas uzņē
mējiem. lielākā uzmanība latvijas prezidentūras laikā tika 
veltīta visaptveroša un savstarpēji izdevīga transatlantiskās 
tirdzniecības un investīciju partnerības nolīguma sarunām 
starp es un asv  latvijas prezidentūras laikā notika divas 
sarunu kārtas, kuru ietvaros pārrunāti būtiski līguma aspek
ti, t s  regulatorās sadarbības ietvars, atbalsts mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, enerģētikas jautājumi u c  līdz ar 
sabiedrības interesi par es–asv sarunām, ir panākta lielāka 
atklātība sarunās: es sarunu mandāts un sarunu dokumenti 
ir publiski pieejami  

Latvijas prezidentūra nodrošināja ES kā lielākā attīstības 
palīdzības sniedzēja iesaisti ano starpvaldību sarunās 
par jauniem Ilgtspējīgās attīstības mērķiem, to finansē
šanu un īstenošanu pēc 2015. gada, īpašu uzmanību pie
vēršot dzimumu līdztiesībai. latvijas prezidentūra panāca 
vienotu es nostāju, kas kalpos par pamatu es dalībai ano 
trešajā starptautiskajā attīstības finansējuma konferencē 
š g  jūlijā adisabebā (etiopijā)  

7  Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija.

GaLVEnIE rEzuLtātI PrIorItārajoS 
DarbībaS VIrzIEnoS (koPSaVILkumS)
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EIroPaS InVEStīCIju PLānS 
•	latvijas prezidentūra ir aktīvi strādājusi pie visiem Eiropas 

Investīciju plāna pīlāriem – eiropas stratēģisko investīci
ju fonda; tiešas sasaistes starp investoriem un projektiem, 
tostarp izveidojot eiropas Investīciju konsultāciju centru; 
kā arī investīciju vides uzlabošanas  latvijas  prezidentūra 

nodrošināja vienošanos par investīciju fonda izveidi, 
fonda izveidei piesaistīto Investīciju konsultāciju centru 
 (European Investment Advisory Hub); lai uzlabotu investīci
ju vidi, stiprināts es vienotais tirgus; likti pamati enerģēti
kas savienībai un kapitāla tirgus savienībai 

•	lai veicinātu līdzekļu piesaisti eiropas savienības taut
saimniecībai, latvijas prezidentūra mērķtiecīgi strādāja 
pie Eiropas Stratēģisko investīciju fonda, intensīvā sa
runu procesā panākot vienošanos ar eiropas parlamentu  
panāktais kompromiss ļaus saglabāt pietiekamu finansē
jumu zinātnes un infrastruktūras atbalstam eiropas savie
nojuma instrumenta un “apvārsnis 2020” ietvaros, vienlai
kus nodrošinot pārredzamu un stabilu finansējumu fonda 
mērķiem sākotnēji plānotajā apmērā  uzsākot darbību šī 

gada vasarā, fonds veicinās investīciju piesaisti es eko
nomikai vismaz 315 eiro miljardu apmērā  Fonda atbalsts 
paredzēts virknē jomu – infrastruktūras attīstībai, pētnie
cībai, inovācijām un attīstībai, investīcijām izglītībā un ap
mācībā, veselības aprūpei, informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijām, enerģētikas nozares attīstībai, kā arī mazo 
un vidējo uzņēmumu atbalstam  projektu atlase notiks, 
balstoties uz to atbilstību es politikām, ekonomisko dzī
votspēju un potenciālu piesaistīt privātās investīcijas  

VIEnotaIS tIrGuS
•	efektīvi funkcionējošs es vienotais tirgus ir nepieciešams 

gan latvijas, gan visas es ekonomikas konkurētspējas 
celšanai  latvijas prezidentūra akcentēja vienotā tirgus 
svarīgumu un veicināja tā politisko redzamību, pieņemot 
lēmumus par konkrētu rīcību, lai identificētu un novērstu 
vienotajā tirgū pastāvošos šķēršļus un nepilnības un tādē
jādi pilnībā atraisītu tā potenciālu  vienotā tirgus stiprinā
šana ir īpaši svarīga eiropas Investīciju plāna 3  pīlāra kon
tekstā, kas vērsts uz investīcijām labvēlīgas vides izveidi 

•	īpaši jāizceļ dalībvalstu panāktā vienošanās par prezi
dentūras vadībā sagatavotajiem konkurētspējas ministru 
padomes secinājumiem par vienotā tirgus politiku, kuros 

 iekļauts plašs loks uzstādījumu, apņemšanos un uzdevu
mu gan dalībvalstīm, gan eiropas komisijai, kas ir prioritāri 
es vienotā tirgus stiprināšanā, tostarp8:

- pilnveidot vienotā tirgus regulatīvo vidi, novēršot 
nepamatotus un nesamērīgus regulatīvos un neregu
latīvos šķēršļus jo īpaši aktīvāk uzraudzīt regulējuma 
ieviešanu un piemērošanu, vairāk īstenot maksimālas 
harmonizācijas regulējumu, vai, kur tas nav iespējams 
un nepieciešams, likumdošanā iestrādāt savstarpējās 
atzīšanas klauzulas, pārskatīt minimālās harmonizācijas 
regulējamu, lai mazinātu likumdošanas atšķirību radīto 
es vienotā tirgus sadrumstalotību 

konkurētSPējīGa 
EIroPa

8  Informāciju par Digitālo vienoto tirgu skat. sadaļā Digitāla Eiropa.

preses konFerenCe pēC trīspusējā soCIālā samItalatvIjas mInIstru prezIdente laImdota straujuma un eIropas komIsIjas 
prIekŠsēdētājs Žans klods junkers (JEAn-ClAudE JunCkEr)
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- nodrošināt es vienotā tirgus pakalpojumu sektora efek
tīvu funkcionēšanu, pilnībā ieviešot pakalpojumu direktī
vu visās es dalībvalstīs un turpmāk es pakalpojumu politi
kā akcentu liekot uz tiem pakalpojumu sektoriem, kam ir 
vislielākais potenciāls sekmēt es konkurētspēju un pārro
bežu tirdzniecību, proti, profesionālie un biznesa, būvnie
cības un mazumtirdzniecības pakalpojumi  eiropas komi
sija ir aicināta nākt klajā ar vadlīnijām, kā veikt regulējuma 
proporcionalitātes/samērīguma izvērtējumu, lai novērstu 
šķēršļus pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanai; izvērtēt 
un uzlabot nacionālo noteikumu paziņošanas procedūru, 
vienlaikus to padarot efektīvāku un sabiedrībai pieejamā
ku, lai novērstu tāda nacionālā regulējuma ieviešanu, kas 
ir pretrunā pakalpojumu brīvas aprites principam un liedz 
vienlīdzīgu pieeju dalībvalsts tirgum u c 

- eiropas komisijai un es dalībvalstīm pievērst pastipri
nātu uzmanību savstarpējās atzīšanas principa pie
mērošanai, lai nodrošinātu, ka jebkura prece, kura ir li
kumīgi laista apgrozībā kādā no es dalībvalstu tirgiem, 
brīvi tiek laista apgrozībā arī jebkuras citas es dalīb
valsts tirgū  Šajā sakarā jo īpaši nepieciešams paplašināt 

 savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu jomās, kur 
šī principa piemērošana visvairāk veicinātu es konkurēt
spēju un izaugsmi; nodrošināt uzņēmēju un atbildīgo 
iestāžu informētību par savstarpējās atzīšanas principa 
piemērošanu, kā arī dalīties ar labās prakses piemēriem 
un stiprināt atbildīgo iestāžu sadarbību, tādējādi veici
not dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos 

- es dalībvalstīm steidzami pabeigt regulēto profesiju 
regulējuma izvērtēšanu prioritārajos sektoros un vaja
dzības gadījumā rosināt strukturālas reformas, lai at
vieglotu kvalificētu profesionāļu mobilitāti un profesio
nālu pakalpojumu sniegšanu es vienotajā tirgū 

•	lai atvieglotu uzņēmumu pārrobežu darbību vienotajā tir
gū, es tieslietu ministri 12 –13  marta padomē apstiprināja 
grozījumus regulā par maksātnespējas procedūrām  re
gula nodrošinās modernu un efektīvu pārrobežu maksāt
nespējas procedūru personām un kompānijām es līmenī  
tāpat regula dos otro iespēju kompānijām, kas ir nonākušas 
finansiālās grūtībās, neuzsākt tūlītēju bankrota procedūru, 
bet meklēt risinājumus maksātspējas atjaunošanai 

•	lai modernizētu ES preču zīmju sistēmu (padarot es 
preču zīmju reģistrācijas sistēmu pieejamāku uzņēmē
jiem, palielinot sistēmas efektivitāti, samazinot izmaksas, 
vienkāršojot un paātrinot pašu procesu, tai pašā laikā no
drošinot lielāku caurredzamību un juridisko noteiktību), 
prezidentūra aktīvi turpināja Itālijas prezidentūrā iesāktās 
sarunas ar eiropas parlamentu par preču zīmju9 pakotni, 
rezultātā panākot vienošanos ar eiropas parlamentu par 
pakotni 

•	latvijas prezidentūra aktīvi strādāja, lai sniegtu ieguldījumu 
es uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un samazinātu re
gulatīvo slodzi uzņēmumiem, īpaši mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem  latvijas prezidentūra panāca vienošanos 
padomē par akcionāru tiesību direktīvu  tā kā eiropas 
parlaments plenārsēdes balsojumu par priekšlikumu plāno 
2015  gada jūlijā, tad mūsu trio partneris – luksemburga – 
uzsāks sarunas ar eiropas parlamentu  priekšlikums paredz 
lielāku akcionāru iesaisti es akciju sabiedrību pārvaldībā, 

9  Preču zīme ir zīmes, ko lieto preču un pakalpojumu atpazīšanai tirdzniecībai. Preču zīme var sastāvēt no vārdiem, personu vārdiem apzīmē-
jumiem, burtiem, cipariem, preču vai iepakojuma formas. Latvijas preču zīmju (vārdisku) piemēri – GRINDEKS, Lauma, Laima. ES preču zīmju 
piemēri – VOLVO, SKODA, Milka.

konkurētSPējīGa 
EIroPa

latvIjas tIeslIetu mInIstrs dzIntars rasnačs vada tIeslIetu un IekŠlIetu 
padomI

latvIjas tIeslIetu mInIstrs dzIntars rasnačs un  
eIropas tIeslIetu, patērētāju un dzImumu līdztIesības komIsāre  
vera jurova (VěrA JouroVá)
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jo  turpmāk akcionāri varēs balsot par akciju sabiedrību va
dītāju atlīdzības politiku un atlīdzības ziņojumiem  tiks sek
mēta arī akciju sabiedrību darbības pārredzamība, jo akciju 
sabiedrību pārstāvjiem būs pienākums informēt akcionārus 
par saistīto pušu darījumiem, piemēram, darījumiem starp 
akciju sabiedrību un tās vadību, kontrolējošām struktūrām 
vai akcionāriem   28  maija konkurētspējas ministru  padomē 

panākta vienošanās un apstiprināts mandāts sarunu uzsāk
šanai ar eiropas parlamentu par Viena dalībnieka sabiedrī
bu10 direktīvu  priekšlikuma mērķis ir atvieglot uzņēmumu, 
īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (mvu), dibināšanu citās es 
dalībvalstīs, jo uzņēmumu reģistrāciju varēs veikt tiešsaistē 
un kā minimālais pamatkapitāls tiks noteikts 1 eiro (ar dalīb
valsts iespēju papildus noteikt likumisko rezervju uzkrāšanu) 

•	lai samazinātu birokrātiju un veicinātu pilsoņu un uzņē
mumu brīvu pārvietošanos, latvijas prezidentūra tieslietu 
un iekšlietu ministru 15  jūnija sanāksmes laikā panāca vie
nošanos par regulu Legalizācijas prasību atcelšanai. vie
nošanās padomē dod iespēju uzsākt trialogus ar eiropas 
parlamentu, ko turpinās mūsu trio partneris luksembur
ga  regulas projekts paredz atcelt legalizācijas (apostille) 
prasību publiskajiem dokumentiem, kam ir oficiāla pierā
dījuma spēks attiecībā uz dzimšanas faktu, miršanas faktu, 
vārdu un uzvārdu, laulību, reģistrētām partnerattiecībām, 
vecāku varu, adopciju, uzturēšanās vietu, pilsonību, valsts
piederību, nekustamo īpašumu, uzņēmuma vai cita veida 
komersanta juridisko statusu un pārstāvību, intelektuālā 
īpašuma tiesībām un kriminālas sodāmības (ne)esamību  

•	latvijas prezidentūras laikā tika noslēgtas sarunas ar 
 eiropas parlamentu par maza apmēra prasību regulu. 
regula noteiks slieksni maza apmēra prasībām eiropas 
pārrobežu prasībās, veicinās videokonferenču izveido
šanu un izmantošanu, noteiks tiesu nodevu apmēru  re
zultātā samazināsies tiesvedību izmaksas un laiks, mazo 
un vidējo komersantu saimnieciskās darbības atbalstam 
tiks piedāvāts efektīvs tiesiskās aizsardzības mehānisms, 
kas vienlīdz nodrošinās arī augstāku patērētāju tiesību 
aizsardzības līmeni  

•	latvijas prezidentūrā uzsāktas sarunas ar eiropas parlamen
tu un panākts liels progress par trīs tiesību aktu priekšliku
miem tehniskās harmonizācijas jomā – Individuālo aizsar
dzības līdzekļu, Gāzveida kurināmo iekārtu un trošu ceļu 
iekārtu regulām  sasniegtais progress sarunās ar eiropas 
parlamentu sekmēs gala vienošanās panākšanu luksem
burgas prezidentūrā  Individuālo aizsardzības līdzekļu 
regula paredz paaugstināt aizsardzības līdzekļu, piemēram, 
ķiveru, atstarotāju, aizsargapģērbu drošības līmeni, tādējādi 
samazinot nelaimes gadījumu skaitu darba vietās un sadzī
vē  līdz ar Gāzveida kurināmo iekārtu regulas stāšanos 
spēkā tiks sekmēta gāzveida kurināmo iekārtu, piemēram, 
gāzes plīšu, apkures sistēmu un boileru drošību, bet trošu 
ceļu iekārtu regula paredz uzlabot trošu ceļu iekārtu, pie
mēram, trošu vagonu, slēpotāju pacēlāju drošību  luksem
burgas prezidentūrā paredzēts noslēgt gala vienošanos 

•	lai nodrošinātu savlaicīgu lietu izskatīšanu Eiropas 
Savienības Vispārējā tiesā, kas izskata fizisko un juridis
ko personu prasības par es iestāžu tiesību aktu atcelšanu 
un dalībvalstu prasības pret komisiju, tika veikti grozīju
mi eiropas savienības tiesas statūtos un to pirmajā pieli
kumā par vispārējās tiesas tiesnešu skaita palielināšanu  
latvijas prezidentūra panāca vienošanās par papildu 
tiesnešu iecelšanas metodi padomē, un luksemburgas 

10  Šis uzņēmumu veids visās Eiropas Savienības dalībvalstīs  tiks apzīmēts ar saīsinājumu “SUP” (Societas Unius Personae).

konkurētSPējīGa 
EIroPa

preses konFerenCe pēC konkurētspējas padomeslatvIjas ekonomIkas mInIstre dana reIznIeCe-ozola
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prezidentūra vadīs sarunas ar eiropas parlamentu, lai pa
nāktu gala vienošanās  

•	lai nodrošinātu tiesību aktu izpildi muitas jomā, aizsargā
jot eiropas savienības finanšu intereses un veicinot vie
nādu attieksmi pret uzņēmējiem visās eiropas savienības 
dalībvalstīs, latvijas prezidentūra ir sekmējusi diskusijas 
ekspertu līmenī par prezidentūras sagatavoto sarakstu par 
muitas noteikumu pārkāpumiem, ar kuru plānots papildi
nāt muitas noteikumu pārkāpumu un sankciju direktī
vas priekšlikumu  

•	lai veicinātu eiropas savienības uzņēmumu konkurētspē
ju, nodrošinot savienībā nepietiekamā daudzumā ražotu 
preču pietiekamu un nepārtrauktu piegādi, latvijas pre
zidentūras ietvaros ir pieņemtas Padomes regulas par 
muitas nodokļu piemērošanas apturēšanu un tarifu 
kvotu atvēršanu konkrētiem lauksaimniecības un rūp
niecības ražojumiem.

•	latvijas prezidentūra noslēdza darbu pie eiropas parla
menta un padomes regulas par dalībvalstu pārvaldes 
iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un komi
sijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas 
jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemē
rošanu  Šie grozījumi paredz savienības līmenī izveidot 
reģistru, kurā būtu iekļauti dati par jūras pārvadājumu 
konteineru kustību, kuri tiks izmantoti, lai uzlabotu krāp
šanas atklāšanu, izmeklēšanu un novērstu pārkāpumus 
muitas jomā 

•	latvijas prezidentūras ietvaros tika pabeigts darbs pie 
augsta līmeņa konkurētspējas un izaugsmes darba 
grupas izveides  tās mērķis ir stiprināt es konkurētspē
jas ministru padomes lomu es politiku izvērtēšanā, kā arī 
uzraudzīt un sniegt nepieciešamās vadlīnijas es vienotā 
tirgus un rūpniecības jautājumu ciešākai integrācijai īpaši 
laikā, kad es konkurētspēja pasaulē turpina samazināties 
un to nepieciešams stiprināt 

rūPnIECībaS un uzņēmējDarbībaS konkurētSPēja
•	eiropas rūpniecības uzņēmumi eiropā strādā arvien 

pieaugošas konkurences apstākļos  tāpēc ir īpaši svarī
gi izmantot iespējas un potenciālu, ko sniedz “digitālais 
laikmets”, gan sekmējot rūpniecības digitālo pārveidi, 
gan radot un attīstot jaunus uzņēmumus digitālajā vidē  
tāpēc, lai iezīmētu rūpniecības digitalizācijai svarīgos 
virzienus un nodrošinātu iekļaujošu rūpniecības un uz
ņēmējdarbības politiku, tādējādi stiprinot koordinētu 
pieeju rūpniecības un uzņēmējdarbības konkurētspējai, 
2  marta konkurētspējas padomē un 26 –27  marta ne
formālās konkurētspējas ministru tikšanā laikā notika 
diskusijas, uz kuru pamata 28 –29  maija konkurētspējas 
padomē pieņēma padomes secinājumus par eiropas rūp
niecības digitālo pārveidi11  

•	rūpniecības konkurētspējas aspektu integrēšana Eiro
pas komisijas iniciatīvās (enerģētikas savienība, digitālā 
vienotā tirgus stratēģija, u c ) bija viens no svarīgajiem latvi
jas prezidentūras mērķiem eiropas rūpniecības un uzņēmēj
darbības konkurētspējas stiprināšanas kontekstā  papildus 
darbam pie rūpniecības digitālajiem aspektiem latvijas pre
zidentūra aktīvi strādāja ar politiku iniciatīvām, kas šobrīd ir 
izstrādes stadijā un veidos daļu esošajās un gaidāmajās eiro
pas komisijas jaunajās stratēģijās, piemēram, klasteru politi
ka, aizsardzības rūpniecība, digitālā uzņēmējdarbība u c  

•	Finansējuma pieejamība ir viena no galvenajām 
 problēmām,  ar kurām mvu saskārušies pēdējos gados un 
saskaras joprojām  lai akcentētu šī jautājuma aktualitāti un 
izvērtētu iespējas piedāvāt jaunus finanšu instrumentus uz
ņēmējiem, un efektīvāk ieviestu esošos instrumentus, lat
vijas prezidentūra pirmo reizi rīkoja “Inovatīvu uzņēmumu 
nedēļu” (15 –17  jūnijā rīgā)  pasākuma mērķis bija veicināt 
informētību par pieejamajiem finanšu instrumentiem, re
sursiem un papildu pasākumiem saskaņā ar programmu 
“apvārsnis 2020”, kā arī uzlabot finansējuma pieejamību 
pētnieciskajam darbam, inovācijām un mvu  jautājuma ak
tualitāti akcentē arī eiropas Investīciju plāns  

konkurētSPējīGa 
EIroPa

latvIjas valdības un eIropas komIsIjas komIsāru kolēģIjas tIkŠanās rīGā

11  Padomes secinājumi plašāk izklāstīti sadaļā Digitālais vienotais tirgus
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konkurEnCE
•	latvijas prezidentūras laikā tika turpinātas diskusijas par 

vienlīdzīgas un godīgas konkurences nodrošināšanai 
aktuāliem aspektiem. 7  maijā rīgā rīkotā eiropas kon
kurences dienas konference nodrošināja iespēju satikties 
es konkurences uzraudzības iestāžu  pārstāvjiem, pasaules 
vadošajiem konkurences tiesību ekspertiem, latvijas uzņē
mējiem, nvo un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem, kā arī 

tiesnešiem un konkurences tiesību juristiem, lai diskutētu 
un dalītos pieredzē par valstu iespējām nodrošināt vienlī
dzīgu konkurenci, ja tirgos darbojas publisku personu uz
ņēmumi, par karteļu atklāšanas un prevencijas metodēm, 
kā arī par iespējām līdzsvarot lielo mazumtirgotāju un mazo 
piegādātāju tirgu 

Patērētāju aIzSarDzība
•	pēc intensīva darba latvijas prezidentūrā pie komplek

so ceļojumu un atbalstīto ceļojumu pakalpojumu di
rektīvas12 izdevās panākt politisko vienošanos ar eiropas 
parlamentu par projektu, ko es valstu ministri apstiprināja 
28  maija konkurētspējas padomē  direktīvas galvenais uz
devums ir modernizēt kopš 1990  gada spēkā esošo kom
plekso ceļojumu direktīvu atbilstoši mūsdienu tirgus un 
ceļojumu iegādes tendencēm “digitālajā laikmetā”  jaunā 
direktīva aizsargās ne tikai klasisko tūroperatoru klientus, 
bet arī individuālos ceļotājus, kas paši veido savus ceļojumu 
maršrutus, iegādājoties tos lielākoties internetā no viena vai 
vairākiem savstarpēji saistītiem pakalpojumu sniedzējiem  
piemēram, ceļotājiem būs nodrošinātas uzlabotas informē
šanas prasības, klientam būs tiesības atteikties no darījuma, 
ja ceļojuma cena tiek paaugstināta par vairāk nekā 8%; būs 
efektīvāka aizsardzība uzņēmumu bankrota gadījumā, kā 
arī nodrošināta augstāka aizsardzība, ja radīsies problēmas 

ceļojuma laikā vai arī ārkārtas apstākļi  direktīva sniegs iegu
vumus arī tūrisma industrijai kopumā, veicinot pārrobežu 
tirdzniecību,  konkurenci un mazinot birokrātisko slogu  

•	latvijas prezidentūras laikā tika turpināts darbs pie preču 
drošuma pakotnes  pēc eiropas komisijas pētījuma par 
obligātā preču izcelsmes valsts marķējuma ietekmi pub
licēšanas pirmo reizi šis jautājums tika apspriests ministru 
līmenī 28  maija konkurētspējas ministru padomē  vie
nošanos padomē panākt neizdevās, jo pakotnē iekļauts 
princips par obligātu preču izcelsmes valsts norādīšanu 
marķējumā  no ministru diskusijām bija secināms, ka vie
nošanās par strīdīgo izcelsmes valsts marķējuma jautāju
mu šīs pakotnes ietvaros nav iespējama un eiropas komi
sijai būtu jālemj par pakotnes nākotni un tālāko virzību, lai 
neapdraudētu preču drošuma un tirgus uzraudzības regu
lējuma turpmāko attīstību 

EnErģētIkaS SaVIEnība
•	pašreizējā ģeopolitiskā situācija eiropā ir radījusi nepie

ciešamību stiprināt es enerģētisko neatkarību, izveidojot 
enerģētikas savienību, kas ir kļuvusi par es līmeņa prioritā
ti un arī eiropas Investīciju plāna 3  pīlāra (investīciju vides 
uzlabošana) sastāvdaļu  

•	rīgā 2015  gada 6  februāra augsta līmeņa konferencē, 
kuru latvijas prezidentūra rīkoja sadarbībā ar eiropas ko
misiju, tika aizsākts t s  ”rīgas process”, dodot starta sig
nālu enerģētikas savienības izveidei  vairāki konferencē 
akcentētie elementi, kā nodrošināt drošas enerģijas piegā
des, iespējami zemas cenas un atbalstu neaizsargātajiem 
patērētājiem, tika iekļauti Enerģētikas savienības stratē
ģijā, ar kuru komisija nāca klajā 25  februārī  

•	enerģētikas savienība paredz skatīt vienkopus piecas 
savstarpēji saistītas enerģētikas politikas dimensijas 

(enerģētiskā drošība un solidaritāte; pilnībā integrēts iek
šējais enerģijas tirgus; energoefektivitāte kā līdzeklis ener
ģijas pieprasījuma ierobežošanai; pāreja uz zemas oglekļa 
intensitātes ekonomiku; pētniecība, inovācijas un konku
rētspēja), tādējādi piešķirot es enerģētikas politikai jaunu 
kvalitāti  kā prezidentūra esam vadījuši diskusijas padomē 
par enerģētikas savienības priekšlikumu gan ministru, 
gan ekspertu līmenī   īpaši esam pievērsušies trim jautāju
miem: reģionālajai sadarbībai kā enerģētikas savienības 
pārvaldības mehānisma pamatelementam, patērētājiem 
pieejamām enerģijas cenām un enerģētikas projektu 
finansējuma pieejamībai. tāpat esam īpaši veicināju
ši diskusijas par energoapgādes drošību un enerģētikas 
savienības ārējo dimensiju  esam uzsvēruši visu piecu di
mensiju savstarpējo saikni, kuru ieviešanai prezidentūras 
laikā apskatītie horizontālie jautājumi par patērētājiem un 
investīcijām ir īpaši svarīgi 

12  Ceļojums tiek klasificēts kā komplekss ceļojums, ja ietver vismaz divus pakalpojumu veidus, piemēram, lidojumu, apmešanos viesnīcā vai auto nomu.
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•	esam gandarīti, ka marta Eiropadome pieņēma būtiskus 
lēmumus gan turpmākās enerģētikas drošības veicināša
nai un enerģijas piegāžu avotu un ceļu diversifikācijai, gan 
kopējās eiropas enerģētikas infrastruktūras izveidei 

•	pēc marta eiropadomes prezidentūra pastiprināti pievēr
sās: atjaunojamo energoresursu un bioloģisko daudz
veidības, ēku un rūpniecības sektora energoefektivi
tātes (siltumapgāde un aukstumapgāde) un reģionālās 
sadarbības jautājumiem  neformālās enerģētikas un vi
des ministru padomē tika diskutēts par tālākās es enerģē
tikas un klimata, kā arī dabas un bioloģiskās daudzveidības 
politikas izstrādi un ieviešanu  papildus tam prezidentūra 
ir iesniegusi komisijai neformālās enerģētikas ministru 
diskusiju kopsavilkumu par siltumapgādes un aukstumap
gādes lomu energoefektivitātes politikā  tas būs ieguldī
jums plānotajā es siltumapgādes un aukstumapgādes 
stratēģijā  reģionālās sadarbības veicināšanas jautājumā 
latvijas prezidentūra sagatavoja rekomendācijas, kas tika 
apspriestas enerģētikas ģenerāldirektoru sanāksmē bri
selē  rekomendācijas un debašu rezultāti kalpos kā dalīb
valstu ieguldījums komisijas iniciatīvās   savukārt baltijas 

enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāns (bemIp) tika 
atzīts par efektīvu reģionālās sadarbības modeli, kurš tiek 
izmantots kā paraugs reģionālās sadarbības formātiem 
 eiropas savienībā  

•	apzinoties bemIp efektivitāti un reģionālās sadarbības 
nozīmi, iesaistītās dalībvalstis (dānija, Igaunija, latvija, 
lietuva, polija, somija, vācija un zviedrija, kā arī norvēģi
jai, kurai ir novērotājas statuss) ir apstiprinājušas gatavību 
turpināt sadarbību, apvienojot bemIp iniciatīvu ar eiropas 
savienības stratēģijas baltijas jūras reģionam (essbjr) po
litikas jomas enerģētika iniciatīvu, tādējādi optimizējot 
divu reģionālās sadarbības formātu darbību baltijas jūras 
reģionā enerģētikas nozarē  jūrmalā 29  maijā latvijas pre
zidentūras sadarbībā ar eiropas komisiju organizētajā “bal
tijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna (bemIp) 
augsta līmeņa darba grupas un essbjr politikas jomas 
“enerģētika” apvienotajā sanāksmē” dalībvalstis vienojās 
par atjaunoto bemIp saprašanās memorandu un jaunu 
kopīgu rīcības plānu enerģētikas jomā  atjaunoto bemIp 
saprašanas memorandu parakstīja 8  jūnija enerģētikas 
ministru padomes ietvaros 
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•	enerģētikas savienība ir īpaši svarīga latvijai, jo palīdzēs 
nodrošināt valsts energoapgādes infrastruktūras savieno
jamību ar pārējo eiropu, palielinot energoapgādes drošību  

rudenī plānots apstiprināt es otro kopējo interešu projek
tu sarakstu13, kas paredz īstenot virkni gāzes un elektrības 
projektu 

kLImatS un EnErģētIka

•	 viens no galvenajiem latvijas prezidentūras mērķiem kli
mata politikā bija sagatavot un pārstāvēt eiropas savienī
bas viedokli, gatavojoties Parīzes klimata konferencei 
(Cop21, š g  30  novembris – 11  decembris):

- eiropas savienības vides ministri 6  martā vienojās par na
cionāli noteiktajām emisiju samazināšanas saistībām jeb 
eiropas savienības ieguldījumu klimata pārmaiņu sama
zināšanai pēc 2020  gada  tas paredz, ka līdz 2030   gadam 
 es savas emisijas samazinās vismaz par 40% salīdzinā
jumā ar 1990  gadu  eiropas savienība bija pirmā lielā 

ekonomika, kas ano klimata konvencijas sekretariātam 
iesniedza paziņojumu par savu ieguldījumu 

- prezidentūra sešu mēnešu garumā nodrošināja vienotu 
ES viedokļa izstrādi un pārstāvēja to sarunās ar pā
rējām valstīm divu sagatavošanas sesiju laikā Ženēvā 
un bonnā14  Šo sesiju laikā prezidentūra nodrošināja 
 eiropas savienības nostājas pārstāvību divpusējo tikša
nos laikā starp eiropas savienību un citām valstīm, kas 
piedalās ano klimata sarunās  
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13 Latvijai nozīmīgi elektroenerģijas projekti, kurus vēlamies iekļaut 2. kopējo interešu sarakstā: 1) Igaunijas – Latvijas trešais starpsavienojums; 2) Kurze-
mes loka 3. etaps – “Ventspils – Tume – Imanta”; 3) BalticCorridor – Tartu (EE) – Valmiera (LV) un Tsirgulina (EE) – Valmiera (LV); 4) BalticCorridor – Rīgas 
TEC2 (LV) – Salaspils (LV); 5) Kurzemes loka 3. kārta; 6) Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums un iekšēja Igaunijas pārvades tīkla pastiprināšana ar GVL 
Harku – Sindi. Latvijai nozīmīgie gāzes projekti, kurus vēlamies iekļaut 2. Kopējo interešu sarakstā: 1) Lietuvas – Polijas gāzes starpsavienojuma (GIPL) 
celtniecība; 2) Lietuvas – Polijas gāzes starpsavienojuma (GIPL) izpēte; 3) Inčukalna PGK modernizācija un paplašināšana; 3) Latvijas – Lietuvas starpsavie-
nojuma pilnveidošana; 4) Tallinas SDG terminālis; 5) Paldiski SDG terminālis.
14 Ženēvas klimata konferences sagatavošanas sesija norisinājās no 8. līdz 13. februārim un otrā sesija norisinājās Bonnā no 1.līdz 11. jūnijam.
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- latvijas prezidentūra es vārdā pauda viedokli par aktuāla
jiem jautājumiem saistībā ar gatavošanos parīzes klimata 
konferencei tādos augsta līmeņa pasākumos kā lielā
ko ekonomiku forums vašingtonā (19 –20  aprīlī) un pē
tersbergas klimata dialogs berlīnē (17 –19  maijā)  virzībā 
uz parīzes klimata konferenci ES viedokļa skaidrošana 
citām valstu grupām ir ļoti nozīmīga, lai tuvinātu valstu 
grupu viedokļus par būtiskajiem sarunās atvērtajiem jau
tājumiem 

- prezidentūra uzsāka Eiropas Savienības pozīcijas iz
strādi parīzes klimata konferencei, vadot ministru dis
kusijas es vides ministru padomes sanāksmēs 14  aprīlī 
un 15  jūnijā  tika sagatavota arī padomes secinājumu 
pirmā redakcija  latvijas prezidentūras iesākto darbu 
turpinās luksemburgas prezidentūra, lai š g  septembrī 
pabeigtu darbu pie eiropas savienības nostājas apstipri
nāšanas  tas nepieciešams, lai es varētu aktīvi iesaistīties 
un panāktu progresu starptautiskajās klimata sarunās   

•	es dalībvalstis ir vienojušās par nepieciešamību veikt bū
tiskas reformas es emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (es 
ets) darbībā  latvijas prezidentūra nodrošināja vienošanās 
panākšanu par ES EtS tirgus stabilitātes rezerves izvei
di un darbību  es ets ir galvenais siltumnīcefekta gāzu 

 emisiju samazināšanas instruments no lielajām enerģētikas 
un rūpnieciskās ražošanas iekārtām  panāktā vienošanās ir 
nozīmīgs sasniegums es klimata un enerģētikas politikā, jo 
ļaus optimāli funkcionēt emisiju kvotu tirgum, stimulējot in
vestīcijas videi draudzīgās tehnoloģijās, energoefektivitātē 
un atjaunojamo energoresursu izmantošanā, tādējādi sek
mējot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu  

•	latvijas prezidentūra nodrošināja tiesību akta pieņemša
nu, lai eiropas savienības vārdā noslēgtu ano vispārējai 
konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā kioto pro
tokola dohas grozījumu, kā arī lai ano vispārējai konven
cijai par klimata pārmaiņām pievienotā kioto protokola 
dohas grozījuma saistību izpildē iekļautu Islandi, tādējādi 
nodrošinot eiropas savienības, tās dalībvalstu un Islandes 
kopējo saistību kopīgu izpildi klimata pārmaiņu mazināša
nai laikposmā līdz 2020  gadam 

•	lai nodrošinātu es interešu pārstāvību, prezidentūra sa
gatavoja es kopējo nostāju starptautiskajai atjaunojamās 
enerģijas aģentūras (Irena) 5  ģenerālajai asamblejai un 
9  padomes sanāksmei  Galvenā uzmanība abās sanāksmēs 
tika pievērsta atjaunojamās enerģijas pienesumam parīzes 
klimata konferencei, kā arī enerģētikas nozares pārveido
šanai, attīstoties atjaunojamiem energoresursiem   

tranSPortS
•	transporta jomā latvijas prezidentūras prioritāte bija 

darbs pie Ceturtās dzelzceļa pakotnes  Ceturtā dzelzceļa 
pakotnē ir seši tiesību aktu priekšlikumi, kas tika piedāvāti 
jau 2013  gadā – tie vērsti uz šķēršļu likvidēšanu vienotas 
eiropas dzelzceļa telpas izveidei  pakotni var iedalīt divos 
pīlāros – “tehniskajā” un “politiskajā” (“tirgus”) pīlārā  lat
vijas prezidentūra noslēdza darbu pie pakotnes tehniskā 
pīlāra, kas ir būtisks dzelzceļa tirgus attīstībai un nozares 
ekonomiskajai izaugsmei  panāktās vienošanās ļoti pozitī
vi vērtē dzelzceļa industrija, kas arvien vairāk saskaras ar 
globālo konkurenci  līdz ar tiesību aktu stāšanos spēkā 
vienkāršosies drošības sertifikācijas procedūras, pārejot uz 
vienotu drošības sertifikātu, kas būs derīgs visā eiropas sa
vienībā (dzelzceļa pārvadātājiem, kas plāno veikt darbības 
vairākās dalībvalstīs), kā arī tiks izveidota vienota dzelzceļa 
ritekļu autorizācijas sistēma  politiskā un ekspertu līme
nī latvijas prezidentūra turpināja darbu arī pie pakotnes 
politiskā pīlāra sensitīvajiem priekšlikumiem  jāatzīmē, ka 
prezidentūrā paveiktais ir būtisks ieguldījums ceļā uz vie
nošanās panākšanu par politiskā pīlāra priekšlikumiem  
tas atspoguļojas arī 11  jūnija transporta padomē ap
stiprinātajā progresa  ziņojumā par latvijas prezidentūras 
laikā paveikto  pakotnes politiskais pīlārs paredz dzelz
ceļa pārvadājumu tirgus atvēršanu iekšzemes pasažieru 
 pārvadājumos, kā arī pārvadātāju un dzelzceļa infrastruk
tūras pārvaldītāju nodalīšanu 

•	lai uzsvērtu transeiropas transporta tīkla (tEnt) un 
transporta pamattīkla nozīmi ES konkurētspējā un iz
augsmē, 13  marta transporta padomē latvijas preziden
tūra vadīja diskusiju par transporta lomu un ieguldījumu es 
izaugsmē, kā arī jaunu un kvalitatīvu darba vietu radīšanā  
ministri uzsvēra efektīva, labi funkcionējoša un ilgtspējīga 
eiropas transporta tīkla izšķirošo lomu es kopējā konkurēt
spējā  tika arī atzīts, ka galvenais izaicinājums eiropas trans
porta tīkla attīstīšanā ir trūkstošo starpsavienojumu pār
robežu projektu ieviešana, jo īpaši dzelzceļa un iekšzemes 
ūdensceļu jomā  diskusijās tika uzsvērta nepieciešamība 
sekmēt viedu un inovatīvu risinājumu izmantošana trans
porta jomā, kas sniedz iespējas eiropas ekonomikai ne tikai 
infrastruktūras jomā, bet arī elektrisko un tālvadības auto
mobiļu ražošanas un loģistikas pakalpojumu nozarē  minis
tri atzina, ka transporta nozarē ir nepieciešamas ievērojamas 
 investīcijas un ir jāmeklē vairāk jaunu finansēšanas mehānis
mu, arī publisko un privāto partnerību ietvaros 

•	par Eiropas transporta tīkla attīstību, īpašu uzmanību 
pievēršot transporta pamattīkla koridoru īstenošanai 
un finansēšanai, transeiropas transporta tīklu (tent) 
dienās rīgā diskutēja es transporta ministri, eiropas parla
menta deputāti un transporta jomas pārstāvji  tent die
nas notika 22  – 23  jūnijā un tās organizēja latvijas prezi
dentūra sadarbībā ar eiropas komisiju 
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•	aviācijas jomā 13  marta transporta padomes ietvaros 
latvijas prezidentūra vadīja diskusiju par aviācijas nozares 
stratēģiskajām prioritātēm  runājot par eiropas aviāci
jas nozares iekšējās un ārējās konkurētspējas stiprināšanu, 
ministri rosināja mazināt administratīvo slogu nozarei, t sk  
valsts atbalsta sniegšanā lidostām un aviokompānijām; atzi
na, ka būtiski ir rast risinājumus infrastruktūras kapacitātes 
nodrošināšanai es lidostās un rast iespēju stiprināt es pārva
dātāju konkurētspēju iepretim trešo valstu pārvadātājiem  
ministri bija vienisprātis – lai vairotu nozares ieguldījumu 
eiropas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā, nepie
ciešams paātrināt jauno tehnoloģiju ieviešanu, izmantojot 
pētniecību, t  sk  izvēršot eiropas vienotās gaisa telpas gai
sa satiksmes vadības pētījumu, kā arī veicinot ieguldījumus 
aviācijas infrastruktūrā  tāpat ministri uzsvēra, ka es iekšējā 
un ārējā savienojamība ir kritiski svarīga es aviācijas nozares 
attīstībai  svarīgi stiprināt ne tikai es esošās lielās lidostas, 
bet arī aviosavienojamību es perifērajos reģionos 

•	latvijas prezidentūra turpināja darbu pie gaisa pasažieru 
interešu aizsardzības priekšlikuma  tā mērķis ir nodro
šināt pasažieru tiesību minimumu satiksmes traucējumu 
laikā, piemēram, lidojumu atcelšanas vai kavēšanās gadī
jumā, vienlaikus ņemot vērā finansiālo ietekmi uz gaisa 
transporta nozari un gādājot par to, lai gaisa pārvadātāji 
darbotos atbilstoši nosacījumiem liberalizētā tirgū  11  jū
nija transporta padomē ministri apstiprināja progresa 
 ziņojumu par latvijas prezidentūras laikā paveikto, panā
kot kompromisu atvērtajos jautājumos par kavēšanās un 
atcelšanas jēdziena būtību, salona bagāžas regulējumu, kā 
arī tehnisku ārkārtas apstākļu iekļaušanu atsevišķā, obligā
tā un izsmeļošā sarakstā  vienlaikus jāatzīmē, ka aviācijas 
nozares jautājumu t sk  Gaisa pasažieru tiesību priekšliku
ma, virzību kavēja Gibraltāra jautājums 15

•	tāpat latvijas prezidentūra turpināja darbu pie ārējās aviā
cijas politikas, izskatot nolīgumus, piemēram, drošības no
līgumu ar amerikas Savienotajām Valstīm un visaptve
rošo nolīgumu ar brazīliju, kā arī strādājot pie Horvātijas 
iekļaušanas vairākos jau noslēgtos aviācijas nolīgumos  
latvijas prezidentūra koordinēja arī es pozīciju starptau
tiskās civilās aviācijas organizācijas aktuālajos darba kārtī
bas jautājumos 

•	lai jau no 2016  gada varētu sniegt tālvadības gaisa kuģu 
pakalpojumus Eiropā, latvijas prezidentūras laikā tika likti 
pamati galvenajiem principiem regulējošā ietvara izveidei 
tālvadības gaisa kuģu darbībai eiropā  principi paredz 
skaidrus noteikumus tālvadības gaisa kuģu ražotājiem un 
to potenciālajiem lietotājiem, augsta līmeņa drošības un 
datu aizsardzības prasības, kā arī tālvadības gaisa kuģu ope
ratoru atbildību  Iepriekšminētie principi ir ietverti augsta 
līmeņa konferences par tālvadības gaisa kuģu sistēmām ap
stiprinātajā “rīgas deklarācijā”, un tā uzskatāma par nozīmī
gu ieguldījumu tālvadības gaisa kuģu  regulējuma tapšanā  
latvijas prezidentūras un eiropas komisijas līdzorganizētā 
konference notika rīgā no 5  līdz 6  martam 

•	ES iekšējo ūdensceļu transporta jomā latvijas preziden
tūra panāca vienošanos eiropas savienības padomē par 
pārskatīto priekšlikumu, kas nosaka vienotu es tehnisko 
regulējumu iekšējo ūdensceļu kuģiem  tā uzskatāma par 
lielu soli šīs jomas regulējuma pilnveidošanā  priekšlikums 
paredz vienotu tehnisko standartu kopumu es iekšējos 
ūdensceļos kuģojošajiem kuģiem un to, ka eiropas savie
nības iekšējās kuģošanas sertifikāti ir derīgi visos eiropas 
savienības iekšējos ūdensceļos  priekšlikums ir būtisks, lai 
es varētu turpināt virzību uz multimodālā transporta tīkla 
vienotu un integrētu es iekšējo ūdensceļu sistēmu 
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latvIjas valsts prezIdents andrIs bērzIņŠ un latvIjas satIksmes mInIstrs 
anrIjs matīss

latvIjas satIksmes mInIstrs anrIjs matīss

15  Nesaskaņas starp Lielbritāniju un Spāniju par Gibraltāra lidostas valstisko piederību un to, kura valsts ir tiesīga īstenot ES tiesību aktus šajā teritorijā.
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•	tāpat kuģniecības jomā tika koordinēta eiropas savienības 
pozīcija starptautiskās jūras organizācijas (Imo) apakško
mitejām, kas notika londonā jautājumos, kuros ir dalīta 
eiropas savienības kompetence 

•	savukārt dzelzceļa nozares pētniecības attīstīšanā un 
finansēšanā nozīmīgs ir latvijas prezidentūras laikā ap
stiprinātais jaunās publiskās privātās partnerības  dzelzceļa 
sektorā – kopuzņēmuma shift2rail – stratēģiskais plāns  
stratēģiskais plāns nosaka ilgtermiņa pētniecības un ino
vāciju prioritātes inovācijas sekmēšanai dzelzceļa sektorā 

•	Lai stiprinātu sadarbību starp Eiropu un āzijas valstīm 
transporta jomā, latvijas prezidentūra organizēja 3  āzi
jas – eiropas transporta ministru sanāksmi “multimodālu 
transporta savienojumu attīstība eirāzijā – status quo un 
ieskats nākotnē”, kuras laikā tika pieņemta “rīgas deklarā
cija”, kas paredz dalībvalstu apņemšanos stiprināt sadar
bību transporta jomā, izveidojot integrētu, ilgtspējīgu un 
efektīvu sauszemes transporta sistēmu, t sk  intermodālos 
risinājumus starp āziju un eiropu  sanāksme  notika 29  – 
30  aprīlī rīgā  

noDarbInātība un SoCIāLā PoLItIka
•	eiropas savienības konkurētspējas un izaugsmes veicināša

nā būtiska loma ir nodarbinātībai un sociālajiem aspek
tiem  9  marta nodarbinātības, sociālās politikas, veselības 
un patērētāju lietu ministru padomē tika apstiprināti pado
mes secinājumi par iekļaujošiem darba tirgiem, kuros ņemti 
vērā 3 –4  februārī notikušās konferences rezultāti  secinā
jumos uzsvērta iekļaujoša un ilgtspējīga dalība darba 
tirgū un noteikti turpmākie soļi kvalitatīvāku darba vietu 
izveidē es  tie ietver tādus aspektus kā ienākumu pietieka
mība, karjeras iespējas, drošai pāreja no vienas darba vietas 
uz citu, kā arī sadarbība ar sociālajiem partneriem  

•	padomes secinājumos uzsvērts arī ilgstošā bezdarba jau
tājums un nepieciešamība piedāvāt darba meklētājiem 
efektīvus pakalpojumus, kas pamatojas uz individualizē
tu un pierādījumos balstītu pieeju, kā arī nepieciešamība 
nodrošināt sinerģiju starp darba tirgus aktivizēšanas un 
sociālās aizsardzības sistēmu sniegtajiem pakalpojumiem  

•	latvijas prezidentūra panāca vienošanos par Padomes lē
mumiem, ar kuriem izveido nodarbinātības komiteju 
un Sociālās aizsardzības komiteju  tas nodrošinās, ka 
eiropas semestra īstenošanā abu komiteju darbs notiks 
atbilstoši līgumam par es darbību, tajā skaitā organizējot 
sadarbību ar citām komitejām, piemēram, ekonomikas un 
finanšu komiteju 

•	18  jūnija nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un 
 patērētāju lietu ministru padomē latvijas prezidentūra pa
nāca vienošanos par dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm  pamatnostādnes nosaka dalībvalstu 
nodarbinātības un sociālās politikas prioritātes un mērķus, 
aptverot dažādus aspektus (darba tiesiskās attiecības, izglītī
ba, sociālā aizsardzība, pensijas, darba vietu kvalitāte, darba 
un ģimenes dzīves saskaņošana, algas, sociālais dialogs, ve
selība, un es iekšējā darbaspēka mobilitāte)  vienlaikus no
tika diskusijas par konverģences nozīmi nodarbinātības un 
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3 asem transporta mInIstru sanāksme “multImodālo transporta savIe-
nojumu attīstība eIrāzIjā – status quo un Ieskats nākotnē”

latvIjas satIksmes mInIstrs anrIjs matīss un eIropas mobIlItātes un 
transporta komIsāre vIoleta bulCa (VIolEtA BulC)
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sociālo politiku jomā un pieeju tās sasniegšanā eiropas eko
nomikas un monetārās savienības padziļināšanas kontekstā 

•	jauniešu nodarbinātības veicināšanā latvijas prezidentū
ra panāca vienošanos par regulu, kas paātrina es finansēju
ma piešķiršanu es jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai  jau 
šogad  es jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai būs pieejams 
viens miljards eiro, kas paredzēts, lai paātrinātu šīs iniciatīvas 
ietvaros paredzēto jauniešu garantijas pasākumu uzsāk
šanu un jauniešu (līdz 25 gadiem) bezdarba mazināšanu es 
valstīs  2015  gadā tiks sniegts atbalsts līdz 650 000 jaunie
šiem  eiropas savienībā jauniešu bezdarba līmenis šī gada 
sākumā ir 20,9%, salīdzinot ar 22,8% pagājušogad  latvija 
jauniešu garantijas ieviešanu uzsāka jau 2014  gada janvārī, 
un pirmie rezultāti ir redzami: jauniešu bezdarbs 2014  gadā 
samazinājās par 3,8%, salīdzinot ar gadu iepriekš  Izvērtējot 
jauniešu garantijas ieviešanu, 18  jūnija nodarbinātības, so
ciālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru pado
mē tika pieņemti secinājumi par revīzijas palātas ziņojumu 

•	latvijas prezidentūra uzsvēra nepieciešamību stiprināt so
ciālā dialoga lomu Eiropas Savienībā, apzinot iespējas, kā 
palielināt efektīvu sociālo partneru ieguldījumu taisnīgākas 
un konkurētspējīgākas eiropas veidošanā  21  – 22  aprīļa es 
darba un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē latvi
jas prezidentūra akcentēja darba tirgus izmaiņu ietekmi uz 
sociālo dialogu un sociālo partneru nepieciešamo ieguldī
jumu darba tirgus strukturālo reformu veikšanā  nozīmīgu 
ieguldījumu sociālā dialoga jautājuma aktualizēšanā snie
dza arī sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfede
rācija un Latvijas brīvo arodbiedrību savienība – organi
zējot starptautisku sociālo partneru forumu “sociālā dialoga 
loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu no
drošināšanā”  latvijas brīvo arodbiedrību  savienības rīkotā 
konference “arodbiedrību loma ilgtspējīgas  izaugsmes un 

kvalitatīvu darbavietu veidošanā” pievērsās aktuālajiem 
nodarbinātības un darba tirgus jautājumiem – kvalitatīvu 
darbavietu veidošanai, jauniešu nodarbinātībai un brīvās 
darbaspēka kustības izaicinājumiem  īpaša uzmanība kon
ferencē tika veltīta eiropas arodbiedrību kustības ietekmei 
un arodbiedrību kapacitātei sociālajā dialogā eiropas un 
nacionālajā līmenī 

•	darba tiesību jomā latvijas prezidentūra panāca vieno
šanos ar eiropas parlamentu par jūrnieku direktīvu, kas 
stiprinās jūrniecības nozarē nodarbināto darbinieku tie
sības, lai nodrošinātu tādu pašu aizsardzības līmeni, kā 
uz sauszemes strādājošajiem darbiniekiem, kā arī padarīs 
pievilcīgākas darbavietas tirdzniecības flotē un zivsaim
niecības nozarēs  vienlaikus latvijas prezidentūra uzsāka 
sarunas ar eiropas parlamentu par Eiropas platformas 
izveidi nedeklarētā darba novēršanai un nodeva 
priekšlikumu gala vienošanās panākšanai luksemburgas 
prezidentūrai 

•	nedeklarētā darba jautājums bija aktuāls arī starptau
tiskajā darba konferencē 1  – 13  jūnijā, kur tika pieņemta 
rekomendācija par pāreju no neformālās uz formālo eko
nomiku un notika diskusijas par darba aizsardzības un so
ciālās politikas jautājumiem  latvijas prezidentūra nodro
šināja eiropas savienības viedokļa koordināciju  

•	latvijas prezidentūras laikā padomē tika panākta vieno
šanās par priekšlikumiem padomes lēmumiem, lai da
lībvalstis eiropas savienības  interesēs  varētu  ratificēt 
starptautiskās darba organizācijas 1930  gada Piespiedu 
darba  konvencijas 2014  gada protokolu attiecībā uz tiesu 
iestāžu sadarbību  krimināllietās un attiecībā uz sociālās 
politikas jautājumiem 
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preses konFerenCe pēC darba un soCIālo lIetu mInIstru neFormālās 
sanāksmes

eIropas komIsIjas prIekŠsēdētāja vIetnIeks valdIs dombrovskIs un 
latvIjas labklājības mInIstrs uldIs auGulIs
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•	latvijas prezidentūra pievērsās drošības un veselības aizsar
dzības darbā uzlabošanai un negadījumu skaita darba vietā 
samazināšanai  9  marta nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju lietu ministru padomē tika apstip
rināti padomes secinājumi par ES stratēģisko ietvaru par 
drošību un veselības aizsardzību darbā, uzsverot jaunos 
izaicinājumus darba aizsardzības jomā, ko rada gan moder
no tehnoloģiju ieviešana darba vietās, gan sabiedrības un 
darbaspēka novecošanās  vienlaikus ir nepieciešams uzla
bot darba aizsardzības jomas tiesību aktu ieviešanu, it īpaši 
mikro un mazajos uzņēmumos  tāpat darba aizsardzības 
jomai tika veltīta arī konference, kas 27  aprīlī notika rīgā 

•	11 –12  maijā rīgā notika augsta līmeņa tikšanās, kuras re
zultātā tika sagatavoti prezidentūras secinājumi par cilvēku 
ar invaliditāti tiesību nodrošināšanu, īpašu  uzsvaru lie
kot uz bērniem ar invaliditāti  turpinot diskusijas par aug
stas kvalitātes sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 
iekļau šanu eiropā, latvijas prezidentūra sniedza ieguldīju
mu dalībvalstu labākās pieredzes apmaiņā konferencē par 
deinstitucionalizāciju, kas notika rīgā 15  jūnijā  

•	Lai atvieglotu piekļuvi iespieddarbiem personām, ku
ras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas 
lasītnespēju citu iemeslu dēļ, 19  maija vispārējo lietu 
padomē tika apstiprināts aicinājums eiropas komisijai   
nekavējoties nākt klajā ar leģislatīvo priekšlikumu par es 

 tiesiskā regulējuma saskaņošanu ar marrākešas līgumu  
marrākešas līguma ieviešana es dalībvalstīs uzlabos iespē
jas personām ar redzes traucējumiem piedalīties sabiedrī
bas kultūras dzīvē, iegūt izglītību un baudīt mākslu 

•	dzimumu līdztiesības jomā latvijas prezidentūra pievērsa 
uzmanību sieviešu un vīriešu pensiju atšķirību mazinā
šanai, 18  jūnija nodarbinātības, sociālās politikas, veselības 
un patērētāju lietu ministru padomē pieņemot padomes se
cinājumus par vienlīdzīgu ienākumu saņemšanas iespējām 
sievietēm un vīriešiem  secinājumos uzsvērti pasākumi da
žādās jomās ekonomiski aktīvajā dzīves periodā, lai mazinā
tu sieviešu un vīriešu pensiju atšķirību veidošanās iespējas  
statistika rāda, ka šobrīd pensiju atšķirības starp vīriešiem 
un sievietēm eiropas savienībā sasniedz 38,5%, kas vairāk 
nekā divas reizes pārsniedz algu atšķirības (16,5%)  

•	latvijas prezidentūra turpināja darbu pie priekšlikuma pa
domes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, in
validitātes, vecuma vai seksuālās orientācijas  prezidentūra 
apzināja atvērtos problēmjautājumus un apkopoja dalīb
valstu viedokļus, kā arī 18  jūnija nodarbinātības, sociālās 
politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē tika 
pieņemts progresa ziņojums par veiktajiem precizējumiem, 
kas galvenokārt skar direktīvas priekšlikuma tvērumu soci
ālās aizsardzības un izglītības jomās 

IzGLītība un jaunatnE
•	Ievērojot stratēģiskā ietvara Eiropas sadarbībai izglītībā 

un apmācībā vidusposma izvērtēšanas procesu un sekmē
jot izglītības un apmācības jomas jautājumu stiprināšanu 
stratēģijas “eiropa 2020” kontekstā, latvijas prezidentūra 
š g  18  maija es Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta 
ministru padomes ietvaros vadīja politikas debates par 
 eiropas sadarbības izglītībā un apmācībā svarīgākajiem 
jautājumiem – sadarbības un mērķu aktualitāte, sadarbības 
formas un darba cikls, kā arī stratēģiskā ietvara kā es dar
ba kārtības darba vietu, izaugsmes, investīciju un sociālās 
kohēzijas vecināšanai  es Izglītības ministri atbalstīja esošo 
stratēģisko mērķu aktualitāti – sekmēt mūžizglītību un 
mobilitāti; uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un 
efektivitāti; veicināt taisnīgumu, sociālo kohēziju un 
pilsonisko aktivitāti; visos izglītības un apmācības līme
ņos sekmēt novatorismu, tostarp uzņēmējdarbības garu  
papildus, ministri atbalstīja pāreju no līdzšinējā stratēģiskā 
ietvara 3 gadu darba cikla uz 5 gadu, tādējādi reaģējot uz 
aktuālajiem izaicinājumiem un veicinot sociālo kohēziju, ak
tīvu pilsoniskumu un nodarbinātību  

•	Izglītības un nodarbinātības sektora sadarbības ietvaros, 
latvijas prezidentūra akcentēja vairākus jautājumus – 
 izglītības kvalitāte, darba vidē balstīta izglītība, aug
stas kvalitātes mācību rezultāti, Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūra, tostarp starptautiskā dimensija un sasais
te ar citiem instrumentiem, kā arī nākotnes soļi iniciatīvai 
par eiropas prasmju un kvalifikāciju telpu  papildus latvijas 
prezidentūra izvērtēja dalībvalstu specifisko rekomendāciju 
izpildi eiropas semestra16 procesa ietvaros saistībā ar skolu 
līmeņa izglītību, augstāko izglītību un tālākizglītību, kā arī ar 
izglītības atbilstību darba tirgus prasībām 

•	sekmējot sadarbības uzlabošanu profesionālajā izglī
tībā un apmācībā, kvalitātes nodrošināšanas jautāju
mus un citus būtiskus elementus, kā arī nolūkā sagata
vot š g  22  jūnija profesionālās izglītības un apmācības 
ministru, eiropas sociālo partneru un eiropas komisijas 
sanāksmi, š g  20 –21  aprīlī un 21  jūnijā latvijas preziden
tūra organizēja par profesionālo izglītību un apmācību 
atbildīgo ģenerāldirektoru sanāksmes, kuru ietvaros tika 
diskutēts par profesionālās izglītības un apmācības poli
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tikas pārskatīšanas procesu, kā arī nākamā perioda mēr
ķiem līdz 2020  gadam  2015  gada 22  jūnija profesionālās 
izglītības un apmācības ministru, eiropas sociālo part
neru un eiropas komisijas sanāksmē tika atbalstīti rīgas 
 secinājumi (riga Conclusions), kas nosaka profesionālās 
izglītības un apmācības mērķus līdz 2020  gadam, akcentē
jot darba vidē balstītas mācības veicināšanu, kvalitātes no
drošināšanas mehānismu attīstību, profesionālās izglītības 
un apmācības pieejamību, pamatprasmju stiprināšanu un 
pedagogu izglītību un profesionālo pilnveidi  tāpat Lat
vijas prezidentūra veicināja darba devēju iesaisti pro
fesionālajā izglītībā un apmācībā, sadarbībā ar Latvijas 
Darba devēju konfederāciju organizējot starptautisku 
konferenci rīgā 11  maijā “konkurētspējīga un ilgtspējīga 
profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi”.  

•	lai sekmētu diskusiju par aktuālajiem vispārējās izglītības 
jautājumiem un sagatavotu š g  18  maija ministru disku
siju un pieredzes apmaiņu par izglītības pieejamības un 
kvalitātes veicināšanu dažādos ES reģionos, ņemot 
vērā sociāli demogrāfisko un ekonomisko kontekstu, kā 
arī nodrošinot izmaksu efektivitāti, latvijas prezidentūra 
š g  5  – 6  maijā organizēja par skolas izglītību atbildīgo 
ģenerāldirektoru sanāksmi  tajā tika diskutēts par izglītības 
pieejamību un resursu efektivitāti, kā arī pirmsskolas un sā
kumskolas izglītības lomu radošuma, inovāciju un digitālās 
kompetences attīstībā 

•	14  – 15  maijā notika Erevānas ministru konference un 
ceturtais boloņas politikas forums, kura rezultātā minis
tri vienojās par erevānas komunikē, kas nosaka augstākās 
izglītības prioritātes laika periodam līdz 2018  gadam  
viens no ministru sanāksmes galvenajiem akcentiem ir ne
pieciešamība visām eiropas augstākās izglītības telpas da
lībvalstīm īstenot strukturālās reformas, pārejot uz vienotu 
grādu sistēmu un kvalitātes nodrošināšanas standartiem  
vienlaikus komunikē norāda uz nepieciešamību tiekties 
pēc inovācijām pedagoģijā, digitālā potenciāla pilnīgāku 
izmantošanu, sadarbības stiprināšanu ar darba devējiem, 
studentu un mācībspēku mobilitāti  tāpat tika  izsvērta 

vajadzība veidot iekļaujošākas universitātes, tostarp 
 akcentējot nepieciešamību vairāk domāt par mūžizglītību  
procesa virzību ikdienā pārrauga boloņas procesa vadības 
grupa, kas latvijas prezidentūras es padomē laikā rīgā 
tikusies divas reizes (janvārī un martā)  ņemot vērā ere
vānas komunikē, boloņas procesa vadības grupa noteiks 
darba plānu un pārvaldīs to turpmākos trīs gadus 

•	latvijas prezidentūra pievērsās arī jauniešu politiskās 
līdzdalības veicināšanai  jautājumu, kā dalībvalstis var 
praktiski veicināt jauniešu iesaisti demokrātiskajos pro
cesos, pārsprieda es jaunatnes konferencē no 23  līdz 
26  martam strukturētā dialoga ar jauniešiem ietvaros  
latvijas brīvo arodbiedrību savienības rīkotais starptau
tiskais arodbiedrību jauniešu forums “arodbiedrību 
jauniešu līdzdalības stiprināšana lēmumu pieņemšanā 
eiropas un nacionālajā līmenī” pievērsās jauniešu līdzda
lības iespējām eiropas un nacionālajos politiskajos proce
sos  tajā tika prezentēti  ārvalstu un latvijas labās prakses 
piemēri, izstrādātas rekomendācijas par jauniešu iesaistes 
veicināšanu darba ņēmēju organizācijās un jauniešu līdz
dalības stiprināšanu lēmumu pieņemšanā 

•	lai efektīvi risinātu jauniešu sociāli ekonomiskos izaici
nājumus, 18  maija Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta 
ministru padomē tika pieņemti padomes secinājumi par 
starpnozaru politikas sadarbības stiprināšanu  tieši jau
natnes darbs un neformālā izglītība var sniegt ieguldījumu 
jauniešu situācijas uzlabošanā, īpaši to jauniešu, kam ir vis
lielākais sociālās atstumtības risks, un to, kas nav nedz no
darbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā  

•	lai vairāk uzsvērtu jaunatnes darba nozīmi saistībā ar per
sonīgās attīstības veicināšanu, sociālās iekļaušanas, kultūras 
daudzveidības un aktīva pilsoniskuma vērtību sekmēšanu, 
18  maija Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru 
padomē tika pieņemti padomes secinājumi par darba ar 
jaunatni pastiprināšanu, lai veicinātu saliedētu sabiedrību  
eiropas komisija tiek aicināta izstrādāt priekšlikumu par jau
natnes darbu 

konkurētSPējīGa 
EIroPa

5  asem IzGlītības mInIstru sanāksmes dalībnIeku kopbIlde latvIjas IzGlītības un zInātnes mInIstre mārīte seIle
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kuLtūra 
•	ar mērķi es līmenī sekmēt kultūras un radošo nozaru pār

neses efektu – īpašu radošo procesu, kurā kultūras un ra
došajām nozarēm raksturīgās zināšanas un prasmes saplūst 
ar citu nozaru zināšanām un prasmēm, radot inovatīvus un 
funkcionālus risinājumus, 19  maija Izglītības, jaunatnes, 
kultūras un sporta ministru padomē tika pieņemti pado
mes secinājumi, lai veicinātu izpratni par dažādu  nozaru 

 sadarbības potenciālu un sniegtu ieguldījumu eiropas eko
nomikas konkurētspējas palielināšanā, ātrākā izaugsmē un 
inovāciju attīstībā  secinājumos tika ietverti ieteikumi, kas 
tika gūti ikgadējās radošās darbības nedēļas ”radi!” ietvaros 
11  un 12  martā rīgā prezidentūras konferencē “kultūras un 
radošo industriju pārneses process”  

•	latvijas prezidentūra izstrādāja ieteikumus turpmākam 
darbam, lai nostiprinātu uz pierādījumiem balstītas 
kultūras politikas veidošanu un sekmētu kultūras sta
tistikas un izpētes attīstību, īstenojot 2012  gada 26  no
vembra es padomes secinājumos par kultūras pārvaldību 
izteiktos ieteikumus, ar mērķi uzlabot kultūras pārvaldību.

•	tāpat 12  un 13  martā latvijas prezidentūras konferencē 
tika aktualizēta tēma par kultūras mantojuma, laikmetī
gās arhitektūras un dizaina mijiedarbību   konferences 
noslēgumā delegāti pieņēma kopīgu paziņojumu, aicinot 
veicināt uz cilvēku vērstu pieeju, īstenojot inovācijas vēs
turiskajā vidē, kā arī piešķirt lielāku vērību oriģinālu kul
tūrvēsturisku vērtību saglabāšanai, tostarp aicinot Eiro
pas komisiju noteikt 2018. gadu par Eiropas kultūras 
mantojuma gadu.

•	lai plašāk izmantotu Eiropas digitālā kultūras manto
juma bagātību citās nozarēs, 17  un 18  martā norisinā
jās eiropas digitālās bibliotēkas Europeana augsta līmeņa 
stratēģiskās plānošanas tikšanās  tikšanās ietvaros tika 

izstrādātas rekomendācijas, lai sekmētu digitālo kultūras 
mantojuma materiālu atkārtotu izmantošanu izglītībā un 
radošajās industrijās, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti, 
stiprinot radošo sektoru un iepazīstinot eiropas iedzīvotā
jus ar daudzveidīgo eiropas kultūras mantojumu  

•	eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas aso
ciāciju biroja un eiropas nacionālā publisko bibliotēku 
pārvaldnieku foruma konferences ietvaros rīgā 8  maijā 
tikās eiropas bibliotēku nozares pārstāvji, un diskutēja, kā 
veicināt lasīšanu Eiropā. konference akcentēja nepie
ciešamību turpināt aktīvu darbu bibliotēku lomas veici
nāšanā sabiedrībā, atbalsta sniegšanā informācijpratības 
un mūžizglītības procesiem, kā arī elektronisko grāmatu 
patapināšanu bibliotēkās  

•	es nacionālo arhīvu vadītāju padome un eiropas arhīvu 
grupa tikās rīgā no 19  – 20  jūnijā, uzsverot arhīvu vietu 
un lomu digitālajā laikmetā, arhīvu pārvaldību un statis
tiku, kā arī autortiesības un personas datu aizsardzību un 
arhīvu pieejamību 

konkurētSPējīGa 
EIroPa

konFerenCe “kultūras un radoŠo IndustrIju pārneses proCess” latvIjas kultūras mInIstre daCe melbārde
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VESELība un SPortS

•	latvijas prezidentūra 19  jūnija nodarbinātības, sociālās 
politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē 
panāca vienošanos par priekšlikumu medicīnas ierīču re
gulējumam  jaunais regulējums nodrošinās augsta līme
ņa aizsardzību eiropas iedzīvotāju veselībai un drošībai, 
nodrošinās netraucētu iekšējā tirgus darbību, kā arī tie
sisko regulējumu, kas nepieciešams eiropas medicīnisko 
ierīču nozares inovācijām un konkurētspējai 

•	es veselības ministri 20  – 21  aprīlī tikšanās laikā rīgā vie
nojās par vienotas uztura un alkohola politikas nepiecieša
mību eiropas savienībā  latvijas prezidentūra akcentēja ne
pieciešamību veicināt veselīgu dzīvesveidu, uzsverot, ka 
uztura un pārtikas politiku es jāveido tā, lai sargātu sabiedrī
bas veselību un veicinātu veselīga uztura lietošanu ikdienā 

•	lai veicinātu es sabiedrības veselību, kā arī izveidotu me
hānismu, kas ļauj ātri un elastīgi reaģēt, kad tirgū parādās 
jaunas narkotiskas psihoaktīvās vielas, prezidentūra veltīja 
visas pūles, lai panāktu tiesību akta par jaunām psihoak
tīvām vielām virzību padomē  esam vienojušies par juri
disko pamatu tiesību aktam, kas ir nozīmīgs solis ceļā uz 
padomes kopējo nostāju 

•	latvijas prezidentūra pievērsās tautas sporta attīstībai, 
kas var kalpot kā efektīvs instruments sociāli ekonomisko 
izaicinājumu risināšanā  

•	latvijas prezidentūra īpašu uzmanību pievērsa tieši jau
niešiem, 19  maija Izglītības, jaunatnes, kultūras un spor
ta ministru padomē pieņemot padomes secinājumus par 
tautas sportu un uzsverot, ka nepieciešams sekmēt caur
viju prasmju – spēju domāt kritiski, uzņemties iniciatīvu, 
risināt problēmas un strādāt sadarbībā – attīstību, lai veici
nātu jauniešu nodarbinātību  

konkurētSPējīGa 
EIroPa

latvIjas veselības mInIstrs GuntIs belēvIčs nodarbInātības, soCIālās polItIkas, veselības un patērētāju lIetu 
mInIstru neFormālā sanāksme

preses konFerenCe pēC IzGlītības, jaunatnes, kultūras un sporta 
padomes
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VIDES PoLItIka
•	latvijas prezidentūra pievērsa uzmanību resursu efektivitā

tes un zaļās izaugsmes aspektiem, turpinot iesākto darbu 
pie vides dimensijas iekļaušanas eiropas semestra procesā  
6  marta es vides padomē notika diskusija par eiropas se
mestra zaļināšanu17, kur īpaši tika akcentēta nepieciešamība 
virzīties uz aprites ekonomiku, kā arī uzsvērta sinerģija starp 
vides un digitālajiem jautājumiem  diskusijas rezultāti tika 
iekļauti sintēzes ziņojumā, sniedzot padomes ieguldījumu 
eiropas semestra procesā   viedokli par nepieciešamību vir
zīties uz resursu efektīvāku izmantošanu un aprites eko
nomiku latvijas prezidentūra pauda arī augsta līmeņa kon
ferencē par aprites ekonomiku, kas notika 5  martā briselē 

•	latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi
nistrs pārstāvēja prezidentūru augsta līmeņa kon
ferencēs vides jomā  4  martā notikušajā eiropas vides 
aģentūras vides stāvokļa pārskata prezentācijā tika uz
svērts, ka sasniegt es kopējo vīziju 2050  gadā “labi dzīvot 
planētas ekosistēmas robežās” iespējams tikai, integrējot 
vides aspektus citās politikās  

•	tā kā komisija pieņēma lēmumu atsaukt 2014  gada jū
lijā publicēto priekšlikumu atkritumu jomas regulēju
mam (atkritumu pakotne), latvijas prezidentūrai nebija 
iespējams saturiski strādāt pie šī priekšlikuma  tomēr 
prezidentūra organizēja dalībvalstu diskusiju un apko
poja viedokļus gan par nepieciešamajiem uzlabojumiem 
atsauktajā atkritumu pakotnē, gan par papildus elemen
tiem jaunās aprites ekonomikas pakotnes ietvarā   

•	latvijas prezidentūra 14  aprīļa neformālās vides ministru 
padomes laikā, kā arī 26  un 27  maija dabas konferencē 
“es bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 ievieša
na” un 28  un 29  maija eiropas savienības bioloģiskās 
daudzveidības un dabas direktoru sanāksmē organizēja 
diskusijas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu  
notikušo diskusiju rezultāti sniegs ieguldījumu eiropas sa
vienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas vidus ter
miņa izvērtējuma izstrādē 

•	bioloģiskās daudzveidības Starptautisko vides jau
tājumu darba grupā latvijas prezidentūra nodrošināja 
atbilžu izstrādi dažādiem bioloģiskās daudzveidības kon
vencijas sekretariāta informācijas pieprasījumiem, kā arī 
eiropas savienības dalībvalstu viedokļa sagatavošanu un 
pārstāvēšanu tādās starptautiskās sanāksmēs kā: 

- starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu zinātnespolitikas platformas trešajā ple
nārsēde 12  – 17  janvārī, uzsākot dažādus tematiskus un 

ekosistēmu pakalpojumu un bioloģiskās daudzveidības 
novērtējumus visos pasaules reģionos; 

- konvencijas par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši 
kā par ūdensputnu dzīvesvidi 12  pušu konference, 1  – 
9  jūnijā, apstiprinot stratēģisku plānu (2016 – 2024) mit
rāju saprātīgai izmantošanai 

•	par ūdens resursu aizsardzības jautājumiem un iz
aicinājumiem virzībā uz laba ekoloģiskā stāvokļa 

konkurētSPējīGa 
EIroPa

17  Eiropas semestra zaļināšanas stratēģija vērš uzmanību uz nepieciešamību tālāk stiprināt vides dimensiju Eiropa 2020 stratēģijā, piemēram, iekļaujot 
Eiropa 2020 stratēģijā juridiski nesaistošu resursu efektivitātes mērķi, veicinot aprites ekonomikas principu iekļaušanu ekonomikas politikas koordinācijā. 

vIdes mInIstru neFormālā tIkŠanās preses konFerenCe pēC vIdes padomes
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 sasniegšanu latvijas prezidentūra pārstāvēja es viedokli 
4  eiropas ūdens konferencē 23  – 24  martā briselē, kā 
arī apsprieda šos jautājumus es ūdens un jūras direktoru 
sanāksmē 26  – 27  maijā rīgā  

•	lai uzlabotu eiropas savienības gaisa kvalitāti un samazi
nātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un 
cilvēku veselību, prezidentūra panāca vienošanos ar eiro
pas parlamentu 1  lasījumā par ierobežojumiem attiecī
bā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas 
jaudas sadedzināšanas iekārtām  Izstrādātā direktīva 
būtiski paplašinās eiropas savienības regulējumu, nosakot 
emisijas robežvērtības arī vidējas jaudas sadedzināšanas 
iekārtām (iekārtas, kuras izmanto dažādām vajadzībām, 
tostarp elektroenerģijas ražošanai, dzīvojamo ēku apkurei, 
siltuma/tvaika ražošanai rūpnieciskiem procesiem u c ) tā
dējādi samazinot šī sektora radīto gaisa piesārņojumu visā 
eiropas savienībā 

•	lai veicinātu eiropas savienības ilgtermiņa gaisa aizsar
dzības mērķu sasniegšanu un nākotnē sasniegtu eiropas 
savienībā tādu gaisa kvalitāti, kas nerada būtisku negatīvu 
ietekmi un apdraudējumu cilvēka veselībai un videi, pre
zidentūra aktīvi strādāja pie direktīvas priekšlikuma par 
kopējo valstīs radīto gaisu piesārņojošo vielu emisiju 
samazināšanu  latvijas prezidentūras laikā tika sasniegts 
būtisks progress diskusijās par direktīvas tekstu, kā arī dis
kusija 15  jūnija vides ministru padomes laikā iezīmēja ri
sinājumus par atlikušajiem problēmjautājumiem, tādējādi 
paverot ceļu vienošanās panākšanai par padomes nostāju 
luksemburgas prezidentūras laikā  

•	pēc intensīva darba ekspertu līmenī pie autoceļiem 
neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru 
emisiju robežvērtības regulas 30  jūnijā latvijas pre
zidentūra panāca vienošanos padomē par priekšlikumu  
regulas mērķis ir samazināt emisiju izmešu daudzumu, 
kas rodas no autoceļiem neparedzētas mobilas tehnikas 
motoriem, piemēram, dzelzceļa lokomotīvju, kvadracik
lu, motorzāģu motoriem, tādējādi veicinot cilvēku veselī
bas un vides aizsardzību 

•	latvijas prezidentūra nodrošināja grozījumu direktīvā 
94/62/ek attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu mai
siņu patēriņa samazināšanu apstiprināšanu  tādējādi ir ra
dīts ietvars pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt vieglās 
plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu un to negatīvo 
ietekmi uz vidi  

•	lai uzsvērtu prezidentūras ieguldījumu piesārņojuma no 
plastmasas novēršanā vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs piedalījās 
augsta līmeņa konference ‘’plastmasas un mikroplastma
sas piesārņojuma novēršana – steidzama nepieciešamī
ba’’  konference tika organizēta ar mērķi apkopot esošās 
zināšanas par plastmasas un mikroplastmasas nonākšanu 
ūdens vidē un lemt par efektīviem pasākumiem šī piesār
ņojuma samazināšanai 

•	lai sekmētu siltumnīcefekta gāzes izmešu mazināšanu 
transporta sektorā, latvijas prezidentūra panāca vienoša
nos par priekšlikumu, kas risina jautājumu par biodegvie
las ražošanas procesā radītām netiešām izmaiņām zemes 
izmantošanā (ILuC direktīva18)  direktīvas mērķis ir iero
bežot atbalstu pirmās paaudzes biodegvielas ražošanai no 
pārtikas un barības kultūraugiem un noteiktiem kultūrau
giem, kas audzēti speciāli enerģijas iegūšanas vajadzībām, 
kā arī veicināt pāreju uz nākamās paaudzes biodegvielas 
ražošanas metodēm  direktīva paredz, ka dalībvalstīm līdz 
2020  gadam ir jānodrošina, lai no kultūraugiem, kas au
dzēti uz lauksaimniecības zemes, iegūtā pirmās paaudzes 
biodegviela nepārsniegtu 7% no kopējā degvielas patēri
ņa  tāpat degvielas ražotājiem būs regulāri jāatskaitās da
lībvalstīm un komisijai par siltumnīcefekta gāzes emisijām, 
kuras radītas biodegvielas ražošanas procesā  dalībvalstīm 
ir jāievieš IluC direktīva līdz 2017  gadam un ne vēlāk kā 
18 mēnešus pēc es direktīvas stāšanās spēkā būs jānosaka 
nacionālie mērķi attiecībā uz jaunās paaudzes biodegvie
las, kas ražota no atkritumiem vai atlikumiem, vai jūraszā
lēm, īpatsvaru transporta degvielas patēriņā   

•	latvijas prezidentūra š g  6  marta es vides padomē panā
ca vienošanos par eiropas savienības pievienošanos va
šingtonas konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām, tā
dējādi sekmējot apdraudēto savvaļas sugu starptautiskās 
tirdzniecības pārraudzību eiropas savienībā  

•	latvijas prezidentūra panāca vienošanos ar eiropas parla
mentu jautājumā par tirdzniecību ar izstrādājumiem no 
roņiem.  priekšlikums paredz precizēt esošos nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem atļauts laist tirgū izstrādājumus no ro
ņiem  ņemti vērā pasaules tirdzniecības organizācijas no
sacījumi, it īpaši attiecībā uz vienlīdzīgiem nosacījumiem 
visiem tirgus dalībniekiem  saskaņā ar regulas projektu ko
misija veiks informatīvus pasākumus, lai informētu sabiedrī
bu par produktiem, kuru tirdzniecība ir atļauta  

konkurētSPējīGa 
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18  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un Direktīvu 
2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu veicināšanu.
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es nostājas vides jautājumos pārstāvība starptautiskos formātos: 

- 4 –16  maijā Ženēvā latvija pārstāvēja eiropas savienības 
viedokli bāzeles, roterdamas un stokholmas konvenciju 
pušu konferencēs, kas bija veltītas drošai ķīmisko vielu 
un bīstamo atkritumu pārvaldībai  tika panākta starp
tautiska vienošanās par atsevišķu īpaši bīstamu ķīmisko 
vielu aprites un reģistrācijas ierobežojumiem, lai novērstu 
draudus cilvēka veselībai un videi, kā arī vadlīnijas bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanas jomā  

- prezidentūras laikā ciešā sadarbībā ar eiropas komisiju un 
citu dalībvalstu ekspertiem notika darbs starptautiskā līme
nī pie eiropas savienības priekšlikuma monreālas protokola 
par ozona slāni noārdošajām vielām grozījumu sagatavo
šanas   padomē apstiprināts divu gadu mandāts eiropas ko
misijai vest sarunas par monreālas protokola grozījumiem  

- prezidentūra sadarbībā ar eiropas komisiju un es dalībval
stīm veica ano konvencijas par cīņu pret pārtuksnešo
šanos/zemes degradāciju ieviešanas progresa analīzi un 
pārskatīšanu 

- latvijas prezidentūra nodrošināja vienotas nostājas iz
strādi, gatavojoties konvencijas par rūpniecisko avāriju 
pārrobežu ietekmi attīstības darba grupas 5  sanāk
smei Ženēvā, kā arī veica viedokļu koordināciju saistībā 

ar  gatavošanos baltijas jūras vides aizsardzības komisijas 
(HelCom) un ziemeļaustrumu atlantijas jūras vides aizsar
dzības komisijas (ospar) sanāksmēm  latvijas preziden
tūra arī turpināja gatavošanos ministru konferencei “vide 
eiropai”, kas notiks 2016  gada jūnijā Gruzijā 

- latvijas prezidentūra nodrošināja es vienotas nostājas 
izstrādi un pārstāvību espo konvencijas par ietekmes uz 
vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā darba grupas 
4  sanāksmē Ženēvā  uz tās pamata izdevās, piemēram, 
vienoties par kompetencēm labas prakses rekomendāciju 
izstrādei espo konvencijas piemērošanai ar atomenerģiju 
saistītām darbībām 

- latvijas prezidentūra nodrošināja vienotas nostājas izs
trādi, gatavojoties orhūsas konvencijas ”Par pieeju in
formācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā 
un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem” pušu darba grupas 19  sanāksmei Ženēvā  
sanāksmes laikā prezidentūra nodrošināja eiropas savie
nības nostājas pārstāvību  tas deva iespējas latvijas pre
zidentūrai es un tās dalībvalstu vārdā diskutēt par tādiem 
būtiskiem jautājumiem kā konvencijas finansēšanas no
sacījumi, nākamā perioda darba programma un darbību 
prioritātes 

LaukSaImnIECība un zIVSaImnIECība
•	lai nodrošinātu es lauksaimniecības un zivsaimniecības 

jomu konkurētspēju, latvijas prezidentūra sekmēja ino
vatīvu un videi draudzīgu attīstību, dzīvnieku un augu 
veselības, pārtikas nekaitīguma standartu stiprināšanu, 
zvejniecību ilgtspējīgu pārvaldību un atbildīgu meža ap
saimniekošanu 

•	kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana 
bija viens no prezidentūras svarīgākajiem jautājumiem 
lauksaimniecības jomā  es lauksaimniecības un zivsaim
niecības ministri padomes sanāksmē 11  maijā pieņēma 
padomes secinājumus, uzsverot nepieciešamību vienkār
šot tiešo maksājumu shēmas un atbalsta piešķiršanas no
sacījumus, izvairīties no tirgus kopīgo organizāciju apgrū
tinošām prasībām attiecībā uz paziņojumiem, produktu 
tirdzniecības standartiem atsevišķos sektoros, lauku attīs
tības programmu apstiprināšanas vienkāršošanu, kontro
ļu samērīgumu un uz risku balstītu pieeju pārbaužu īste
nošanā  Šo secinājumu mērķis ir panākt lauksaimniekiem 
saprotamākus un pieejamākus lauksaimniecības politikas 
noteikumus un samazināt administratīvo slogu 

•	kaut arī regulas priekšlikums par bioloģisko ražošanu 
un bioloģisko produktu marķēšanu bija iekļauts eiro
pas komisijas atsaucamo priekšlikumu sarakstā, latvijas 

prezidentūra intensīvi strādāja pie bioloģiskās regulas 
kompromisa teksta sagatavošanas, panākot vienošanos 
padomē  paveiktais darbs palīdzēs luksemburgas prezi
dentūrai virzīties uz vienošanos ar eiropas parlamentu. 
regulas priekšlikumā ir uzlabotas tiesību normas bioloģis
kās ražošanas jomā, novērsti šķēršļi bioloģiskās ražošanas 
ilgtspējīgai attīstībai es, garantēta godīga lauksaimnieku 
un uzņēmēju konkurence, nodrošināta efektīvāka iekšējā 
tirgus darbība, vairojot patērētāju uzticēšanos bioloģiska
jiem produktiem 

•	latvijas prezidentūra pievērsa īpašu uzmanību ES pie
na sektoram  es lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ministru sanāksmēs janvārī un martā tika diskutēts par 
situāciju es piena sektorā – ilgstošs un būtisks cenu kri
tums, jo īpaši dažās dalībvalstīs, jaunu tirgu apgūšana, 
kuru ir ietekmējis gan krievijas noteiktais embargo lauk
saimniecības un pārtikas precēm, gan piena kvotu sistē
mas beigas š g  31  martā  pēc ministru diskusijām jan
vāra sanāksmē tika panākts papildus eiropas komisijas 
atbalsts nozarei – iespēja soda naudas par piena kvotu 
pārsniegšanu atmaksāt trīs gadu laikā  tā uzskatāma par 
būtisku palīdzību piena nozares pārstāvjiem valstīs, kur 
kvota tika pārsniegta, un es piena nozares konkurētspē
jas saglabāšanai kopumā 
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•	lai izvērtētu 2014  gada augustā krievijas noteiktā em
bargo ietekmi, latvijas prezidentūra rosināja diskusijas es 
lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sa
nāksmē janvārī  ministru uzmanība tika vērsta uz izskanēju
šo informāciju par iespējamo atsevišķu valstu vienošanos ar 
krieviju par eksporta atsākšanu  ministri bija vienisprātis, ka 
šāda es vienotības un solidaritātes graušana nav pieļaujama 
un divpusēju līgumu slēgšana ir nepieņemama  pēc krievi
jas šī gada jūnijā papildus noteiktajiem importa ierobe
žojumiem Latvijā un Igaunijā ražotajai zivju produkcijai 
ministru padomes sanāksmē jūnijā tika diskutēts par iespē
jamo eiropas komisijas atbalstu nozares pārstāvjiem 

•	latvijas prezidentūras laikā es padomē tika panākta vieno
šanās par tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikša
nu attiecībā uz 2015  kalendāro gadu (finanšu disciplīna)  
Finanšu disciplīnas ietvaros tiks samazināti maksājumi 
atbalsta saņēmējiem, kas saņems maksājumus virs 2000 
eur gadā, piemērojot korekcijas likmi 1,393041 %  sama
zinājumi paredzēti krīzes rezerves izveidošanai lauksaim
niecības sektorā  ja krīzes rezervei novirzītais finansējums 
gada laikā netiks apgūts, atbalsta saņēmēji nākamajā gadā 
saņems atpakaļ samazinājumu, kas tiem piemērots par 
2015  kalendāro gadu  Šāda priekšlikuma apstiprināšana 
ļauj dalībvalstīm laicīgi It sistēmās iestrādāt apstiprināto 
korekcijas likmes procentu, un jau pēc 16  oktobra uzsākt 
maksājumus atbalsta saņēmējiem, neaizkavējot finanšu 
līdzekļu saņemšanu 

•	latvijas prezidentūra ir panākusi ievērojamu progresu 
baltijas jūras daudzgadu un daudzsugu zivju pārval
dības plāna virzībā  es lauksaimniecības un zivsaimniecī
bas ministru padomē aprīlī tika panākta dalībvalstu vieno
šanās un ir aizvadītas divas produktīvas tikšanās ar eiropas 
parlamentu  baltijas jūras daudzgadu plāns mencas, reņ
ģes un brētliņas krājumiem ir pirmais eiropas komisijas 
sagatavotais daudzgadu pārvaldības plāns noteiktu zivju 
sugu pārvaldībai pēc jaunās es kopējās zivsaimniecības 
politikas apstiprināšanas  tas ir pirmais dokuments, kurā 
iestrādājami jaunās politikas principi, piemēram, iespēja 

pieņemt zvejas tehniskos noteikumus, balstoties uz kon
krētā reģionā zvejojošo valstu kopīgajiem ieteikumiem  
jaunais daudzgadu plāns ir svarīgs visai es kopumā, jo ra
dīs precedentu citu reģionu plānu izstrādē  

•	latvijas prezidentūra janvārī panāca vienošanos ar eiropas 
parlamentu un es lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ministru padomē maijā pieņēma regulējumu par pilnī
gu zivju izkraušanas pienākumu  minētais priekšlikums 
novērsīs resursu izšķērdēšanu, t i  zivis, kas iegūtas nozve
jā un kuras nav iespējams atlaist atpakaļ jūrā dzīvas, tiks 
izkrautas krastā un atskaitītas no dalībvalstīm piešķirtās 
kvotas  tādējādi tiks pārtraukta iepriekšējā zivju izmeša
nas prakse, kas negatīvi ietekmēja zivju krājumus un jūras 
vides stāvokli 

•	Šī gada martā prezidentūra panāca vienošanos ar eiropas 
parlamentu par Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības 
komisijas (GFCm) rekomendāciju pārņemšanu es norma
tīvajos aktos  minētais priekšlikums nodrošinās ilgtspējī
gu sarkano koraļļu ieguvi, jūras putnu, vaļveidīgo un jūras 
bruņurupuču piezvejas regulāciju, kā arī haizivju, raju un 
mūkroņu saglabāšanas pasākumus vidusjūrā un melnajā 
jūrā  priekšlikums paredz tehniskus noteikumus un pasā
kumus, kuri būs jāievēro zvejniekiem vidusjūrā un melnajā 
jūrā 

•	latvijas prezidentūra martā un jūnijā apstiprināja grozīju
mus zivju kvotu regulā, ar ko nosaka kopējos nozvejas 
apjomus noteiktām zivju sugām 2015. gadā es ūdeņos  
minētie grozījumi ņem vērā saņemtos zinātniskos padomus 
un nodrošinās zivju krājumu ilgtspējīgu pārvaldību 

•	latvijas prezidentūras vadībā dalībvalstis vienojās padomē 
par regulas projektu, ar kuru ES tiesību aktos transpo
nē jaunākās ziemeļaustrumu atlantijas zvejniecības 
komisijas (nEaFC) rekomendācijas  minētais priekšli
kums paredz papildus pasākumu ieviešanu, kas vērsti uz 
ostas valstu un karoga valstu pienākumiem cīņā pret ne
legālu, neregulētu un nereģistrētu zveju, kā arī atsevišķus 
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 tehniskus noteikumus, kas ievērojami šīs reģionālās zvej
niecības pārvaldības organizācijas ūdeņos     

•	sarunu procesā ar eiropas parlamentu izdevās ievērojami 
tuvināt abu pušu nostājas par jaunās pārtikas  regulu19. 
ņemot vērā panākto progresu, prezidentūra iesniedza eiro
pas parlamentam gala kompromisa tekstu vienošanās pa
nākšanai, kuru savā balsojumā atbalstīja eiropas parlamenta 
vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komi
teja  regulējuma mērķis ir nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, 
aizsargāt sabiedrības veselību un nodrošināt iekšējā tirgus 
darbību pārtikas jomā, vienlaikus atbalstot inovāciju pārti
kas nozarē, kā arī vienkāršot un racionalizēt jaunās pārtikas 
novērtēšanas un atļaujas izdošanas procedūras, mazinot 
administratīvo slogu  

•	prezidentūra ir panākusi vienošanos ar eiropas parlamentu 
par pārnēsājamo dzīvnieku slimību priekšlikumu (“Dzīvnie
ku veselības likums”). regula noteiks vienotu un skaidru 
likumisko ietvaru dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzībai 
un kontrolei, dzīvnieku veselības sektorā iesaistīto personu 
lomas un atbildību, tādejādi rūpējoties par dzīvnieku un 
cilvēku veselību  apliecinot dzīvnieku veselības jautājumu 
nozīmi es, 23  un 24  martā latvijas prezidentūra organizēja 
semināru “biodrošība – dzīvnieku veselības garantija”, 
kurā tika apspriesti risinājumi dzīvnieku infekcijas slimību 
ierobežošanai  seminārā piedalījās arī speciālisti no armē
nijas, azerbaidžānas, bosnijas un Hercegovinas, Gruzijas, 
kosovas, bijušās dienvidslāvijas republikas maķedonijas, 
melnkalnes, moldovas serbijas, turcijas un ukrainas 

•	latvijas prezidentūra panāca nozīmīgu progresu augu 
 veselības regulas virzībā, lai sarunas ar eiropas parla
mentu varētu uzsākt luksemburgas prezidentūras laikā  
regulas priekšlikuma mērķis ir aizsargāt lauksaimniecības 
un mežsaimniecības nozares, bioloģisko daudzveidību un 
ekosistēmu, novēršot kaitīgo organismu iekļūšanu un iz
platīšanos es teritorijā  

•	latvijas prezidentūra panāca ievērojamu progresu un 
sagatavoja kompromisa tekstu regulai par oficiālajām 
kontrolēm pārtikas, barības, dzīvnieku veselības un 
labturības, augu veselības, augu reproduktīvā mate
riāla un augu aizsardzības līdzekļu jomās. sagatavo
tais kompromisa teksts būs labs pamats luksemburgas 
prezidentūrai mandāta saņemšanai un sarunu uzsākšanai 
ar eiropas parlamentu  regulas priekšlikuma mērķis ir mo
dernizēt un vienkāršot oficiālās kontroles sistēmu, mazināt 
administratīvo slogu un izveidot vienotu prasību kopumu 
visās regulas atvēruma jomās, tajā skaitā robežkontrolēs, 
ģenētiski modificētu organismu kontrolē un kontrolēs ar 
mērķi novērst krāpnieciskas darbības  

•	latvijas prezidentūra ir panākusi 1  lasījuma vienošanos 
eiropas parlamenta un padomes direktīvai par kazeīniem 
un kazeinātiem20, kas paredzēti lietošanai pārtikā  tās 
mērķis ir saskaņot es noteiktās kazeīnu un kazeinātu sa
stāva prasības ar starptautisko pārtikas produktu standar
tu prasībām  minētie pielāgojumi sniegs iespēju pārtikas 
apritē iesaistītajiem uzņēmējiem pasaules tirgū izmantot 
vienlīdzīgas konkurences priekšrocības 

es nostājas lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumos pārstāvība starptautiskos formātos: 

- latvijas prezidentūra sagatavoja un apstiprināja lēmu
mus par Starptautiskā cukura līguma un Starptautis
kās graudu tirdzniecības konvencijas pagarināšanu, 
kā arī panāca vienošanos par lielāko problemātisko jau
tājumu daļu, lai veiksmīgi noslēgtu Starptautisko olīv
eļļas līgumu. paveiktais nodrošinās turpmāku veiksmī
gu starptautisko organizāciju darbu, es pārstāvniecību 
tajās un organizāciju pārstāvēto nozaru attīstību 

- latvijas prezidentūra sagatavoja ES mandātus dalībai 
vairākās reģionālās zivsaimniecības un citās starptau
tiskās organizācijās  prezidentūra vadīja es delegāciju 
koordinācijas sanāksmes reģionālo un  starptautisko 

zvejniecības organizāciju sesijās (nasCo, neaFC, oeCd, 
IattC), kā arī es divpusējās sarunās ar Grenlandi, norvē
ģiju un libēriju  sarunās ar Grenlandi panākta vienošanas 
par protokolu, saskaņā ar kuru tālāk notiks sadarbība ziv
saimniecības jomā  savukārt norvēģijas sarunu kontek
stā prezidentūra panāca vienošanos par es nostāju par 
norvēģijas un Islandes rīcību par atlantijasskandināvijas 
reņģu un putasu krājumu izmantošanu un kopējiem pie
ļaujamajiem nozvejas apjomiem  

- pēc es nostājas apstiprināšanas es lauksaimniecības 
un zivsaimniecības ministru padomē aprīlī latvijas 
prezidentūra 4  – 15  maijā sekmīgi pārstāvēja es ano 
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19  Jaunā pārtika ir tāda pārtika un pārtikas sastāvdaļas, kuras ES netika patērētas nozīmīgā apmērā pirms līdzšinējās Jauno pārtikas produktu regulas 
stāšanās spēkā 1997. gada 15. maijā, piemēram, pārtika un pārtikas sastāvdaļas, kas sastāv vai iegūtas sēnēm, aļģēm, kā arī pārtika, kas iegūta ar jaunām 
tehnoloģijām, pilnībā izmainot pārtikas sastāvu un uzturvērtību, piemēram, godži ogas, palmu cukurs. Regulējums neattiecas uz ĢMO saturošiem pro-
duktiem, kuri tiek regulēti ar citiem ES noteikumiem.
20  Kazeīni ir skalotas un žāvētas ūdenī nešķīstošas olbaltumvielas, kas veido piena galveno sastāvdaļu, ko iegūst, nogulsnējot vājpienu un to termiski 
apstrādājot. Kazeināti ir produkti, ko iegūst, žāvējot kazeīnu. Savukārt vājpiens ir piens bez svešu vielu piedevām, kuram ir samazināts tauku saturs.
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meža foruma 11. sesijā ņujorkā  Foruma dalībnieki dis
kutēja par ilgtspējīgas meža pārvaldības nozīmi, mežu 
 daudzfunkcionalitāti un starpnozaru sadarbības nozīmi 
mežu apsaimniekošanā  sesijas noslēgumā tika pieņem
ta ministru deklarācija, apliecinot valstu apņemšanos 
stiprināt un efektivizēt meža pārvaldību, kā arī radīta 
t s  omnibusa rezolūcija par starptautisko vienošanos 
par mežiem pēc 2015  gada, lai veicinātu meža foruma 
tālāku attīstību, uzlabotu interešu grupu, un nevalstisko 
organizāciju iesaisti foruma darbā 

- latvijas prezidentūra sagatavoja es mandātus dalībai 
vairākos starptautiskos forumos un organizācijās: G20 
lauksaimniecības ministru sanāksme stambulā, starp
tautiskās vīna organizācijas ģenerālajai asambleja main
sā u c  

- latvijas prezidentūra sekmīgi turpināja diskusiju par 
darba sadalījumu starp eiropas komisiju, prezidentūru 
un dalībvalstīm attiecībā uz ES lomu ano Pārtikas un 

lauksaimniecības organizācijā pēc lisabonas līguma  
tāpat arī tika nodrošināta es kopējo paziņojumu saga
tavošana un es kopējā viedokļa pārstāvēšana Fao pado
mes 151  sesijā, kas norisinājās no 23  – 27  martam un 
Fao konferences 39  sesijā, kas norisinājās no 6  – 13  jū
nijam romā  

- latvijas prezidentūra strādāja pie dalībvalstu viedokļa 
saskaņošanas par Pasaules dzīvnieku veselības orga
nizācijas starptautisko standartu projektiem, gatavojo
ties balsojumam 24 –29  maija, 83  pasaules dzīvnieku 
veselības organizācijas ģenerālajā asamblejā, parīzē  
tāpat arī tika strādāts pie es kandidātu izvirzīšanas pa
saules dzīvnieku veselības organizācijas padomei un 
reģionālajām komisijām  asamblejas laikā delegāti ap
stiprināja starptautiskos standartus dzīvnieku veselības 
un labturības jomā, ietverot atsevišķu slimību kontroles 
metožu noteikšanu, kā arī pārvēlēja pasaules dzīvnieku 
veselības organizācijas padomes un reģionālo komisiju 
locekļu un četru specializēto komiteju locekļus 

EIroPaS PētnIECībaS tELPa un koSmoSa PoLItIka
•	latvijas prezidentūras laikā tika turpināta eiropas pētnie

cības telpas izveide, koncentrējoties uz aktivitātēm, kas 
veicinātu sadarbību starp Eiropas pētniecības telpu, 
Inovāciju savienību un reformām investīciju vides uz
labošanai  eiropas semestra un eiropas Investīciju plāna 
kontekstā marta es konkurētspējas padomē notika poli
tiskās debates, lai sekmētu investīciju veicinošas reformas 
pētniecībā un inovācijā un pētniecības potenciāla labāku 
izmantošanu  padome uzsvēra, ka jāsaglabā stratēģiskas 
publiskās investīcijas pētniecībā un inovācijā, nodrošinot 
papildinātību starp dažādiem finansējuma avotiem, pla
šāk jāizmanto nodokļu stimuli inovācijai un uz izaugsmi 
vērsts valsts atbalsta regulējums, jāīsteno reformas šķēršļu 
mazināšanai pētnieku mobilitātei un jāveicina atklāta pie
eja pētniecības rezultātiem.  

•	lai veicinātu eiropas pētniecības telpas mērķu sasniegša
nu, izveidojot eiropā vienotu sadarbības telpu pētniecībā 
un inovācijā, mazinot šķēršļus zināšanu, tehnoloģiju un 
pētnieku apritei, maija es konkurētspējas padome pieņē
ma secinājumus par Eiropas pētniecības telpas ceļve
di 2015.–2020. gadam (ceļvedis), ar to iezīmējot svarīgu 
posmu eiropas pētniecības telpas attīstībā  padome ceļve
dī noteica astoņas galvenās rīcības prioritātes, kas sekmē 
eiropas kopējo konkurētspēju: nepieciešamība es līmenī 
saskaņot pētniecības un inovāciju politiku; pastiprināt na
cionālo pētniecības sistēmu efektivitāti un atdevi; koordi
nēt starptautisko sadarbību; stiprināt eiropas spēju kopīgi 
risināt nozīmīgas sabiedriskās problēmas; optimizēt inves
tīcijas pētniecības infrastruktūrā un einfrastruktūrā; efek
tīvi ieviest uz zinātnisko sniegumu balstītu  cilvēkresursu 

attīstības politiku pētniecības organizācijās; sekmēt dzi
mumu līdztiesību un brīvu zināšanu apriti; nodrošināt at
klātu pieeju pētījumu rezultātiem un datiem  līdztekus jau 
esošajām prioritātēm ceļvedis nosaka iespējamos nākot
nes rīcības virzienus eiropas pētniecības telpas prioritāšu 
pārskatīšanai  

•	pilnībā funkcionējoša eiropas pētniecības telpa būs iegu
vums latvijai, jo veicinās pētniecisko darbu un informāci
jas atvērtību un pieejamību, uzlabos pētnieku mobilitāti 
un eiropas pievilcību ārvalstu pētniekiem, kā arī izveidos 
eiropas iekšējo zināšanu tirgu 

•	eiropas pētniecības telpas tālākā attīstībā svarīga loma 
ir efektīvai pārvaldībai  tādēļ balstoties uz marta konku
rētspējas ministru padomes laikā notikušās pētniecības 
ministru neformālās diskusijas rezultātiem, maija es kon
kurētspējas ministru padomē tika pieņemti Padomes se
cinājumi par Eiropas pētniecības telpas padomdevēju 
struktūras pārskatīšanu  secinājumos tika definēta eiro
pas pētniecības telpas komitejas loma un pienākumi pret 
citām eiropas pētniecības telpas struktūrām, piemēram, 
darba koordinēšana un mandātu sagatavošana 

•	digitālās tehnoloģijas strauji maina mūsu dzīvi visās tās jo
mās, tajā skaitā arī to, kā tiek veikta zinātniskā pētniecība  
Šie jautājumi tika skarti maija es konkurētspējas padomē, 
kur pētniecības ministri, balstoties uz prezidentūras sa
gatavoto diskusiju dokumentu, diskutēja par virzību uz 
atklātu un izcilu Eiropas zinātni (open science). ministri 
izteica stingru atbalstu eiropas līmeņa atklātās zinātnes 
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EIroPaS SEmEStrIS
•	Eiropas semestra ietvaros latvijas prezidentūra vadīja 

diskusijas par eiropas komisijas sagatavoto Ikgadējo izaug
smes ziņojumu  tika apstiprinātas trīs eiropas savienības 
ekonomiskās politikas prioritātes – investīciju veicināšana, 
strukturālās reformas un atbildīga fiskālā politika  prezi
dentūra īpaši akcentēja digitālās ekonomikas  potenciālu 

eiropas izaugsmei un kvalitatīvu darba vietu radīšanai  
tika izskatīts arī brīdināšanas mehānisma ziņojums, kas ir 
sākumpunkts makroekonomikas  nelīdzsvarotības novēr
šanas procedūrā  tās mērķis ir novērst un koriģēt pārmērī
gu makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas apdraud valsts 
finanšu ilgtspēju  ziņojumā tika atspoguļots dalībvalstu 

programmas izstrādāšanai un uzsvēra nepieciešamību 
radīt tādus ietvara nosacījumus, kas vairotu atklātās zi
nātnes ietekmi un sabiedrības ieguvumus no tās  eiropas 
 pētniecības telpa tika atzīta par piemērotāko ekosistēmu 
tālākai atklātās zinātnes procesa attīstīšanai, vienlaikus 
aici not palielināt visu ieinteresēto pušu informētību   

•	es dalībvalstis ir uzsākušas reģionālo investīciju viedās 
specializācijas stratēģijas ieviešanu  latvijas prezidentū
ras laikā starptautiskajā konferencē “viedās specializācijas 
stratēģijas: jauna pieeja izglītības, pētniecības un rūpnie
cības partnerībām reģionos” februārī un eiropas inovatī
vo reģionu nedēļas 6  konferencē jūnijā tika uzsvērti tādi 
jautājumi kā nacionālo un eiropas politiku un finanšu 
instrumentu koordinācija, mobilitātes un starptautiskās 
sadarbības nozīme, kā arī ar atklātu pieeju zinātniskajām 
publikācijām un pētniecības datiem saistītie izaicinājumi 

•	10 –12 jūnijā rīgā notika gada lielākais nanoteh
noloģiju pasākums eiropā – starptautiska konference 
 “euronanoForum 2015”, kas pulcēja vairāk nekā 1200 da
lībnieku no 50 valstīm  15 tematisko  sesiju ietvaros  zināt
nieki, industrijas pārstāvji un politikas veidotāji diskutēja 
par nanotehnoloģijas efektīvāku izmantošanu eiropas 
konkurētspējai  dalībnieki uzsvēra pastāvīgas sadarbības 
platformas nozīmību, lai veicinātu ciešākās saites un ino
vācijas “pieprasījumupiedāvājumu” starp dažādu līmeņu 
rūpniecību, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, reģio
niem, politikas veidotājiem un investoriem 

•	10  baltijas jūras zinātnes kongresā, kas notika  no 15  līdz 
17  jūnijam rīgā, galvenā uzmanība tika pievērsta efek
tīvam dialogam un sadarbībai starp zinātni, politikas 
veidotājiem, industriju un sabiedrību, lai veicinātu la
bāku jūru pārvaldību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu  
Šajā kontekstā kongress veicināja arī labāku izpratni par 
 eiropas zilās izaugsmes koncepciju  lai līdz 2020  gadam 
panāktu labāku vides stāvokli eiropas jūrās un okeānos, 
visu eiropas reģionālo jūru kontekstā ir svarīga gan la
bāka pārvaldība, gan efektīva starptautiskā sadarbība  
tādēļ kongresā nozīmīga vieta bija veltīta sadarbībai ar 
pētniecības institūcijām ārpus baltijas jūras reģiona, lai 
veicinātu zināšanu pārnesi un diskusijas plašākā eiropas 
jūru pētījumu dimensijā 

•	tika turpināta priekšlikuma eiropas parlamenta un pado
mes direktīvai par zemes novērošanas satelītdatu izplatīša
nu komerciālos nolūkos izskatīšana  direktīvas projekts pa
redz vienotas procedūras eiropas savienības dalībvalstīs, lai 
atvieglotu un paātrinātu uzņēmējiem pieeju augstas izšķirt
spējas satelītattēliem un veicinātu inovāciju  lai interaktīvā 
veidā iepazīstinātu latvijas sabiedrību, politikas veidotājus, 
zinātniekus un industriju ar eiropas kosmosa programmu 
(Copernicus, Galileo, Gnss) sniegtajām iespējām eiropas re
ģionu attīstībai, maijā rīgā notika izstāde “european space 
expo” un konference “satelītu pielietojums: iespējas baltijas 
reģionam”  Izstādes un konferences ietvaros latvijas pār
stāvji iepazīstināja auditoriju arī ar latvijas kosmosa nozares 
iespējām, piedaloties es programmās un iniciatīvās 
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preses konFerenCe pēC ekonomIsko un FInanŠu jautājumu mInIstru 
neFormālās tIkŠanās

latvIjas FInanŠu mInIstrs jānIs reIrs vada ekonomIsko un FInanŠu 
jautājumu mInIstru neFormālo tIkŠanos
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paveiktais ārējo un iekšējo nelīdzsvarotību novēršanā (pie
mēram, budžeta deficīta un ārējā parāda samazināšana)   
par 16 dalībvalstīm tika veikti padziļinātās izpētes ziņoju
mi, kuru mērķis ir plašāk izpētīt identificētās nelīdzsvaro
tības veidu, proti, vai tā ir pārmērīga un vai ir vajadzīga 
izlēmīga politikas rīcība 

•	eiropas semestra ietvaros tika pieņemti es nodarbinātības, 
sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru pa
domes secinājumi par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu un vie
noto nodarbinātības ziņojumu saistībā ar eiropas semestri: 
politiskas norādes nodarbinātības un sociālās politikas jomā, 

kā arī ekonomikas un finanšu ministru padomes secinājumi 
par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu un brīdināšanas mehānis
ma ziņojumu, kā arī padziļinātās izpētes ziņojumiem 

•	jūnijā latvijas prezidentūra vadīja diskusijas padomē par 
Eiropas komisijas priekšlikumu Padomes rekomen
dācijām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomiskās 
politikas īstenošanai (rekomendācijas balstītas uz eiropas 
savienības ekonomiskās politikas prioritātēm – investīciju 
veicināšana, strukturālās reformas un atbildīgas fiskālās 
politikas īstenošana)   padomē pieņemtās rekomendācijas 
apstiprināja jūnija eiropadome 

EIroPaS EkonomISkā un monEtārā SaVIEnība
•	jūnija beigās  tika uzsāktas diskusijas par ekonomikas un 

monetārās savienības padziļināšanu, balstoties uz t s  piecu 
prezidentu ziņojumu21 par nākamajiem soļiem labākai eiro
zonas ekonomiskai pārvaldībai  ziņojums ietver vadlīnijas, 
kā turpmāk attīstīt ekonomisko un monetāro savienību, lai 
tā būtu spējīgāka pretoties nākamajām krīzēm, vairotu lab
klājību un sociālo vienlīdzību, un būtu labāk pārvaldīta 

•	latvijas prezidentūras laikā tika noslēgta ekonomikas un 
fiskālās pārvaldības tiesību aktu (t s , “sešpakas” un “div
pakas”) pārskatīšana  tika secināts, ka jaunie nosacījumi 
ir ievērojami stiprinājuši es ekonomikas un fiskālās pār
valdības ietvaru  tomēr, neskatoties uz pozitīvo vērtēju
mu, tika saskatītas iespējas turpmākā ietvara uzlabošanā  

EIroPaS SaVIEnībaS buDžEtS 
•	latvijas prezidentūras laikā tika uzsākts 2016. gada 

 Eiropas Savienības budžeta izstrādes process  latvijas 
prezidentūra nodrošināja nepieciešamās budžeta izstrā
des procedūras padomes ietvaros (apstiprinātas pado
mes vadlīnijas 2016  gada es budžetam; vadīts politiskais 
trialogs ar eiropas parlamentu un komisiju par institūciju 
prioritātēm nākamā gada es budžetā; uzsāktas diskusijas 

padomē par 2016  gada es budžeta projektu, ar ko komi
sija nāca klajā 27  maijā)  padomei ir būtiski, lai es budžetā 
tiktu saglabāta budžeta disciplīna, vienlaikus rodot parei
zo līdzsvaru ar pietiekamiem ieguldījumiem izaugsmes 
sekmēšanai, nodarbinātības veicināšanai, jaunu darba vie
tu radīšanai un es kohēzijas stiprināšanai 
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21  Eiropas Komisijas, Eiropadomes, Eiropas Centrālās Bankas, Eirogrupas un Eiropas Parlamenta prezidenti.

eIropas komIsIjas prIekŠsēdētāja vIetnIeks valdIs dombrovskIs 
eIroGrupas sanāksmē

eIroGrupas sanāksme rīGā
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•	lai samazinātu iepriekšējos gados22 uzkrājušos neapmak
sāto rēķinu apjomu galvenokārt kohēzijā (uz 2014  gada 
beigām tas sasniedza 24,7 miljardus eur), 19  maijā starp 
padomi, eiropas parlamentu un komisiju tika panākta vie
nošanās par kopīgo deklarāciju par maksājumu plānu. 
deklarācijā puses vienojās samazināt neapmaksāto rēķi
nu apjomu un paredzēt pietiekamu maksājumu apmēru 
2016  gada es budžetā  vienlaikus tika panākta vienošanās 
izveidot agrās brīdināšanas mehānismu, lai samazinātu šā
das situācijas atkārtošanās risku nākotnē  padomē dekla
rācija tika apstiprināta 19  jūnijā, savukārt balsojums eiro
pas parlamentā paredzēts jūlijā 

•	21  aprīlī padome ar vienbalsību pieņēma grozījumus re
gulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014. – 
2020. gadam, ar mērķi 2014  gadam paredzētos (bet neiz
mantotos) līdzekļus pārvietot uz nākamo gadu budžetiem 
un attiecīgi veikt korekciju daudzgadu finanšu shēmā 
noteiktajam ikgadējā budžeta apjomam  Grozījumi bija 
nepieciešami, jo 2014  gadā vēl nebija apstiprinātas visas 
dalībvalstu programmas galvenokārt strukturālajos un in
vestīciju fondos (aptuveni 50% uz 2014  gada beigām)23 un 
tāpēc tām paredzētie līdzekļi nevarēja tikt izmantoti  vien
laikus ar pieņemtajiem regulas grozījumiem tika apstipri
nāti grozījumi es 2015  gada budžetā nr  2, lai finansējums 
varētu tikt ieplānots un izmantots jau šogad 

•	latvijas prezidentūra ir nodrošinājusi, ka īsā laika perio
dā padomē ir izskatīti un apstiprināti vairāki būtiski gro
zījumi 2015  gada es budžetā  rekordīsā laikā padomē ir 
izskatīti un 19  jūnijā apstiprināti grozījumi es budžetā 
nr  5, kas paredz nekavējošu es budžeta resursu palielinā
šanu migrācijas un bēgļu plūsmu pārvaldībai vidusjūras 
dienvidu reģionā  ātri pieņemtais lēmums ļaus eiropas 

 parlamentam par šo budžeta grozījumu balsot vēl pirms 
vasaras brīvlaika (jūlija plenārsēdē)]  tāpat 19  jūnijā ir pa
nākta vienošanās par grozījumiem es budžetā nr  4, kas 
paredz solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu plūdu 
izraisīto seku likvidēšanai trīs es dalībvalstīs (bulgārijā, 
rumānijā un Itālijā)  savukārt 26  jūnijā ir apstiprināti es 
2015  gada budžeta grozījumi nr  1, kas ļaus padarīt opera
cionālu eiropas stratēģisko investīciju fondu  

•	latvijas prezidentūra ir nodrošinājusi raitu ikgadējo es bu
džeta procedūras izpildi – padomes rekomendācijas izstrā
di un apstiprināšanu par komisijas atslogošanu sakarā 
ar Eiropas Savienības budžeta izpildi 2013. finanšu 
gadā  komisijas atslogošana (jeb atbrīvošana no atbildī
bas) par attiecīgā saimnieciskā gada budžeta izpildi norā
da uz to, ka es budžets ir pārvaldīts pareizi un ir iespējams 
noslēgt attiecīgā finanšu gada kontus  atslogošanu veic 
eiropas parlaments, pamatojoties uz padomes sniegtajām 
rekomendācijām  pēc padomes rekomendāciju prezentē
šanas eiropas parlamenta budžeta kontroles komitejā un 
diskusijām parlamenta aprīļa plenārsēdē, 29  aprīlī eiropas 
parlaments nobalsoja par komisijas atslogošanu  

•	aprīļa vidū tika panākta padomes pozīcija par grozīju
miem Finanšu regulā, kura nosaka es budžeta veidoša
nas un izpildes procedūras  regulas grozījumu mērķis ir to 
saskaņot ar 2014  gadā apstiprinātajām publisko iepirku
mu un koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas di
rektīvām  pēc vairākiem trialogiem ar eiropas parlamentu, 
latvijas prezidentūrai izdevās panākt politisko vienošanos 
par veicamajiem grozījumiem Finanšu regulā  vienošanās 
padomē tika apstiprināta  ar vienbalsību vēstnieku līmenī 
š g  29  jūnija sanāksmē 

koHēzIjaS un rEģIonāLā PoLItIka
•	prezidentūra dažādos līmeņos un formātos organizēja dis

kusijas par izaicinājumiem saistībā ar 2014. – 2020. perioda 
programmu ieviešanu ar mērķi nodrošināt, lai 2014  – 2020  
periodā pieejamie kohēzijas politikas līdzekļi tiktu izman
toti ar pēc iespējas lielāku atdevi un pilnībā tiek izman
tots reformētās politikas potenciāls  Šo diskusiju rezultātā 
23  jūnija vispārējo lietu padomē tika apstiprināti padomes 

 secinājumi  tajos pozitīvi novērtēts, ka dalībvalstis plānoša
nas dokumentos ir ieviesušas uz rezultātu vērstu pieeju   tajā 
pašā laikā tiek uzsvērta nepieciešamība plašāk izmantot 
finanšu instrumentus, lai celtu kohēzijas politikas ietekmi  
nepieciešams arī nodrošināt atbilstošu administratīvo 
kapacitāti visos līmeņos, lai fondi tiktu izlietoti savlaicīgi 
un efektīvi   papildus secinājumi aicina  eiropas  komisiju 
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22  Iepriekšējā daudzgadu programmēšanas periodā (2007. – 2013. gadā) tostarp ekonomiskās krīzes ietekmē ES budžetā ir uzkrājies neizpildīto saistību 
(jeb nesamaksāto rēķinu) apjoms īpaši kohēzijā (uz 2014. gada beigām tas sasniedza 24,7 miljardus EUR). Iemesls – no vienas puses šī programmēšanas 
perioda sākumā bija ierobežoti maksājumu līdzekļi, un no otras puses pieprasījums pēc ES budžeta investīcijām palielinājās.
23  Latvijai līdz 2014. gada beigām bija apstiprinātas visas darbības programmas Struktūrfondos, Kohēzijas fondā, Eiropas Lauksaimniecības fondā lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondā. Savukārt Latvijas nacionālās programmas Patvēruma un migrācijas fondā un Iekšējās drošības fon-
dā (kopā divas) vēl atrodas saskaņošanas procesā ar Komisiju, jo pirms nebija apstiprināti grozījumi daudzgadu finanšu shēmas regulā, Komisija nevarēja 
turpināt dalībvalstu programmu apstiprināšanas procesu.
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 sadarbībā ar dalībvalstīm veidot vienotu un stabilu izprat
ni par es fondu regulu piemērošanu, lai mazinātu ar fon
du ievie šanu saistītus riskus un ļautu dalībvalstīm pilnībā 
izmantot reformētās politikas iespējas  tāpat secinājumi 
aizsāk diskusiju par es fondu ieviešanas vienkāršošanu un 
aicina iesaistītās puses mazināt administratīvo slogu finan
sējuma saņēmējiem un institūcijām, kas fondus ievieš  Šī dis
kusija tiks tālāk turpināta luksemburgas prezidentūras laikā 

•	teritoriālās kohēzijas un pilsētu izaugsmes jautājumos 
tika izstrādāta rīgas Deklarācija par ES Pilsētprogram
mu, kas tika saskaņota 2015  gada 10  jūnijā neformālajā 
ministru, kas atbildīgi par teritoriālo un pilsētu attīstību, 
sanāksmē rīgā  deklarācijā ir identificēti galvenie elemen
ti un principi es pilsētprogrammas izstrādei, tajā noteiktas 
arī vēlamās darbības dažādos pārvaldes līmeņos, lai vei
cinātu ilgtspējīgu pilsētu attīstību  vienlaikus deklarācijā 
tiek atzīta mazo un vidēji lielo pilsētu būtiskā loma kopējā 
teritoriālās attīstības kontekstā, kas ir latvijas prezidentū
ras īpašā prioritāte  Šajā kontekstā tika izstrādāts analītisks 
ziņojums par šo teritoriju specifiskajiem izaicinājumiem, 
potenciālu un attīstības virzieniem, kas tika izmantots kā 

viens no avotiem deklarācijas izstrādē  deklarācija kalpos 
kā vadlīnijas turpmākajam darbam pie es pilsētprogram
mas izstrādes nākamo prezidentūru laikā  

•	latvijas prezidentūra, piedaloties Eiropas Pilsētu foru
mā 2015, prezentēja redzējumu par pilsētprogrammas 
izstrādi, cita starpā akcentējot mazo un vidēji lielo pilsētu 
būtisko lomu 

•	latvijas prezidentūras laikā tika uzsāktas diskusijas par 
ES teritoriālās kohēzijas mērķa īstenošanu, izvērtējot 
līdzšinējos sasniegumus, neveiksmes un iespējamos uz
labojumus nākotnē  diskusija par attiecīgo jautājumu 
tiks noslēgta luksemburgas prezidentūras laikā  

•	latvijas prezidentūra vadīja stratēģiskas diskusijas par 
 eiropas teritoriālās sadarbības programmām 2014  – 
2020  gada periodam (urbaCt III, IntereG europe, Inte
raCt III un espon), lai nodrošinātu veiksmīgāku es līmeņa 
pro grammu ieviešanas uzsākšanu par kopēju finansējumu 
vairāk nekā 480 miljoni eiro  
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neFormālā mInIstru tIkŠanās par koHēzIjas polItIkas, terItorIālās 
koHēzIjas un pIlsētu attīstības jautājumIem

preses konFerenCe pēC neFormālās mInIstru tIkŠanās par koHēzIjas 
polItIkas, terItorIālās koHēzIjas un pIlsētu attīstības jautājumIem
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noDokļI
•	latvijas prezidentūra ir virzījusi jautājumus, kas saistīti ar 

cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un ag
resīvu nodokļu plānošanu  prezidentūra izstrādāja dar
ba plānu ar tūlītējiem, vidēja un ilgtermiņa pasākumiem 
nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas 
(beps24) apkarošanai  latvijas prezidentūra īpašu uzmanī
bu pievērsa tūlītēju pasākumu tālākai virzībai, ņemot vērā 
un vadoties pēc darba plānā noteiktajiem tūlītējiem pasā
kumiem, tika virzīts priekšlikums par vienošanās panākša
nu padomē par grozījumiem procentu un autoratlīdzību 
direktīvā, papildinot direktīvu ar minimālajiem nodokļu 
sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas noteiku
miem; izstrādātas vadlīnijas par hibrīdnesaskaņām pastā
vīgās pārstāvniecības gadījumos; tika uzsāktas un virzītas 
diskusijas padomē par komisijas šī gada 18  marta priekš
likumu par obligātu automātisku informācijas apmai
ņu par nodokļu nolēmumiem25 (19  jūnija ekonomikas 
un finanšu lietu padomē un 24  – 25  aprīļa neformālajā 
ekonomikas un finanšu lietu padomē rīgā jaunais komi
sijas priekšlikums kopumā guva plašu finanšu ministru 
atbalstu)  pie darba plānā ietvertiem vidēja un ilgtermiņa 
pasākumiem latvijas prezidentūra ir iekļāvusi tādus jautā
jumus, par kuriem arī ir nepieciešamas diskusijas, piemē
ram, transfertcenu jautājumi, necaurskatāmu  uzņēmumu 
patieso īpašnieku jautājums, nodokļu nolēmumu izdoša
nas noteikumi un minimālā efektīvā nodokļu likme  pre
zidentūras izstrādātais darba plāns sniedza ieguldījumu 
arī komisijas rīcības plāna izstrādē par  taisnīgākām un 
izaugsmei labvēlīgākām nodokļu sistēmām eiropā  komi
sija rīcības plānu publicēja 17  jūnijā, un prezidentūra deva 
iespēju komisijai to prezentēt 19  jūnija ekonomikas un 
finanšu lietu padomē 

•	latvijas prezidentūra apstiprināja galīgo vienošanos par 
grozījumiem direktīvā par kopēju sistēmu nodokļu 
uzlikšanai mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmu
miem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs, papildinot 
direktīvu ar minimālajiem nodokļu sistēmas ļaunprātīgas 
izmantošanas novēršanas noteikumiem (turpmāk visiem 
uzņēmumiem nodokļi tiek uzlikti, pamatojoties uz attie
cīgajā dalībvalstī gūto peļņu, un neviena uzņēmējsabied
rība nevarēs  izvairīties no nodokļu uzlikšanas, izmantojot 

 likumdošanas plaisas, kas pārrobežu situācijās rodas sais
tībā ar hibrīda finanšu instrumentiem)  

•	27  maijā latvijas prezidentūra eiropas savienības vārdā 
parakstīja vienošanos ar Šveici par visaptverošu auto
mātisku finanšu kontu informācijas apmaiņu, kas bū
tiski uzlabos cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāša
nas gan es, gan globāli  vienošanās paredz, ka puses no 
2018  gada veiks ikgadēju automātisku informācijas ap
maiņu par juridisko un fizisko personu finanšu kontiem, 
ieskaitot tādus aspektus kā procentu maksājumi, kas gūti 
kā ienākumi no uzkrājumiem, konta atlikumi, ienā kumi 
no apdrošināšanas produktiem un citi  komisija turpina 
sarunas ar citām trešajām valstīm (lihtenšteinu, andoru, 
monako un sanmarīno) par līdzīgu vienošanos parakstī
šanu  automātiskā informācijas apmaiņa ir viens no efek
tīvākajiem instrumentiem, kā apkarot izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas, jo nodrošina valstu nodokļu admi
nistrācijas ar būtisku informāciju par šo valstu rezidentu 
ārvalstu ienākumiem, tādējādi radot iespēju aprēķināt 
un iekasēt ienākumiem atbilstošu nodokļu apmēru  

•	latvijas prezidentūra turpināja intensīvu darbu pie 
priekšlikuma par standarta pievienotās vērtības no
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vIenoŠanās parakstīŠana ar ŠveICI par vIsaptveroŠu automātIsku 
FInanŠu kontu InFormāCIjas apmaIņu

24  BEPS (saīsinājums no angļu valodas Base erosion and profit shifting) izpaužas tad, kad, pastāvot atšķirīgām nodokļu sistēmām, nodokļu maksātājiem 
ir iespējams izvēlēties, kuras nodokļu sistēmas ietvaros tas maksās nodokļus. Ja ieņēmumi, kas gūti vienā valstī, tiek novirzīti uz tādām jurisdikcijām, kur 
nodokļi ir jāmaksā maz, vai nodokļi nav jāmaksā vispār, notiek attiecīgās valsts likumīgās nodokļu bāzes samazināšanās, kā arī negodīga nodokļu konku-
rence starp valstīm un uzņēmumiem. 
25  Nodokļu nolēmumi (angliski – tax rulings) ir nodokļu administrāciju izsniegti dokumenti nodokļu maksātājam (uzņēmumam), kuros tiek garantēta 
noteikta nodokļu normatīvo aktu interpretācija un piemērošana attiecībā uz konkrēto uzņēmumu. Lai gan tas ir likumīgi un veicina uzņēmējdarbību, 
atsevišķos gadījumos nodokļu nolēmumi ietver nosacījumus, kas ir būtiski labvēlīgāki vienam uzņēmumam, salīdzinot ar tiem nosacījumiem, kuros 
darbojas citi uzņēmumi. Tādējādi veidojas negodīga konkurence gan starp uzņēmumiem, gan valstīm, jo nodokļu bāze tiek mākslīgi novirzīta no vietas, 
kurā faktiski tiek veikta saimnieciskā darbība, uz jurisdikcijām, kuras piedāvā nodokļu nolēmumus ar labvēlīgākiem nosacījumiem.  
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dokļa (PVn) deklarācijas ieviešanu  priekšlikuma mērķis 
ir samazināt administratīvo slogu un izmaksas uzņēmu
miem (pēc komisijas aplēsēm līdz pat 12 miljardiem eur 
gadā), un atvieglot pārrobežu darbību  tāpat latvijas 
prezidentūra aizsāka diskusiju par pvn krāpšanas atklā
šanas es līmenī iespējām, ņemot vērā It tehnoloģiju at
tīstību un dalībvalstu savstarpējo sadarbību, lai koordi
nētu nostāju dažādu pvn krāpšanu apkarojošu projektu 
ieviešanā 

•	attiecībā uz PVn piemērošanas noteikumiem, ja preces 
vai pakalpojuma iegādei tiek izmantots vaučers, latvijas 
prezidentūra turpināja diskusijas par priekšlikumu, pie
vēršot uzmanību trim galvenajiem aspektiem – skaidras 
vaučeru definīcijas, pvn piemērošanas brīdis un ar pvn 
apliekamā summa  Grozījumi ir nepieciešami, lai precizē
tu, kas pvn nolūkā ir vaučers un kurus no vaučeriem apliek 
ar pvn, tos izdodot, bet kurus – tikai to izmantošanas brīdī  
tādējādi tiek mazināts pvn dubultas uzlikšanas risks, kā arī 
novērsta iespēja izvairīties no pvn maksāšanas, izmanto
jot vaučerus 

FInanŠu PakaLPojumI
•	latvijas prezidentūra panāca galīgo vienošanos ar eiro

pas parlamentu par regulu par starpbanku komisijas 
maksām karšu maksājumiem  regulas mērķis ir noteikt 
maksimālo robežvērtību starpbanku komisijas maksām 
par debetkaršu un kredītkaršu maksājumiem, kā arī sek
mēt iekšējā tirgus izveidi karšu, interneta un mobilo mak
sājumu jomā  tā kā starpbanku komisijas maksas veido 
lielu daļu no maksām, ko kartes pieņemošie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji (bankas) par katru darījumu iekasē 
no tirgotājiem, savukārt tirgotāji iekļauj šīs karšu izmak
sas kopējās preču un pakalpojumu cenās, tad maksimālās 
robežvērtības noteikšana starpbanku komisijas maksām 
(0,2% apmērā no darījuma vērtības darījumiem ar debet
kartēm un 0,3% apmērā no darījuma vērtības darījumiem 
ar kredītkartēm) samazinās izmaksas gan patērētājiem, 
gan mazumtirgotājiem, kā arī veicinās efektīvu maksāju
mu instrumentu izmantošanu un ekomerciju  

•	latvijas prezidentūra apstiprināja galīgo vienošanos ar eiro
pas parlamentu par regulu par Eiropas ilgtermiņa iegul
dījumu fondiem ar mērķi sekmēt ilgtermiņa projektiem 
pieejamā kapitāla palielināšanu (apvienojot es dalībvalstu 
fondus ilgtermiņa ieguldījumiem vienotā es ilgtermiņa ie
guldījumu fondā), novērst ilgtermiņa ieguldījumu fondu 
regulējuma sadrumstalotību es, kas kavē lielapjoma un ilg
termiņa kapitāla saistības (pastāvot dažādiem nacionāliem 
dalībvalstu regulējumiem), un veicināt finansēšanas mehā
nisma efektivitāti, nodrošinot, ka finansējumu var iegūt visi 
ekonomikas projekti, kam šāds finansējums ir vajadzīgs  Ilg
termiņa ieguldījumi ir ilgtermiņa kapitāla nodrošināšana, lai 
finansētu tādus sabiedriskā labuma projektus kā enerģēti
kas, transporta un sakaru infrastruktūras, klimata pārmaiņu 

un ekoinovāciju  tehnoloģijas, kā arī lai veiktu ieguldījumus 
izglītības, pētniecības un attīstības jomā  

•	latvijas prezidentūra apstiprināja galīgo vienošanos ar 
eiro pas parlamentu par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāci
jas novēršanas pakotni, kas sastāv no direktīvas (par to, lai 
nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēša
nai) un regulas (par līdzekļu pārvedumiem pievieno
to informāciju)  pakotne izstrādāta, lai aizsargātu finanšu 
sistēmas un iekšējā tirgus pareizu darbību, kā arī es tiesību 
sistēmā pārņemtu starptautiskos standartus/ieteikumus, 
ko izstrādājusi un 2012  gada februārī apstiprinājusi Finan
šudarījumu darba grupa noziedzīgi iegūtu līdzekļu legali
zācijas apkarošanai (FatF) 

•	latvijas prezidentūra panāca vienošanos par grozījumiem 
maksājumu pakalpojumu direktīvā  Grozījumi paredz 
uzlabot patērētāju aizsardzību pret krāpšanos, iespējamu 
ļaunprātīgu maksājumu kontu izmantošanu un inciden
tiem saistībā ar maksājumiem, piemēram,  neautorizētiem 
vai nepareizi veiktiem maksājumu darījumiem  tāpat grozī
jumi nodrošinās to, ka uz visiem maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem es attieksies augsti regulējuma un uzraudzības 
standarti, kā arī tiks noteiktas stingras drošības prasības  
direktīva ieviesīs arī tiesisko regulējumu attiecībā uz t s  
maksājumu iniciācijas pakalpojumiem, kas norisinās starp 
tirgotāju un pircēja banku, ļaujot veikt elektroniskos maksā
jumus, neizmantojot kredītkarti  tas savukārt veicinās jaunu 
tirgus dalībnieku ienākšanu maksājumu pakalpojumu tirgū 
un tālāku inovatīvu mobilo un interneta maksājumu attīstī
bu es, kas savukārt veicinās arī visas es konkurētspēju                 

FInanŠu tIrGI
•	lai veicinātu finanšu tirgu stabilitāti, uzlabotu finanšu tir

gus integritāti un godīgumu, nodrošinātu patērētāju un 
ieguldītāju aizsardzību un atjaunotu viņu uzticību  finanšu 

tirgiem pēc 2008  gada pasaules finanšu krīzes, latvijas 
prezidentūra strādāja pie vairākiem priekšlikumiem, panā
kot to tālāku virzību:
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- 19  jūnijā padomē panākta vienošanās par regulu par 
strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredī
tiestāžu noturību  regula ir vērsta uz to, lai uzlabotu es 
kredītiestāžu noturību, mazinātu tādu banku, kas ir pārāk 
lielas, lai būtu pieļaujams to bankrots, bankrota iespēja
mību un samazinātu risku, ka nodokļu maksātājiem ir 
jāiesaistās, lai glābtu bankrotējošas bankas  regulējums 
paredz nodalīt kredītiestāžu tirdzniecību savā vārdā (pašu 
vai aizņemtas naudas izmantošanu, lai pirktu vai pārdotu 
finanšu instrumentus vai preces ar mērķi gūt peļņu pašas 
kredītiestādes labā) un nodalīt pārējās pārlieku riskan
tās tirdzniecības darbības (kas nav savā vārdā) atsevišķā 
struktūrvienībā  regulējumu piemēros tām es kredīties
tādēm un to es mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmu
miem un filiālēm, kuras ir noteiktas par sistēmiski nozīmī
gām, to aktīvu kopsumma trīs gadus pēc kārtas sasniedz 
vismaz 30 miljardus eur, un tirdzniecības darbības ir vis
maz 70 miljardu eur vai 10 % no to kopējiem aktīviem 

- 13  februārī padomē tika panākta vispārēja pieeja regu
lai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus26 finanšu 
instrumentos un finanšu līgumos. 2  jūnijā tika uzsākts 
un 22  jūnijā turpināts politiskais trialogs ar eiropas par
lamentu un komisiju  regulas mērķis ir veicināt bāzes in
deksu stabilitāti un uzticamību, nodrošinot, ka etalonu 
noteikšanā tiek izmantoti pietiekami un precīzi dati, kā 
arī atklāt un novērst manipulācijas ar tiem (piemēram, 
interešu konflikta gadījumā), uzlabojot pārvaldību un 
kontroli pār etalonu noteikšanas procesu  

- 17  jūnijā ir panākta politiskā vienošanās ar eiropas 
parlamentu par regulu par ziņošanu par vērtspapīru 

 finansēšanas darījumiem un to pārredzamību  
regulas mērķis ir nodrošināt vērtspapīru finansēšanas 
darī jumu, nodrošinājuma tālākieķīlāšanas un citu finan
sēšanas struktūru pārredzamību un uzskaiti  tādējādi 
tiks paplašināts finanšu tirgus regulējums un uzraudzība 
ārpus tradicionālās banku nozares, attiecinot to arī uz 
tādiem sistēmiski nozīmīgiem finanšu tirgiem, kuros 
notiek nebanku kreditēšanas darbības (tā sauktā para
lēlā banku sistēma, angliski shadow banking)  29  jūnijā 
šī vienošanās apstiprināta padomē 

- 30  jūnijā ir panākta politiskā vienošanās ar eiropas par
lamentu par apdrošināšanas starpniecību direktīvu. 
minētās direktīvas mērķis ir efektīvi uzlabot regulēju
mu privātās apdrošināšanas tirgū  tā paredz nodroši
nāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem apdroši
nāšanas pakalpojumu pārdošanas tirgus dalībniekiem 
un stiprināt apdrošināšanas ņēmēju aizsardzību  kā 
direktīvas pārskatīšanas galvenie mērķi tika izvirzīti pa
tērētāju aizsardzība un tirgus integrācija  latvijas pre
zidentūra panāca ievērojamu progresu attiecībā uz 
padomes interešu aizstāvību trialogu laikā ar eiropas 
parlamentu  Cita starpā tika paplašināta direktīvas dar
bības joma, attiecinot to uz visiem produktu izplatīša
nas kanāliem, ievērojot proporcionalitātes principu; ir 
panākta vienošanās par tirgus dalībnieku reģistrācijas, 
profesionālās kvalifikācijas un reputācijas prasību stan
dartu celšanu, sankciju līmeņa harmonizāciju, apdroši
nāšanas produktu tirdzniecības noteikumiem kopā ar 
citiem produktiem, kā arī prasību attiecībā uz apdroši
nāšanas ieguldījumu produktiem salāgošanu ar Finan
šu instrumentu tirgus direktīvas II prasībām  
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26  Indekss ir cenas vai apjoma mērvienība, ko ik pa laikam nosaka, izmantojot reprezentatīvu datu kopu. Ja indeksu izmanto par atsauces cenu finanšu 
instrumentam vai finanšu līgumam, tas kļūst par etalonu (benchmark). Etalona piemērs ir  Londonas starpbanku kredītu procentu likmju indekss (Lon-
don Interbank Offered Rate – LIBOR) vai Eiro starpbanku kredītu procentu likmju indekss (Euro Interbank Offered Rate – EURIBOR), kas kalpo kā procentu 
likmes aizdevumiem un noguldījumiem. Lai noteiktu cenas daudziem finanšu instrumentiem, piemēram, procentu likmēm komerciāliem un nekomer-
ciāliem līgumiem (piegādes līgumiem, aizdevumiem, hipotēkām), ir svarīga izmantoto datu precizitāte un uzticamība etalonu noteikšanā. 

FInanŠu IntErESES
•	latvijas prezidentūra turpināja iesāktus trialogus ar eiro

pas parlamentu par direktīvu Cīņai pret krāpšanu, kas 
skar Savienības finanšu intereses  direktīva paredz pa
sākumus cīņā ar krāpšanu izmantojot krimināltiesības, 
proti, definējot noziedzīgos nodarījumus, nosakot sankci
jas juridiskajām personām un sodus fiziskajām personām  
direktīvas priekšlikums ir cieši saistīts ar priekšlikumu re
gulai par eiropas prokuratūras izveidi – direktīvā definētie 
noziedzīgie nodarījumi noteiks eiropas prokuratūras kom
petenci  pie Eiropas Prokuratūras biroja regulas latvijas 
prezidentūra aktīvi strādāja visu prezidentūras laiku  tika 
diskutēts par eiropas prokuratūras izveidošanu, tās uzde
vumiem, darbības pamatprincipiem, statusu, struktūru un 

organizāciju  eiropas prokurora birojs izmeklēs, veiks kri
minālvajāšanu un uzturēs apsūdzību tiesā par noziedzīga
jiem nodarījumiem, kas skar es finanšu intereses      

•	latvijas prezidentūras laikā izskatīts gan Eiropas krāpša
nas apkarošanas biroja (olaF) uzraudzības komitejas zi
ņojums par 2014  gadu, gan olaF ikgadējais ziņojums par 
2014  gadu  olaF aicināts uzlabot sadarbību ar uzraudzī
bas komiteju, kas ir viens no instrumentiem olaF neatka
rības stiprināšanā, lai nodrošinātu olaF kompetenču pie
nācīgu īstenošanu un efektīvu eiropas savienības finanšu 
interešu aizsardzību  
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27  The Community of Latin American and Caribbean States

InStItuCIonāLIE jautājumI
•	latvijas prezidentūra veicinājusi labāku un efektīvāku es 

institūciju sadarbību, tai skaitā, nostiprinot padomes lomu 
komisijas ikgadējās darba programmas izveidē  latvi
jas prezidentūras laikā tika sniegts padomes ieguldījums 
gaidāmajām sarunām par komisijas priekšlikumu jaunam 
Iestāžu nolīgumam, kura mērķis ir uzlabot institucionālo 

līdzsvaru starp Padomi, komisiju un Parlamentu  no
tika vairākas diskusijas vispārējo lietu padomju ietvaros 
par elementiem, kas ir nozīmīgi padomei starpinstitūciju 
sarunu kontekstā  latvijas prezidentūras laikā tika uzsāk
tas starpinstitūciju sarunas par komisijas priekšlikumu jau
nam nolīgumam 

ProCESuāLāS tIESībaS 
•	procesuālo tiesību stiprināšanas jomā latvijas prezidentū

ra uzsāka trialogus ar eiropas parlamentu par bērnu pro
cesuālo tiesību direktīvu, kas garantēs aizdomās turētu 
un apsūdzētu bērnu tiesības uz juridisko palīdzību, un ne
vainīguma prezumpcijas direktīvu, kas nostiprinās ne
vainīguma prezumpcijas principus un ieviesis minimālus 
standartus uz tiesībām piedalīties klātienē lietas izskatīšanā 

tiesā  tieslietu un iekšlietu ministru marta sanāksmes laikā 
latvijas prezidentūra panāca vienošanos par juridiskās 
palīdzības direktīvu, kas noteiks vienotus minimālus stan
dartus attiecībā uz aizdomās turētu un apsūdzētu personu 
tiesībām uz pagaidu juridisko palīdzību kriminālprocesā, ja 
viņām ir atņemta brīvība, un uz pagaidu juridisko palīdzību 
personām, par kurām izdots eiropas apcietināšanas orderis  

SaDarbība ŠEnGEnaS tELPā
•	attiecībā uz Viedo robežu pakotni latvijas prezidentū

ra saskaņā ar 2014  gadā apstiprinātajām vadlīnijām par 
turpmāko darbu ar šo tiesību aktu kopumu organizēja 
ekspertu diskusijas par atsevišķiem jautājumiem, proti, 
par tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi sistēmas datiem, 
pieteikšanās procedūru reģistrēto ceļotāju programmai, 
robežšķērsošanas fakta atzīmju veikšanas ceļošanas do
kumentos atcelšanas ietekmi, kā arī iespējamajiem risinā
jumiem sistēmas kļūdu gadījumos  Šīs diskusijas sniegs 
ieguldījumu turpmākajam darbam luksemburgas pre
zidentūras laikā, kā arī pēc tam, kad komisija būs saga
tavojusi jaunos tiesību aktu priekšlikumus  tāpat latvijas 
prezidentūra turpināja sadarbību ar eiropas parlamentu, 
lai veidotu kopīgu izpratni par būtiskākajiem jautājumiem 
viedo robežu kontekstā starp visām trim institūcijām 

•	latvijas prezidentūras laikā tika parakstīti nolīgumi par 
vīzu atcelšanu starp eiropas savienību un apvienotajiem 
arābu emirātiem, kā arī vairākām klusā okeāna un karību 
jūras reģiona valstīm (austrumtimoru, dominiku, Gre
nādu, sentlūsiju, sentvinsentu un Grenadīnām, samoa, 
trinidādu un tobāgo, kā arī vanuatu) un tika uzsākta šo 
līgumu provizoriska piemērošana  latvijas prezidentūras 
laikā tika panākta vienošanās par vadlīnijām [mandātu] 
komisijai sarunu vešanai ar kolumbiju un peru par nolīgu
mu par vīzu atcelšanu  sarunas ar abām minētajām valstīm 
sekmīgi noslēdzās un 10  – 11  jūnija es – CelaC27 samita 
ietvaros tika parafēti nolīgumi ar abām minētajām valstīm 

•	Februārī padome apstiprināja latvijas prezidentūras 
piedāvātās izmaiņas Vīzu informācijas sistēmas ievie
šanas laika grafikā tajos reģionos, kuros šī sistēma vēl 
nefunkcionē  saskaņā ar panākto vienošanos vīzu infor
mācijas sistēmas ieviešana visā pasaulē ir jāpabeidz līdz 
2015  gada 20  novembrim  vīzu informācijas sistēmas 
mērķis ir uzlabot kopējās vīzu politikas īstenošanu, kon
sulāro sadarbību un konsultācijas starp centrālajām vīzu 
iestādēm, atvieglojot datu apmaiņu starp dalībvalstīm 
vīzu jomā 

•	20  aprīlī ārlietu padomē tika pieņemta direktīva par koor
dinācijas un sadarbības pasākumiem, ar ko veicina nepār
stāvēto savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību trešās 
valstīs   direktīva ir pieņemta, lai uzlabotu konsulāro aiz
sardzību eiropas savienības pilsoņiem, kuri nonākuši grū
tībās (piemēram, pazaudēts ceļošanas dokuments) vai ār
kārtas situācijā (piemēram, dabas katastrofa) ārvalstī, kurā 
nav viņu pilsonības valsts vēstniecības vai konsulāta, un 
vēršas pēc palīdzības citas eiropas savienības dalībvalsts 
pārstāvniecībā  direktīva nosaka precīzas procedūras, kā 
sadarbojas pilsonības valsts un palīdzošās dalībvalsts kon
sulārie dienesti, lai konsulārā palīdzība tiktu sniegta pēc 
iespē jas ātri un efektīvi  papildus direktīva arī nosaka vei
dus, kā eiropas ārējās darbības dienests un eiropas savie
nības delegācijas atbalsta dalībvalstis konsulārajā darbā ar 
nepārstāvētajiem savienības pilsoņiem   
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StatIStIka
•	latvijas prezidentūras laikā tika apstiprināti grozījumi 

regulai  par eiropas statistiku, ar kuriem tiek nostiprinā
ta eiropas statistikas sistēmas pārvaldība, kā arī oficiālās 
statistikas iestāžu profesionālā neatkarība  Grozījumi skar 

arī statistikas kvalitātes uzlabošanas jautājumus un sloga 
samazināšanu respondentiem – paredzot statistikas iestā
dei plašākas tiesības iesaistīties administratīvo datu avotu 
veidošanā un izmantošanā 

StanDartIzāCIja
•	latvijas prezidentūras laikā tika veicināta sabiedrības 

plašāka izpratne par standartizācijas būtību un konkurēt
spējas palielināšanu, organizējot eiropas standartizācijas 
samitu, kas notika 3  – 5  maijā rīgā  samitā galvenā uz
manība tika pievērsta būvniecības nozarei, cenošoties 
rast atbildi, kā standartizācija var veicināt pāreju uz tīrāku 

un gudrāku ekonomiku  ņemot vērā būvniecības augsto 
ekonomisko vērtību eiropas savienībā, tai skaitā latvijā, 
samitā akcenti tika likti uz tādiem jautājumiem kā ēku 
energoefektivitāte, ilgtspējīga būvniecība, viedo pilsētu 
būvniecība un ēku projektēšana un pārvaldība  

StarPtautISkā PārStāVība EkonomIkaS un FInanŠu 
PoLItIkaS jomā (G20) 

•	pārstāvot eiropas savienību starptautiskajos formātos eko
nomikas un finanšu politikas jomā, latvijas prezidentūra 
aktīvi strādāja G20 finanšu ministru un centrālo banku 
vadītāju un to vietnieku sanāksmēs un to sagatavošanās 
posmos, lai nodrošinātu es kopējo interešu pārstāvību  
latvijas prezidentūras es padomē posmā G20 vadīja tur
cijas prezidentūra, un šajā laikā notika piecas G20 formāta 
sanāksmes  prezidentūra sadarbībā ar eiropas komisiju un 
eiropas Centrālo banku sniedza ieguldījumu es kopējās 

nostājas izstrādē, veicināja es nostājas koordinēšanu un 
nodrošināja tās sekmīgu aizstāvēšanu G20 sanāksmēs, 
t sk  atbilstošās es intereses iestrādājot G20 stratēģiskās 
darbības dokumentos (G20 Communiqué) tādās jomās kā 
globālās ekonomikas attīstība un riski, investīciju un iz
augsmes veicināšana, finanšu tirgu regulējums, starptau
tiskie nodokļu politikas jautājumi, starptautiskā valūtas 
fonda kvotas un pārvaldības reforma, klimata pārmaiņu 
un ar to saistītas finansēšanas jautājumi u  c  jautājumos 

konkurētSPējīGa 
EIroPa
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DIGItāLā EkonomIka

•	lai sniegtu ieguldījumu digitālā vienotā tirgus stratēģijā, 
eiropas semestra28 ietvaros nozaru padomēs latvijas pre
zidentūra vadīja diskusijas par digitālās ekonomikas 
potenciāla izmantošanu Eiropas Savienības konkurēt
spējā, izaugsmē un nodarbinātībā:

- īpaši atzīmējams darbs pie latvijas prezidentūras virzīta
jiem un 2  marta konkurētspējas padomē pieņemtajiem 
secinājumiem par es vienotā tirgus politiku29  dalībvalstis 
aicina eiropas komisiju digitālā vienotā tirgus stratēģijā 
izvērtēt Vienotā tirgus ietvara atbilstību “digitālajam 
laikmetam” un piedāvāt konkrētus pasākumus ar noteik
tiem termiņiem šķēršļu un trūkumu novēršanai  dalībvals
tis mudina eiropas komisiju risināt tādus jautājumus kā 
pārrobežu ģeogrāfiskā diskriminācija produktu piegādes 
un pakalpojumu sniegšanas jomā; Interneta platformu 
(piemēram, sociālie tīkli, ekomercijas platformas) loma 
un nepieciešamība tās regulēt eiropas savienības līmenī; 

patērētāju aizsardzība tiešsaistē; netraucēta ekomercija; 
“digitālajam laikmetam” atbilstoši autortiesību noteikumi; 
efektīva sūtījumu piegādes sistēma; datu aizsardzība; fi
ziskās nodibināšanas prasības digitāliem uzņēmumiem; 
pāreja uz eiepirkumu; uzņēmumu reģistrācija tiešsaistē 
un atvērtie dati  dalībvalstis arī uzsver nepieciešamību re
gulējošajam ietvaram un ar to saistītajām darbībām būt 
“digitālām pēc noklusējuma”, lai nodrošinātu visu jauno 
tiesību aktu piemērotību “digitālajam laikmetam” un ma
zinātu slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem  eiropas ko
misija tiek aicināta līdz 2015  gada beigām ieviest digitālo 
dimensiju tiesību aktu ietekmes novērtējumos 

- konkurētspējas padomē latvijas prezidentūra vadī
ja diskusiju par rūpniecības digitalizācijas iespējām, 
ieguvumiem mazo un vidējo uzņēmumu (mVu) un 
jaunizveidotu uzņēmumu (start-ups) attīstībai un 
konkurētspējas veicināšanai   ministri iezīmēja vairā

DIGItāLa 
EIroPa

28  Sk. 34. lpp.
29  Plašāk sadaļā “Vienotais tirgus”.
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kus rīcības virzienus pēc iespējas plašākai digitālā poten
ciāla izmantošanai, piemēram, nepieciešamību attīstīt 
 darbaspēka digitālās prasmes, finansējuma pieejamība 
jaunu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī atbilstošas infrastruk
tūras pieejamību eiropas savienības līmenī pārrobežu 
darījumu veikšanai  rūpniecības digitalizācijas tēma tika 
iztirzāta arī konkurētspējas ministru neformālās tikšanās 
laikā 26  – 27  martā rīgā 

- Ieguvumus no atvērtas, saistītas un datu ietilpīgas pēt
niecības, diskutējot par Eiropas digitālā tīkla poten
ciāla atraisīšanu, uzsvēra par pētniecību atbildīgie 
ministri  Ieguvumi – jaunu darba vietu izveidošana, lie
lāka un brīvāka informācijas pieejamība pētniecībā, pa
augstināta zinātnieku darba efektivitāte un  zinātnisko 
rezultātu kvalitāte  latvijas potenciālais ieguvums no 
atvērtas, saistītas un datu ietilpīgas pētniecības ir jaunu 
darba vietu izveidošana, lielāka un brīvāka informācijas 
pieejamība pētniecībā, paaugstināta zinātnieku darba 
efektivitāte un zinātnisko rezultātu kvalitāte 

- savukārt 6  marta vides padomē ministri aicināja digi
tālā vienotā tirgus stratēģijā iekļaut resursu efektivi
tātes aspektus, kas nozīmē, attīstīt digitālās iespējas 

 pilsētvidē (transports, loģistika un apgaismošanas sis
tēmas), atkritumu apsaimniekošanā, telpiskajā plāno
šanā un informācijas izplatīšanā, tādējādi veicinot videi 
draudzīgu izaugsmi  telesakaru padomes ietvaros dalīb
valstis identificēja Digitālā vienotā tirgus izveides pa
beigšanai būtiskās jomas, kur vēl jāturpina darbs vai jā
strādā prioritāri   te minams atbalsts ātras platjoslas tīklu 
izveidošanai; etirdzniecības sekmēšana, novēršot šķērš
ļus pārrobežu tirdzniecībai un pakalpojumiem tiešsais
tē; uzticības un drošības vairošana digitālo pakalpojumu 
jomā, jo īpaši progress nepieciešams datu aizsardzības, 
privātuma un informācijas drošības jomās; investīcijas 
informāciju un komunikāciju tehnoloģiju pētniecībā un 
digitālajās inovācijās; atbalsta nepieciešamība jaunizvei
dotiem uzņēmumiem (start–ups) un mvu, īpaši adminis
tratīvā sloga mazināšana, u c  tāpat dalībvalstis uzsvēra 
principa “digitāls pēc noklusējuma” kā horizontālā politi
kas principa ieviešanu, izvērtējot ikvienas jaunas inicia
tīvas ietekmi 

•	Iepriekšminēto nozaru padomju politisko diskusiju gal
venās atziņas latvijas prezidentūra iekļāva t s  sintēzes zi
ņojumā, tādējādi sniedzot ieguldījumu eiropas komisijas 
6  maijā publicētajā Digitālā vienotā tirgus stratēģijā. 

DIGItāLaIS VIEnotaIS tIrGuS
•	6  maijā eiropas komisija nāca klajā ar digitālā vienotā tir

gus stratēģiju  stratēģijā eiropas komisija piedāvā virkni 
iniciatīvu, lai novērstu esošos šķēršļu pilnībā funkcionējo
ša digitālā vienotā tirgus izveidei  kā svarīgākās minamas: 
pašreizējā telesakaru regulējošā ietvara pārskatīšana; pār
robežu darījumiem piemērojamo līgumtiesību regulējums; 
pasākumi paku piegādes jomā; eprivātuma direktīvas pār
skatīšana; autortiesību regulējuma modernizācija; iniciatīva 
kā “tikai vienreiz” (once-only), “brīva datu plūsma”, “eiropas 

 mākonis”, darbs pie “vienotas digitālās vārtejas” (Single digi-
tal Gateway), sektorālā savietojamība, informāciju un komu
nikāciju tehnoloģiju standarti un eparaksti 

•	līdz ar Digitālā vienotā tirgus stratēģijas publicēšanu, 
lai sniegtu ieguldījumu 25  – 26  jūnija eiropas savienī
bas valstu un valdību vadītāju sanāksmes sagatavošanā, 
 latvijas prezidentūra nozaru padomēs vadīja diskusijas 
par digitālā vienotā tirgus stratēģijas aspektiem:

DIGItāLa 
EIroPa

konkurētspējas mInIstru neFormālā tIkŠanās latvIjas ekonomIkas mInIstre dana reIznIeCe-ozola un dIGItālās 
ekonomIkas un sabIedrības komIsārs GInters otInGers (GüntHEr 
oEttInGEr)
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- 18  – 19   maija Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta 
padomē ministri, pieņemot padomes secinājumus par 
agrīnās izglītības un sākumskolas izglītības lomu rado
šuma, inovāciju un digitālās kompetences attīstībā, 
akcentēja nepieciešamību nodrošināt efektīvu digitālo 
prasmju apgūšanu un to izmantošanu mācīšanās proce
sā, kā arī praktiskās un radošās aktivitātes, lai stiprinātu 
skolēnu radošumu, inovācijas un digitālo kompetenci 

- 19  maijā par audiovizuālo nozari atbildīgie ministri aici
nāja pēc iespējas drīz pārskatīt audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīvu, lai nodrošinātu audiovizuālo 
pakalpojumu un satura kvalitāti digitālajā vienotajā tirgū  
to ietekmējušas straujās tehnoloģiju un tirgus izmaiņas 
un ģeopolitiskā situācija  ministri uzsvēra, ka jāstiprina es 
audiovizuālā telpa, izstrādājot efektīvus mehānismus, kas 
ļautu novērst naida runas, propagandas un dezinformāci
jas kampaņu izplatību eiropas mediju telpā  tostarp efek
tīvāk īstenojot jau esošās direktīvas normas, kā arī, stipri
not nozari regulējošo neatkarīgo iestāžu spēju ātri reaģēt 
ārkārtas situācijās un to savstarpējo sadarbību gadījumos, 
kad tiek aizskartas pamatvērtības un brīvības, vai nopiet
ni apdraudēta nacionālā drošība, sabiedriskā saliedētība 
un stabilitāte  tāpat ministri, reaģējot uz eiropas komisijas 
izstrādāto digitālā vienotā tirgus stratēģiju, sniedza redzē
jumu par audiovizuālā regulējuma attīstību nākotnē un 
uzsvēra vajadzību stiprināt nepilngadīgo personu aizsar
dzību, mediju pratību un eiropas darbu izplatību 

- savukārt attiecībā uz es autortiesību regulējuma mo
dernizēšanas būtisko lomu digitālā vienotā tirgus piln
veidošanā, ministri uzsvēra nepieciešamību veicināt kva
litatīva satura radīšanu, nodrošinot darbu autoriem un 
citiem tiesību īpašniekiem atbilstošu atlīdzību, kā arī vei
cināt kultūru daudzveidību  vienlaikus ministri atzina ne
pieciešamību novērst neatbilstošas ģeogrāfiskās bloķēša
nas prakses, lai atvieglotu patērētājiem piekļuvi saturam 

- lai uzsvērtu rūpniecības prioritātes digitālā vienotā tir
gus stratēģijā, 28  – 29  maija konkurētspējas padomē tika 
pieņemti secinājumi par rūpniecības digitālo pārveidi  tos 
eiropas komisija varēs izmantot kā ceļvedi rūpniecības 
konkurētspējas digitālo aspektu stiprināšanai  secināju
mos akcentēti tādi rūpniecības izaugsmei būtiski jautāju
mi kā rūpniecības un uzņēmējdarbības digitālās pārvei
des potenciāls es konkurētspējas un jaunu darba vietu 
radīšanā; nepieciešamība pēc vienkārša un paredzama es 
regulējuma, kas veicinātu rūpniecības digitalizāciju, uzņē
mumu darbību digitālajā vidē un pārrobežu ekomerciju; 
ciešāka sadarbība starp es dalībvalstīm un labās prakses 
apmaiņa; digitālo tehnoloģiju un risinājumu savietoja
mība, t sk  vienoti standarti; jaunu digitālo uzņēmumu 

(start-ups) rašanās es un to tālāka izaugsme, t sk  piemē
rota finansējuma pieejamība; atbilstošu prasmju attīstīša
na un specifisku, pieprasītu informāciju un komunikāciju 
tehnoloģiju profesionāļu pieejamība; pētniecības un ino
vācijas potenciāla atraisīšana digitālo risinājumu izpētei, 
izstrādei un ieviešanai tirgū; līdzsvars starp digitālo datu 
izmantošanu un aizsardzību, kā arī uzticēšanās digitālās 
vides risinājumiem  savukārt par pētniecību atbildīgie mi
nistri diskutēja30 par virzību uz atvērtu un izcilu Eiropas 
zinātni, kā arī digitālo tehnoloģiju ietekmi uz zinātnisko 
pētniecību.

- savukārt konkurētspējas padomes pieņemtajos seci
nājumos par atvērtu, intensīvas datplūsmas un tīklā 
saslēgtu pētniecību kā ātrākas un plašākas inovācijas 
virzītājspēku dalībvalstis no jauna apstiprināja politis
ko atbalstu labākiem ietvara nosacījumiem uz datiem 
balstītai inovācijai, ņemot vērā pētniecības vajadzības  
ministri atzina datus par nozares digitālās pārveides, uz
ņēmējdarbības, jaunu uzņēmējdarbības modeļu, ideju 
un inovatīvu jaunizveidotu uzņēmumu (start – ups) at
tīstības dzinuli  ņemot vērā pieaugošo atbalstu atklātai 
piekļuvei publiski finansētas pētniecības publikācijām 
un pamatdatiem, ministri uzsvēra nepieciešamību pēc 
atbilstošas datu apmaiņas, izmantošanas, atkalizmanto
šanas un savietojamības, kas balstīta uz vienotiem stan
dartiem  tāpat ministri atzina nepieciešamību apsvērt 
pašreizējos zinātnes rādītājus, kā arī stimulus pētniekiem 
publicēt rakstus un datus, izmantojot atvērtu pieeju, kā 
arī uzsver nepieciešamību uzlabot es pētnieku kopienas 
prasmes darbam ar datiem  akcentējot pētniecību un 
inovāciju nozīmi digitālā vienotā tirgus stratēģijā, minis
tri mudina palielināt investīcijas pētniecībā un inovāci
jās informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā  

- 12  jūnija telesakaru padomes politiskajās diskusijās par 
digitālā vienotā tirgus stratēģijas piedāvātajiem pasāku
miem telesakaru, kiberdrošības un epārvaldības jomās 
ministri kā vissvarīgākos jautājumus digitālā vienotā 
tirgus pabeigšanai uzsvēra nepieciešamību atbalstīt 
jaunizveidotos uzņēmumus (start–ups) un mazos un 
vidējos uzņēmumus un piedāvāt tiem iespēju augt un 
gūt labumu no vienotā tirgus, investīcijas infrastruk
tūrā, kas ir priekšnoteikums efektīvai tirgus funkcionē
šanai, digitālo prasmju uzlabošanas nozīmi un digi
tālās iekļaušanas sekmēšanu  tāpat ministri atzīmēja 
tādus jautājumus kā telesakaru noteikumu pārskatīšanas 
 nepieciešamība, epārvaldības un patērētāju aizsardzības 
sekmēšana, pasta sūtījumu piegāde, lielie dati, mākoņ
datošana, standarti un savstarpējā savietojamība, kā arī 
kiberdrošība  kopumā ministri bija vienisprātis, ka jārisina 
ģeogrāfiskās bloķēšanas un autortiesību jautājumi  
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•	lai sniegtu ieguldījumu 25  – 26  jūnija eiropadomes sa
gatavošanā un gūtu tālākas vadlīnijas turpmākam dar
bam pie digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanas, 
latvijas prezidentūra iepriekšminēto nozaru padom
ju politiskajās diskusijās un pieņemtajos secinājumos 
identificētos galvenos digitālā vienotā tirgus stratēģijas 
elementus apkopoja prezidentūras vēstulē eiropado
mes priekšsēdētājam  

•	eiropas savienības valstu un valdību vadītāji bija vienis
prātis, ka turpmākam darbam pie digitālā vienotā tirgus 
stratēģijas ieviešanas ir jābūt vērstam uz atlikušo šķēršļu 

brīvai preču un pakalpojumu kustībai tiešsaistē novēršanu 
un nepamatotas diskriminācijas, kuras pamatā ir ģeogrāfis
kā atrašanās vieta, risināšanu; ar autortiesībām aizsargātā 
 tiešsaistes materiāla pārnesamības nodrošināšanu un pār
robežu piekļuves atvieglošanu; efektīvu investīciju instru
mentu nodrošināšanu un inovāciju vides uzlabošanu, jo 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un jaunizveido
tiem uzņēmumiem (start–ups); galveno informāciju un ko
munikāciju tehnoloģiju standartizācijas prioritāšu apzinā
šanu un izstrādāšanu; brīvas datu plūsmas nodrošināšanu; 
tiešsaistes platformu un starpnieku lomas izvērtēšanu; digi
tālo prasmju uzlabošanu un epārvaldes uzlabošanu 

DIGItāLā VIEnotā tIrGuS tIESību aktu PrIEkŠLIkumI
•	latvijas prezidentūra turpināja iepriekšējo prezidentū

ru aizsākto darbu pie vairākiem Digitālā vienotā tirgus 
izveidei būtiskiem tiesību aktu priekšlikumiem  Intensīvi 
strādājām pie prioritārajiem un vienlaikus sensitīviem te
lesakaru vienotā tirgus, datu aizsardzības un tīklu un in
formācijas drošības priekšlikumiem  

•	Datu aizsardzības pakotne ir viena no latvijas preziden
tūras prioritātēm  datu aizsardzības pakotne sastāv no re
gulas un direktīvas priekšlikumiem  direktīva nodrošinās 
personu tiesību aizsardzību, ja personu dati tiek apstrādāti 
noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas vai kriminālsodu iz
pildes mērķiem  regula savukārt harmonizēs regulējumu 
personas datu aizsardzības jomā, nostiprinās tiesības uz 
privātumu tiešsaistē, kā arī stimulēs eiropas digitālo eko
nomiku  Indivīdiem jaunais eiropas datu aizsardzības re
gulējums paaugstinās personas datu aizsardzības līmeni: 
personām tiks nodrošinātas tiesības savus datus pārnest 
no viena pārziņa citam, tiesības tikt “aizmirstam”, tiesības 
uzzināt no pārziņa par savu personas datu apstrādi, tāde
jādi personai būs lielāka kontrole pār saviem datiem  jaunā 

datu aizsardzības regula ikvienam pilsonim piešķirs  plašā
kas kontroles iespējas pār saviem datiem, kas šodien ir ļoti 
būtiski, kad datu apstrādes nepieciešamība arvien biežāk 
sastopama, gan saņemot dažādus pakalpojumus, gan ko
municējot interneta vidē  uzņēmumiem, ņemot vērā datu 
subjekta lielākas tiesības kontrolēt savu datu apstrādi, būs 
lielāks administratīvais slogs, kas sākotnēji prasīs līdzekļus  
tajā pašā laikā tiks nodrošināta vienota izpratne par datu 
aizsardzības nosacījumu piemērošanu  radītais vienas 
pieturas aģentūras princips nodrošinās pārkāpuma izska
tīšanu vienas dalībvalsts datu uzraudzības iestādē, un pie
ņemtais lēmums būs attiecināms uz visām uzņēmuma fi
liālēm, t sk  arī citās dalībvalstīs  uzņēmējiem vienā nozarē 
būs iespēja izstrādāt kodeksus, kas noteiks datu apstrādes 
nosacījumus, līdz ar to nozares uzņēmēji varēs apstrādāt 
datus, ievērojot vienotus nosacījumus  papildus uzņēmē
jiem būs iespējams arī saņemt sertifikātus, kas apliecinās, 
ka uzņēmējs ievēro datu aizsardzību  pēc vairāk nekā trīs 
gadus ilgām diskusijām latvijas prezidentūras vadībā 
tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē jūnijā 
dalībvalstu tieslietu ministri vienojās par vispārējās datu 
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aizsardzības regulas tekstu, veicot izšķirošu soli pretī jaunā 
regulējuma pieņemšanai  ministru vienošanās deva iespē
ju vēl latvijas prezidentūrai jūnija pēdējās dienās uzsākt 
sarunas ar eiropas parlamentu  

•	latvijas prezidentūra deva jaunu impulsu darbam pie 
telesakaru vienotā tirgus priekšlikuma un veltīja visas 
pūles, lai panāktu vienošanos ar eiropas parlamentu par 
viesabonēšanas piemaksu atcelšanu un pirmajiem atvēr
ta interneta noteikumiem eiropas savienībā  30  jūnijā 
panāktā vienošanās paredz viesabonēšanas piemaksu 
pilnīgu atcelšanu eiropas savienībā no 2017  gada 15  jū
nija  tas ļaus patērētājiem, atrodoties citās eiropas savie
nības valstīs, lietot mobilo sakaru pakalpojumus par to 
pašu samaksu kā mājās  tāpat ir vienošanās par būtisku 
viesabonēšanas maksas samazināšanu jau no 2016  gada 
30 aprīļa, kas, piemēram, latvijas patērētājiem nodrošinās 
līdz pat četrkāršu pašreizējo viesabonēšanas cenu sama
zināšanu  lai viesabonēšanas piemaksu atcelšanas rezul
tātā patērētājiem nepaaugstinātos vietējo mobilo sakaru 
cenas, latvijas prezidentūra strādāja pie līdzsvarotiem un 
pakāpeniskiem risinājumiem viesabonēšanas piemaksu 
atcelšanai  piemēram, prezidentūra ņēma vērā to, ka vairāk 
nekā trešā daļa es iedzīvotāju neceļo, kā arī to, ka vietējās 
mobilo sakaru cenas starp es dalībvalstīm vidēji atšķiras 
pat septiņas reizes  savukārt atvērta interneta noteikumi 
paredz, ka operatoriem, sniedzot interneta piekļuves pa
kalpojumus, būs jāaprūpē visa datu plūsma vienlīdzīgi  
vienlaicīgi, samērīga ikdienas datu plūsmas vadība tiek 
atļauta arī turpmāk  datu plūsmas bloķēšana vai paātri
nāšana būs pieļaujama tikai izņēmumā gadījumos – pie
mēram, lai novērstu kiberuzbrukumus vai datu plūsmas 
sastrēgumus  

•	latvijas prezidentūra ir aktīvi strādājusi pie dažādiem Eiro
pas Savienības kiberdrošības politikas jomas jautāju
miem  kiberdrošība ir visaptverošs jautājums, un kiber
drošības politikas izaicinājumi un iespējamie risinājumi 
ir apspriesti vairākās eiropas savienības padomes darba 
grupās (telesakaru un informācijas sabiedrības darba gru
pa, prezidentūras “draugu grupa” kiberjautājumos, politiski 
militārā darba grupa), tādējādi vairojot lēmumpieņēmēju 
izpratni par kiberdrošību un palīdzot veicināt augstāku ko
pējo drošības līmeni  kā visnozīmīgākais ir minams darbs 
pie tīklu un informācijas drošības direktīvas un apstiprinā
tie kiberdiplomātijas secinājumi   

•	latvijas prezidentūras laikā tika panākta vienošanās par 
vienotu eiropas savienības un dalībvalstu pieeju digitāla
jiem jautājumiem globālā mērogā, kas attiecas uz tādiem 
aspektiem kā izpratne par valstu uzvedības normām, in
terneta pārvaldība, kiberspēju celšana un attīstība, tiesību 
un brīvību ievērošana virtuālajā vidē u c  vienoto pieeju 
apstiprināja 10  februāra vispārējo lietu padomē, pieņe
mot padomes secinājumus par kiberdiplomātiju  

•	latvijas prezidentūra aktīvi strādāja arī pie digitālajiem 
ārējās dimensijas jautājumiem – tika izstrādāti un pieņem
ti padomes secinājumi par Interneta numurpiešķires in
stitūcijas (Iana) funkciju vadības nodošanu daudzpusējai 
kopienai, ņemot vērā, ka Iana funkciju vadības nodošana 
uzskatāma par 2015  gada centrālo interneta pārvaldības 
procesu pasaulē  tāpat latvijas prezidentūras laikā tika iz
strādāts un pieņemts nostājas projekts, kas eiropas savie
nībai un tās dalībvalstīm jāņem vērā gatavojoties pasaules 
informācijas sabiedrības samita + 10 (WsIs + 10) pārskatī
šanas procesam 

•	lai stiprinātu kiberdrošību, latvijas prezidentūra prioritāri 
strādā pie tīklu un informācijas drošības direktīvas un 
panāca politisko vienošanos ar Eiropas Parlamentu 
par priekšlikuma galvenajiem elementiem – direktī
vas tvērumu, operacionālo un stratēģisko sadarbību, kā 
arī interneta pakalpojumiem  panāktā vienošanās pavērs 
ceļu darba noslēgšanai pie priekšlikuma luksemburgas 
prezidentūrā  Šis būs pirmais tiesību akts, kas noteiks pa
matu tīklu un informācijas drošības standartiem eiropas 
savienībā  priekšlikums noteiks vienotu pieeju eiropas 
savienības dalībvalstu kritiskās infrastruktūras (piemēram, 
enerģētikas, transporta, banku) uzņēmumu un valsts pār
valdes iestāžu ziņošanai par kiberuzbrukumiem (notikuša
jiem incidentiem un to ietekmi uz kritiskās infrastruktūras 
pakalpojumiem), kas skar kiberdrošību vienā vai vairākās 
dalībvalstīs  tas vairos uzticēšanos virtuālajai videi – teh
noloģijām, pakalpojumiem, sistēmām, kā arī veidos jau
nus sadarbības mehānismus informācijas apmaiņai stratē
ģiskā un operacionālā līmenī starp dalībvalstīm  

•	lai sekmētu elektronisko pārrobežu un starpnozaru sa
darbību starp eiropas publiskās pārvaldes iestādēm, kā 
arī starp šīm iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmumiem, 
latvijas prezidentūra panāca vienošanos padomē par lē
muma priekšlikuma par eiropas publiskās pārvaldes ies
tāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu 
nodrošināšanas programmas (Isa2) izveidošanu  līdzšinē
jās Isa programmas ietvaros ir īstenotas tādas iniciatīvas 
kā Iekšējā tirgus informācijas sistēma, kas, piemēram, ļauj 
pārbaudīt informāciju par ārzemju uzņēmumu vai perso
nu, kas vēlas sniegt pakalpojumu kādā no es dalībvalstīm; 
pārbaudīt, vai speciālistiem, kas vēlas strādāt kādā no es 
dalībvalstīm, ir derīga profesionālā kvalifikācija u c 

•	lai sekmētu publiskās pārvaldes tīmekļa vietņu pieejamī
bu, tai skaitā iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, latvijas 
prezidentūra turpināja darbu pie Direktīvas priekšli
kuma par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu 
pieejamību  latvijas prezidentūras laikā paveiktais ir vērā 
ņemams ieguldījums ceļā uz vienošanās panākšanu, tas 
izklāstīts 12  jūnijā telesakaru padomē apstiprinātajā pro
gresa ziņojumā par latvijas prezidentūras laikā paveikto 
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CItI DIGItāLā VIEnotā tIrGuS jautājumI
•	lai uzsvērtu digitālā vienotā tirgus nozīmi un tā radītās 

iespējas, kā arī ar digitālā vienotā tirgus izveidi saistītos 
izaicinājumus, latvijas prezidentūra organizēja virkni dis
kusiju, tostarp par tādiem aktuāliem jautājumiem kā pa
tērētāju uzticības sekmēšana digitālajai videi, autortiesību 
regulējums, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
loma publiskās pārvaldes modernizēšanā un digitālo pras
mju sekmēšana:

•	Digitālā vienotā tirgus attīstība un tādi nozīmīgi jau
tājumi kā uzticēšanās, piekļuves un savienojamības 
nodrošināšana, digitālās ekonomikas veidošana uz
ņēmumiem un patērētājiem, esabiedrības sekmēša
na un digitālās prasmes tika diskutēti 17  un 18  jūnijā 
notikušajā digitālajā asamblejā “viena eiropa, viens digi
tālais vienotais tirgus”  kā galvenos izaicinājumus stratēģi
jas ievie šanā uzņēmēju asociāciju un apvienību pārstāvji 
uzsvēra, piemēram, “tikai vienreiz” principa  ieviešanu 

publiskajā pārvaldē; vienādi augsta līmeņa tīklu un in
formācijas drošību visā es; nepieciešamību ne tikai pēc 
saskaņotas nacionālās likumdošanas, bet arī interneta ie
spējām visā es, kur kā būtiskākos iespējamos risinājumus 
minēja efektīvas konkurences veicināšanu infrastruktūras 
nozarē un nepieciešamību pēc pietiekoši elastīgas likum
došanas  minētie akcenti un kopīgie diskusiju secinājumi 
tiks izmantoti digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanā, 
piemēram, izstrādājot jaunus es politikas dokumentus vai 
tiesību aktu priekšlikumus  tāpat digitālā asambleja snie
dza iespēju arī izcelt latvijas sasniegumus digitālajā jomā: 
interneta ātrumu, plašo bezmaksas interneta (Wi-fi) pieslē
gumu, sabiedrisko pakalpojumu digitālajā vidē pieejamī
bu u c  digitālā asambleja 2015 bija pirmais notikums, kura 
laikā amatpersonām un nozares pārstāvjiem bija iespēja 
no dažādiem aspektiem apspriest un sniegt savas reko
mendācijas eiropas komisijas 2015  gada 6  maijā publicē
tās digitālā vienotā tirgus izveides stratēģijas īstenošanai  
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•	latvijas prezidentūras laikā aizsāktās diskusijas par patē
rētāju uzticības un paļāvības sekmēšanu pārrobežu 
darījumiem Vienotajā tirgū, kā arī pastāvošo šķēršļu 
novēršanu kalpoja kā pamats tālākām diskusijām par pa
tērētāju aizsardzības nākotnes perspektīvām jūnija  eiropas 
patērētāju samitā  starptautiskā konference par patērētāju 
tiesību aizsardzību digitālajā laikmetā notika 23  un 24  ap
rīlī rīgā 

•	starptautiskajā konferencē “Eiropas audiovizuālo medi
ju tirgus stiprināšana – eiropeiskās identitātes attīstī
bai”, kas norisinājās rīgā no 9  līdz 10  martam, es dalībval
stu eksperti bija vienisprātis par nepieciešamību uzlabot 
mediju pratību, nepilngadīgo aizsardzību, eiropas audio
vizuālo darbu popularizēšanu pakalpojumos pēc pieprasī
juma, kā arī stiprināt regulatoru neatkarību  arī politiskajās 
diskusijās 19  maija Izglītības, jaunatnes, kultūras un spor
ta un padomē tika uzsvērts, ka jāmeklē veidi, kā pēc iespē
jas efektīvāk īstenot un pilnveidot esošo regulējumu, kas 
attiecas uz tā saukto izcelsmes valsts principu situācijās, 
kad vienas es dalībvalsts jurisdikcijā esošās naida runas sa
turošas trešo valstu programmas tiek retranslētas citās da
lībvalstīs  būtiska ir kopēja es rīcība, lai aizsargātu eiropas 
informācijas telpas drošību un kopējās eiropas vērtības 

•	lai nodrošinātu stingru stratēģisko pamatu daudzvalodu 
Digitālā vienotā tirgus izveidei, no 27  līdz 29  aprīlim 
notikušā rīgas samita par daudzvalodu digitālo vienoto 
tirgu dalībnieki aicināja noslēgt darbu pie “daudzvalodu 
digitālā vienotā tirgus stratēģiskā darba plāna”  stratēģiskā 
darba plāna projektā ir ietverti konkrēti valodu tehnolo
ģiju risinājumi, kas var palīdzēt pārvarēt valodu barjeras 
eiropā, līdz ar to par realitāti padarot patiesi integrētu 
digitālo vienoto tirgu  tāpat samitā diskutēja par daudz
valodu digitālā vienotā tirgus radītajiem izaicinājumiem, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgas digitālās iespējas visās eiropas 
savienības valodās  

•	Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju loma pub
liskās pārvaldes efektivitātes uzlabošanā, t sk  pārro
bežu pakalpojumu sniegšanas kontekstā, un sabiedrības 
līdzdalības veicināšanu, izmantojot jaunās tehnoloģijas, 
tika uzsvērta eiropas publiskās pārvaldes tīkla (eupan) sa
nāksmē, kas notika rīgā no 19  līdz 20  martam  

•	aktualitātes un tendences informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju piedāvātajās iespējās publiskās pārvaldes 
modernizācijai, t sk  kā informācijas vadības sistēmas 
var palīdzēt publiskajai pārvaldei samazināt izmaksas un 
uzlabot publiskos pakalpojumus, padarot tos  digitālus, 

 apsprieda, piemēram, 5  un 6  maijā rīgā notikušajās 
 semIC 2015 un ContaCt 2015 konferencēs  latvijas pie
redzi un sasniegumus publiskās pārvaldes modernizācijā 
atzinīgi novērtēja digitālā vienotā tirgus stratēģijai veltī
tajās publiskajās diskusijās arī citās eiropas savienības da
lībvalstīs – dānijā, Francijā, lielbritānijā, polijā un zviedrijā 

•	savukārt eveselības un mveselības (mobilās veselī
bas) būtiskā loma uz pacientu orientētas veselības ap
rūpes sniegšanā un pacientu iesaistīšanā savas veselības 
aprūpē tika uzsvērta starptautiskajā augsta līmeņa kon
ferencē “es un mana veselība – nojaucot robežas”  konfe
rencē tika aktualizēta nepieciešamība ieviest novatoriskus 
un ilgtspējīgus eveselības finansēšanas un apmaksas 
mehānismus, nodrošināt sistemātisku ārstniecības perso
nu apmācību un citus atbalsta mehānismus, lai veicinātu 
efektīvu un drošu pāreju uz eveselībā balstītu integrētas 
veselības aprūpes modeli  tāpat tika aktualizēta nepiecie
šamība uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes un zināšanas 
par veselību, lai izmantotu eveselības risinājumus komu
nikācijas veicināšanai starp iedzīvotājiem un ārstniecības 
personām, kā arī veicināt pētniecību eveselībā  ņemot 
vērā eiropas komisijas zaļās grāmatas par mobilo veselību 
sabiedriskās apspriedes rezultātus, konferencē tika disku
tēts arī par turpmāko rīcību es, nacionālā un reģionālā lī
menī, lai sekmētu mobilās veselības plašāku izmantošanu 
un ieviešanu   konference norisinājās 11  – 13  maijā pasā
kuma “eveselības nedēļa” ietvaros, kas ir lielākais ikgadē
jais eveselībai veltītais pasākums eiropā 

•	Investīciju stimulēšana, digitālo prasmju apguve un dar
ba vietu radīšana eiropas ekonomiskās izaugsmes vairo
šanai tika uzsvērta 13  marta konferencē par eprasmēm 
nodarbinātībai pieņemtajā rīgas deklarācijā  kā atbildi uz 
augošo pieprasījumu pēc informāciju un komunikāciju 
tehnoloģiju speciālistiem eiropā eiropas komisija un latvi
jas prezidentūra uzsāka informatīvo kampaņu “eprasmes 
nodarbinātībai 2015”  

•	Informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību proce
sā, padarot informāciju pieejamāku, tajā skaitā cilvē
kiem ar īpašām vajadzībām akcentēja vadlīnijās, kuras 
prezentēja 27  – 28  maija starptautiskajā konferencē “Ikt 
informācijas pieejamībai mācību procesā” 

•	priekšlikumi atvērto datu un “atvērtas politikas” risinā
jumu plānošanai, sniedzot ieguldījumu, piemēram, eiro
pas pilsoņu iniciatīvas izstrādē, tika sagatavoti 18 –19  feb
ruāra konferencē “atvērtā eiropa: atvērtie dati atvērtai 
sabiedrībai”  
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•	atklātās zinātnes un zinātnes datu atklātas pieejamī
bas jautājumi, kā arī eiropas politikas tālākā attīstība glo
bālā kontekstā (pētniecības datu alianse) tika apspriesta 
eIrG (eInfrastruktūras attīstības grupa) starptautiskajā 
seminārā – konferencē, kas notika 3  jūnijā rīgā  seminārā 
piedalījās es dalībvalstu eksperti, eiropas komisijas pār
stāvji un starptautiski atzīti akadēmiķi, kuri pārrunāja, kā 
eiropas savienības dalībvalstīm, ar eiropas komisijas at
balstu, praktiski jāturpina atklātās pieejas zinātnes datiem 
iedzīvināšana 

•	es autortiesību regulējuma modernizēšana, piemērojot to 
mūsdienu digitālās attīstības līmenim, ir viens no būtiskā
kajiem digitālā vienotā tirgus pilnveidošanas elementiem  
ņemot vērā, ka eiropas komisija ir paziņojusi par nodomu 
2015  gada beigās nākt klajā ar leģislatīvo priekšlikumu 
esošā es autortiesību regulējuma pārskatīšanai, no 26  līdz 
27  martam rīgā notika seminārs “autortiesību izņēmu
mi un ierobežojumi ES autortiesību regulējuma pār
skatīšanas kontekstā”  seminārā piedalījās es dalībvalstu 
eksperti, eiropas komisijas pārstāvji un starptautiski atzīti 
akadēmiķi, kuri pārrunāja, kā es vienotā tirgus darbību var 
ietekmēt dažādi autortiesību ierobežojumi un izņēmumi, 
piemēram, tiesības bez autora piekrišanas un atlīdzības 
darbu izmantot muzeju vajadzībām vai pētnieciskiem 
mērķiem  tāpat diskusijas noritēja par autortiesību iero
bežojumu un izņēmumu iespējamo harmonizācijas līmeni 
es līmenī un to esošā saraksta pārskatīšanas nepieciešamī
bu, ņemot vērā digitālo tehnoloģiju attīstību, piemēram, 

iekļaut sarakstā iespēju interneta vidē dalīties ar attēliem 
nekomerciālos nolūkos  

•	uzticami un droši pakalpojumi ir priekšnosacījums, lai 
indivīdi, kā arī uzņēmēji izmantotu digitālās vides piedāvā
tās iespējas  lai garantētu drošību un tiesiskumu šajā vidē, 
nepieciešams izveidot visaptverošu kiberdrošības politikas 
ietvaru  tādēļ 13  maijā tika organizēts seminārs, kurā tika iz
vērtētas dažādu es valstu stratēģijas un apspriesti labās prak
ses piemēri  sabiedrības izglītošana un sadarbība ar privāto 
sektoru ir ļoti nozīmīgi jautājumi, taču latvijas prezidentūra 
aicināja valstis ieviest arī dažādas labās prakses iniciatīvas, kā 
piemēram, atbildīgas incidentu atklāšanas politiku 

•	mākoņpakalpojumi sniedz plašas iespējas gan uzņēmē
jiem, gan valsts iestādēm, taču vienlaikus ir manāma ne
drošība un šaubas, ko rada juridiskie un atbilstības jautā
jumi, kā arī tehniskās drošības nepilnības  lai risinātu šos 
jautājumus, tika rīkots augsta līmeņa starptautisks pasā
kums “es28 mākoņpakalpojumu drošības konference” ar 
eiropas komisijas, industrijas un akadēmiskās vides pār
stāvju dalību  mākoņpakalpojumu drošība tika apspriesta 
saistībā ar aktuālajām eiropas savienības tiesību aktu ini
ciatīvām, piemēram, datu aizsardzības reformu, tīklu un 
informācijas drošības direktīvu, stratēģiju par mākoņdato
šanas potenciālu eiropā un digitālā vienotā tirgus stratē
ģiju  konferencē vienojās, ka nepieciešamas veikt papildu 
politiska līmeņa darbības, lai sekmētu mākoņpakalpoju
mu kā uzticamu un drošu pakalpojumu izmantošanu 
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Cīņa PrEt tErorISmu un DroŠība EIroPaS SaVIEnībā
· Latvijas prezidentūra nekavējoties reaģēja uz gada sā

kumā notikušajiem teroristu uzbrukumiem31. Latvijas 
iekšlietu ministrs piedalījās 11. janvārī Parīzē organizē
tajā ārkārtas starptautiskā iekšlietu ministru sanāksmē, 
lai spriestu par drošības situāciju Eiropā. 11. janvārī Pa
rīzē vienotības gājienā, kas bija vērsts pret ekstrēmis
mu, piedalījās Latvijas ministru prezidente un iekšlietu 
ministrs 

· pēc latvijas kultūras ministres un Francijas priekšlikuma 
 eiropas savienības valstu kultūras ministri 11  janvārī nāca 
klajā ar kopīgu paziņojumu, aizstāvot vārda brīvību un aiz
sargājot mākslinieku tiesības brīvi veikt radošo darbu  

· arī eiropas savienības valstu finanšu ministri sniedza 
savu ieguldījumu, 27  janvāra Ekonomikas un finanšu 
 ministru padomē vienojoties paātrināt jauno noteikumu 
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nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai un 
teroristu finansēšanai ieviešanu dalībvalstīs, kā arī pastip
rināt sadarbību starp dalībvalstu izlūkošanas vienībām   
20  aprīļa sanāksmē padome pieņēma nostāju pirmajā la
sījumā par jauniem noteikumiem, savukārt eiropas parla
ments šos tiesību aktus pieņēma 20  maijā  

· ņemot vērā traģiskos notikumus un vairākās dalībvalstīs 
veiktās terorisma apkarošanas operācijas, 29  – 30  janvārī 
rīgā notikušās neformālās tieslietu un iekšlietu ministru 
sanāksmes laikā tika rīkotas padziļinātas iekšlietu ministru 
diskusijas par terorisma apkarošanas jautājumu, savukārt 
tieslietu ministri pievērsās terorisma tiesiskajiem aspek
tiem  Šo diskusiju rezultātā tika pieņemts rīgas kopīgais 
paziņojums, kas uzskatāms par tieslietu un iekšlietu mi
nistru ieguldījumu valstu vai to vadītāju neformālajai sa
nāksmei, kas notika 12  februārī  

· Cīņa pret terorismu bija regulāri ārlietu ministru sa
nāksmju darba kārtībā  eiropas savienības valstu ārlietu 
ministri 9  februārī vienojās par cīņu pret terorismu ārējās 
dimensijas iniciatīvu īstenošanu: stiprināt sadarbību ar 
trešām valstīm, vērsties pret radikalizāciju un vardarbīgu 
ekstrēmismu, sekmēt starptautisko sadarbību, kā arī risi
nāt notiekošās krīzes un konfliktus trešās valstīs 

· es valstu un valdību vadītāji 12  februāra neformālajā 
eiropadomes sanāksmē uzsvēra apņemšanos pastiprināt 
cīņu pret teroristu radīto apdraudējumu  eiropadomes 
locekļi kā prioritāros rīcības virzienus izvirzīja iedzīvotāju 
drošības garantēšanu, radikalizācijas novēršanu un vērtī
bu saglabāšanu, kā arī sadarbību ar starptautiskiem part
neriem  padomei tika dots uzdevums eiropadomes jūnija 
sanāksmē detalizēti ziņot par šo nostādņu īstenošanu 

· reaģējot uz eiropadomes locekļu 12  februāra paziņoju
mu, kā arī tieslietu un iekšlietu ministru 29  janvāra rīgas 
kopīgo paziņojumu, 12  – 13  marta es tieslietu un iekš
lietu ministru padome apzināja četras jomas ar vairākiem 
konkrētiem pretterorisma pasākumiem, kuros varēja 
īstenot konkrētu rīcību un panākt būtiskus rezultātus vēl 
līdz latvijas prezidentūras beigām, proti: 

- pilnībā izmantot pastāvošo Šengenas sistēmu, lai pa
stiprinātu un modernizētu ārējo robežu kontroli. 
padome 12  martā vienojās, pamatojoties uz kopējiem 
riska rādītājiem, veikt pastiprinātas un sistemātiskas pār
baudes visu personu ceļošanas dokumentiem un visām 
personām, kurām saskaņā ar es tiesību aktiem ir brīvas 
pārvietošanās tiesības (salīdzinot datus ar Šengenas 

informācijas sistēmas un Interpola zagto un pazaudē
to ceļošanas dokumentu datubāzēm, kā arī izmanto
jot maksimāli iepriekšējas pasažieru informācijas (apI) 
datus)  komisija ar kopējiem riska rādītājiem nāca klajā 
 jūnija vidū  Šie pasākumi palīdzēs kontrolēt ārvalstu te
roristu kaujinieku pārvietošanos  turklāt ir arī pastiprinā
ta mērķtiecīgu jūras un sauszemes robežkontroļu īste
nošana, kā arī nostiprinātas dalībvalstu tehniskās spējas 
veikt attiecīgās kontroles;

- risināt jautājumu par interneta saturu, ar ko tiek vei
cināts terorisms vai vardarbīgs ekstrēmisms  pado
me vienojās, ka eiropolam jāizveido es vienība ziņoša
nai par interneta saturu (eu Iru)  Šī vienība savu darbu 
uzsāks 1  jūlijā ar sešu mēnešu izmēģinājuma posmu, 
savukārt ar 2016  gada 1  janvāri plānots, ka tā sasniegs 
t s  sākotnējās un no 2016  gada 1  jūlija – pilnīgas ope
ratīvās spējas  tāpat vēl viens priekšlikums ir eiropolā 
izveidot eiropas pretterorisma centru, kura darbība gal
venokārt būtu vērsta uz to, lai veicinātu informācijas un 
kriminālizlūkošanas datu aktīvāku apmaiņu  tas savu 
darbību uzsāks 2016  gada 1  jūlijā  papildus jāatzīmē, ka 
kopš janvāra dalībvalstis eiropola informācijas sistēmai 
un eiro pola kontaktpunktam Ceļotāji arvien vairāk snie
gušas informāciju par ārvalstu kaujiniekiem;

- ņemot vērā teroristu uzbrucēju darbības veidu, pa
stiprināt sadarbību un informācijas apmaiņu cīņā pret 
šaujam ieroču nelikumīgu tirdzniecību un prioritārā 
kārtā risināt tādus jautājumus kā šaujamieroču norak
stīšana un dezaktivēšana  diskutējot par šo jautājumu, 
pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai iekšējās drošī
bas jautājumos (CosI) uzsvēra, ka ir jāturpina strādāt pie 
informācijas apmaiņas pastiprināšanas, pieejas samazi
nāšanas nelikumīgiem šaujamieročiem, šaujamieroču 
izņemšanas no ekspluatācijas un dezaktivēšanas un 
sadarbības ar trešajām valstīm  eiropols jau ir ierosinājis 
veidus, kā palielināt informācijas apmaiņu par šaujamie
ročiem  darbs turpināsies, un 2016  gadā komisija nāks 
klajā ar priekšlikumu par esošā šaujamieroču tiesību 
akta pārskatīšanu 

- palielināt informācijas apmaiņu un stiprināt operatī
vo sadarbību, tostarp ar eiropola un Eurojust starpniecī
bu   martā eiropols un Eurojust iesniedza priekšlikumus 
par to, kā varētu labāk tikt izmantotas šo aģentūru plat
formas un pakalpojumi, tādejādi stiprinot informācijas 
apmaiņu un operatīvo sadarbību  papildus latvijas pre
zidentūra aicinājusi izlūkdienestus un drošības dienes
tus arī turpmāk regulāri sniegt informāciju par stāvokli 
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terorisma draudu apkarošanā un dalīties stratēģiskos 
izlūkošanas datos ar attiecīgajām es iestādēm, īpaši ar 
es Izlūkdatu analīzes centra (eu IntCen) starpniecību  

•	papildus 12  – 13  martā padome vienojās aktīvi sadar
boties ar eiropas parlamentu, lai turpmākos mēnešos pa
nāktu izšķirīgu progresu attiecībā uz stingru un efektīvu es 
direktīvu par Eiropas pasažieru datu reģistru (es pdr)32, 
kurā vienlaikus būtu ietverti adekvāti datu aizsardzības 
pasākumi  latvijas prezidentūra pielika visas pūles sadar
bībā ar eiropas parlamentu, lai nodrošinātu virzību par šo 
vienu no centrālajiem instrumentiem cīņā pret terorismu  
latvijas prezidentūras laikā atbildīgajā eiropas parlamen
ta komitejā (pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā) 
turpinājās intensīvs darbs  tiklīdz eiropas parlaments būs 
apstiprinājis mandātu sarunām ar padomi, tiks uzsāktas 
abu likumdevēju sarunas, lai līdz šā gada beigām par es 
pdr direktīvu varētu panākt vienošanos  

•	Pretterorisma ārējo aspektu darba grupā (Coter) pre
zidentūra sagatavoja vadlīnijas, iesakot nodrošināt ciešāku 
pretterorisma ārējo un iekšējo aspektu sinerģiju, aktīvāku 
koordināciju starp dažādām es institūcijām un padomes 
darba grupām, lielāku es dalībvalstu iesaisti u c  

•	saskaņā ar februāra eiropadomes lēmumiem latvijas prezi
dentūra pievērsās radikalizācijas novēršanai un pamat
vērtību aizsardzībai  es izglītības ministri 17  martā ne
formālajā sanāksmē atbalstīja deklarāciju, kas apstiprināja 
izglītības svarīgo lomu es vērtību izplatīšanā un stiprināša
nā – cieņu vienam pret otru, brīvību (it īpaši izteiksmes brī
vību), demokrātiju, vienlīdzību, likuma varu un cilvēktiesību 
ievērošanu  savukārt 18  maijā padomē ministri diskutēja 
par iespējamo turpmāko rīcību, nolūkā sekmēt es izglītības 
ministru neformālās sanāksmes rezultātā atbalstītās dekla
rācijas mērķu sasniegšanu  21  aprīļa vispārējo lietu padomē 
ministri apsprieda ar komunikācijas stratēģijām saistīto pa
sākumu iespējamo īstenošanu ar mērķi veicināt toleranci, 
nediskrimināciju, pamatbrīvības un dialogu starp dažādām 
ticībām un kopienām  ministri apsprieda faktorus, kas veici
na radikalizāciju, dalījās ar paraugpraksi un dažādām inicia
tīvām  jo īpaši tika uzsvērta radikalizācijas novēršana un cīņa 
pret antisemītismu  ministri vērsa uzmanību arī uz interneta 
lomu terorisma veicināšanā un uzsvēra, cik svarīgas ir inicia
tīvas izglītības jomā  lai gan pamatā tolerances un nediskri
minācijas veicināšana, pamatvērtību nodrošināšana un cīņa 
ar faktoriem, kas veicina radikalizāciju, ir dalībvalstu nacionā
lā kompetence, ministri vienojās cieši sadarboties  19  maijā 
Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē 
ministri diskutēja par audiovizuālo mediju  pakalpojumu di
rektīvu, uzsverot, ka brīvības, ko garantē šī direktīva, nedrīkst 

ļaunprātīgi izmantot, lai izplatītu naida runas, propagandu 
vai dezinformāciju  ministri atzina, ka tādēļ varētu paredzēt 
dažus papildu izņēmumus, piemēram, gadījumos, kad ir no
pietni apdraudētas pamatvērtības, brīvības un demokrātija 
vai kad ir apdraudēti sabiedriskās kārtības mērķi valsts dro
šības, sociālās kohēzijas un stabilitātes jomā 

•	attiecībā uz tiesu iestāžu reakciju uz terorismu 13  mar
tā es valstu tieslietu ministri dalījās pieredzē par tiesisko 
aspektu iekļaušanu nacionālajās pretradikalizācijas un re
abilitācijas stratēģijās  minētā kontekstā ministri uzsvēra 
arī radikalizācijas izpratnes tīkla (ran) un tā jaunveidoja
mā Izcilības centra lomu  lai vērstos pret faktoriem, kuri 
veicina radikalizāciju, 17  martā parīzē es valstu izglītības 
ministri neformālā sanāksmē apsprieda radikalizācijas 
novēršanu  tās rezultātā tika pieņemta deklarācija, kas 
apstiprināja izglītības svarīgo lomu es vērtību izplatīšanā 
un stiprināšanā – cieņu vienam pret otru, brīvību (it īpaši 
izteiksmes brīvību), demokrātiju, vienlīdzību, likuma varu 
un cilvēktiesību ievērošanu par pilsoniskuma un kopēju 
brīvības, iecietības un nediskriminācijas vērtību sekmē
šanu ar izglītības palīdzību  savukārt 18  maijā ministri 
diskutēja par iespējamo turpmāko rīcību, nolūkā sekmēt 
es izglītības ministru neformālās sanāksmes rezultātā at
balstītās deklarācijas mērķu sasniegšanu 

•	Izpildot 12  februāra neformālās eiropadomes prioritā
rās rīcības virzienu par sadarbību ar starptautiskajiem 
partneriem, latvijas prezidentūras laikā tika pastiprināti 
es pretterorisma dialogi ar prioritārajām valstīm (tuvo 
austrumu un ziemeļāfrikas reģions), tika izveidoti es 
pretterorisma rīcības plāni ar prioritārajām valstīm, no
sūtīti drošības un pretterorisma eksperti uz vairākām es 
delegācijām, attīstīti jauni reģionālās kapacitātes celša
nas projekti un citas aktivitātes informācijas apmaiņas un 
reģiona valstu pretterorisma spēju uzlabošanai  

•	Iekšējās drošības jomā esam identificējuši trīs nozīmīgākos 
draudus, pret kuriem ir jācīnās – terorisms un radikalizā
cija, organizētā noziedzība un kibernoziegumi  16  jūnijā 
es iekšlietu ministri apstiprināja padomes secinājumus par 
ES iekšējās drošības atjaunoto stratēģiju (2015–2020), 
akcentējot, ka stratēģija uzskatāma par es institūciju – pa
domes, komisijas un eiropas parlamenta – kopīgas dar
bakārtības punktu  atjaunotajā es iekšējās drošības stra
tēģijā īpaši uzsvērts, ka īstenojama ir ātra, elastīga un uz 
izlūkdatiem balstīta pieeja, kas ļautu es visaptverošā un 
koordinētā veidā reaģēt uz jauniem apdraudējumiem, 
tostarp hibrīddraudiem, kā arī citiem izaicinājumiem, kas 
saistīti ar es iekšējo drošību  

IESaIStīta 
EIroPa

32 Direktīva ļautu izmantot tās iespējas, ko sniedz avio pasažieru datu apstrāde cīņā ar terorismu un smagiem noziegumiem, jo īpaši, lai atklātu ārvalstu 
teroristu kaujiniekus, kuru vidū ir arī ES pilsoņi.
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•	25 –26  jūnijā eiropadome norādīja, ka, ņemot vērā komi
sijas 28  aprīļa paziņojumu “eiropas drošības programma” 
un padomes 16  jūnija secinājumus par es iekšējās drošības 
atjaunoto stratēģiju (2015–2020), tiks tālāk turpināts darbs 
pie atjaunotās es iekšējās drošības stratēģijas ieviešanas  
eiropadome īpaši uzsvēra prioritāti pilnībā īstenot tās norā
des cīņai pret terorismu, par kurām tika panākta vienošanās 
12  februāra eiropadomes neformālajā sanāksmē  

•	latvijas prezidentūras vadībā šī pusgada laikā tika panākta 
vienošanās par kārtību, kā darbināt mehānismu politiski 
saskaņotai reaģēšanai uz krīzēm  Šī mehānisma mērķis ir 
uzlabot gatavību ātrai un efektīvai es institūciju un dalībval
stu spējai es padomes prezidējošās valsts vadībā koordinēt 
politiski reaģēt uz dažādām pārnozaru krīzēm  lai to nodro
šinātu, tika veicināta es institūciju un dalībvalstu atbilstošo 
amatpersonu un ekspertu izpratne par minēto mehānismu  

•	papildus jautājumiem, kas saistīti ar cīņu pret terorismu un 
es iekšējās drošības atjaunoto stratēģiju 2015  – 2020  ga
dam, latvijas prezidentūra īpašus pūliņus veltīja arī dar
bam ar jauno tiesisko pamatu gan Europol, gan Eiropas 
Policijas akadēmijai (CEPoL). latvijas prezidentūra tur
pināja trialogus ar eiropas parlamentu par eiropola  regulas 

priekšlikumu, risinot virkni sensitīvu jautājumu  jaunais 
tiesiskais pamats eiropolam uzlabos šīs aģentūras pārval
dību, nodrošinot atbalstu nacionālo tiesībaizsardzības ies
tāžu darbībām un to savstarpējai sadarbībai organizētās 
noziedzības un terorisma novēršanā un apkarošanā  tāpat 
arī latvijas prezidentūras laikā tika panākta padomes vie
nošanās un noslēgtas sarunas ar eiropas parlamentu par 
Cepol regulas priekšlikumu  Cepol atjaunināšana no
drošinās jaunu apmācību pieeju visu dienestu pakāpju es 
tiesībaizsardzības amatpersonām, kā arī uzlabos šīs aģen
tūras pārvaldību  

•	tieslietu un iekšlietu ministru marta sanāksmes laikā tika 
panākta vienošanās par Eurojust reformas regulu  Eurojust 
ir smago noziegumu un organizētās noziedzības izmek
lēšanas koordinēšanai un sadarbībai izveidota institūcija  
Eurojust reformas regulas mērķis ir palielināt tā operatīvo 
efektivitāti, izveidojot jaunu pārvaldības modeli  Galvenās 
izmaiņas attiecas uz kolēģijas operatīvo un pārvaldības 
funkciju nodalīšanu, valdes izveidi, jauniem noteikumiem 
par ikgadējo un daudzgadu plānošanu, komisijas pārstāvī
bu valdē un uz administratīvā direktora pienākumu un uz
devumu detalizētu aprakstu  

EIroPaS SaVIEnībaS DroŠībaS un aIzSarDzībaS PoLItIka
•	25  – 26  jūnija eiropadomē otro reizi kopš lisabonas līguma 

stāšanās spēkā tika diskutēts un lemts par Eiropas drošī
bas un aizsardzības jautājumiem  es valstu un valdību 
vadītāji kopīgi ar augsto pārstāvi ārlietās un drošības politi
kas jautājumos un nato ģenerālsekretāru atskatījās uz pa
veikto kopš 2013  gada decembra eiropadomes un noteica 
jaunus mērķus es kopējās drošības un aizsardzības politikā 

(kdap)  par nozīmīgākajiem sasniegumiem uzskatām 25  – 
26  jūnija eiropadomes lēmumu uzsākt Eiropas Drošības 
stratēģijas pārskatīšanu, līdz 2016  gada jūnijam izstrādā
jot pirmo es globālo ārpolitikas un drošības politikas stratē
ģiju, kā arī uzdevumu mobilizēt visus es instrumentus cīņai 
ar hibrīddraudiem, nodrošinot adekvātu aizsardzības finan
sējumu un attīstot ciešāku es sadarbību ar nato  

IESaIStīta 
EIroPa
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•	prezidentūra strādāja pie ieguldījuma eiropadomei, uzsve
rot nepieciešamību diskutēt par stratēģiskajiem izaicinā
jumiem eiropas drošībai un risinājumiem to novēršanai  
Gatavojoties eiropadomei, 10  aprīlī rīgā tika organizēta 
augsta līmeņa apaļā galda diskusija, kurā diskutēja par 
eiropas drošības stratēģijas pārskatu un jaunās stratēģijas 
iespējamām prioritātēm  23  un 24  aprīlī rīgā norisinājās es 
valstu ārlietu ministriju neformālā drošības politikas direk
toru sanāksme, kurā dalībvalstu vidū valdīja vienprātība par 
nepieciešamību pārskatīt eiropas drošības stratēģiju, stipri
nāt es pretošanās spējas pret hibrīddraudiem, kā arī veidot 
ciešāku es un nato sadarbību  

•	prezidentūras laikā pievērsām īpašu uzmanību nepiecieša
mībai attīstīt spējas, kas veicinātu ES dalībvalstu un part
nervalstu noturību pret hibrīddraudiem (propaganda, 
kiberuzbrukumi, no ārvalstīm finansēti nemiernieki, infra
struktūras drošība, es ārējās robežas drošība u c  elemen
ti)  prezidentūra organizēja vairākus pasākumus rīgā, lai 
veicinātu dalībvalstu vienotību šajā jautājumā  janvārī par 
hibrīdās karadarbības draudiem diskutēja es aizsardzības 
politikas direktori, februārī – aizsardzības ministri   martā 
šo jautājumu uzrunāja latvijas augstākās amatpersonas 
starpparlamentārajā konferencē par kopējo ārpolitiku 
un drošības politiku, kā arī kopējo drošības un aizsardzī
bas politiku (kādp/kdap) rīgā  jāpiemin, ka no 25  līdz 
26  martam par kiberaizsardzību eiropā šīs jomas eksper
ti diskutēja latvijas un vācijas aizsardzības ministriju kopī
gi rīkotā konferencē berlīnē  maijā ārlietu ministrija rīkoja 
baltijas valstu un asv enerģētikas kritiskās infrastruktūras 
aizsardzības un kiberdrošības semināru, lai stiprinātu val
stu sadarbību šajās jomās  minētās diskusijas veicināja sa
gatavošanos 18  maija es ārlietu un aizsardzības ministru 
sanāksmei un jūnija eiropadomes diskusijām par drošību, 
akcentējot latvijai būtisko hirbīdraudu nozīmību  

•	18  maijā apvienotajā es ārlietu un aizsardzības ministru 
sanāksmē tika atbalstīta Eiropas Drošības stratēģijas 

pārskata uzsākšana, kas novestu pie pirmās ES globālās 
ārpolitikas un drošības politikas stratēģijas izstrādes  
tāpat padomē tika lemts par ietvara kopīgai ES rīcībai 
hibrīddraudu novēršanai izstrādi līdz 2015  gada bei
gām  Šāds padomes mandāts komisijai, sadarbojoties ar 
eādd, eiropas aizsardzības aģentūru, es dalībvalstīm un 
nato, ļaus kopīgi efektīvi vērsties pret hibrīddraudiem es 
dalībvalstu un partneru drošībai  Šie ir uzskatāmi par bū
tiskākajiem lēmumiem ārējās drošības stiprināšanā latvi
jas prezidentūras laikā, tādējādi eiropai pielāgojoties jau
najai ģeopolitiskajai situācijai un starptautiskajai drošības 
videi un izaicinājumiem  

•	prezidentūra nodrošināja, lai tiktu stiprināta eiropas savienī
bas stratēģiskā komunikācija un sniegts atbalsts neatkarī
giem medijiem reģionā  Gan janvāra ārlietu padomes, gan 
marta eiropadomes secinājumi paredz konkrētus soļus  [lai 
dotu pretsparu krievijas īstenotajām dezinformācijas kam
paņām es augstā pārstāve, sadarbojoties ar dalībvalstīm 
un es iestādēm, ir sagatavojusi rīcības plānu par stratēģisko 
komunikāciju ] Ir izveidota īpaša komunikācijas komanda  
tāpat par ciešāku es – nato sadarbību stratēģiskās komu
nikācijas jomā vienojās es aizsardzības ministru neformālajā 
sanāksmē februārī  jāuzsver, ka šajā jomā rīgā akreditētais 
nato stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs ir viens no 
rīkiem sadarbības veicināšanai  ārlietu ministrija sadarbībā 
ar asv vēstniecību latvijā, domnīcu Atlantic Council un aus
trumeiropas politikas pētījumu centru š g  16  – 17  jūnijam 
organizēja semināru par krievijas dezinformāciju, atspoguļo
jot militāro klātbūtni ukrainā  tādējādi tika dots ieguldījums 
latvijas un es stratēģiskās komunikācijas spēju attīstībā  

•	vienlaikus prezidentūra arī strādāja pie ES un aSV sadarbī
bas stiprināšanas drošības un aizsardzības jomā  13  feb
ruārī tika rīkots seminārs vašingtonā, asv, kurā tika disku
tēts par izaicinājumiem transatlantiskajai sadarbībai un 
tālākās sadarbības iespējām tieši drošības un aizsardzības 
 jautājumos  papildus risinājumi tika meklēti arī citos  mazāka 

IESaIStīta 
EIroPa
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mēroga neformālos pasākumos, kuros tika iesaistīti gan es 
dalībvalstu un institūciju pārstāvji, gan asv valdības pār
stāvji, gan arī akadēmiķi no eiropas un asv 

•	3  jūnijā rīgā notika es–asv tieslietu un iekšlietu ministru 
līmeņa tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no eiropas komisi
jas, amerikas savienotajām valstīm, latvijas kā pašreizējās 
un luksemburgas kā nākamās prezidējošās valsts es pado
mē, kā arī Eurojust, FronteX un Europol  sanāksmes noslē
gumā pārstāvji vienojās par kopīgu paziņojumu – “rīgas 
paziņojums par transatlantisko sadarbību brīvības, drošības 
un tiesiskuma jomā”  paziņojums iezīmē konkrētu rīcību sa
darbībai turpmākajiem pieciem gadiem šādās jomās – per
sonas datu aizsardzība, cīņa pret terorismu un vardarbīgo 
ekstrēmismu, migrācija un robežu kontrole, šaujamieroči 
un sprāgstvielas, naudas atmazgāšana un terorisma finan
sēšana, kā arī kibernoziedzība, narkotiku apkarošana un 
informācijas apmaiņa  sanāksmes ietvaros tieslietu jomā 
risinājās sarunas par es un asv datu aizsardzības nolīgumu 
jeb tā saukto “jumta nolīgumu” (umbrella agreement) un par  
“drošo ostu” (Safe Harbor) pamatnostādņu pārskatīšanu  
uzmanība tika pievērsta arī tiesiskās sadarbības efektivitā
tes uzlabošanai civillietās un krimināllietās 

•	lai labāk koordinētu un apkopotu dalībvalstu nostājas 
dubultā lietojuma, īpaši ķīmisko un bioloģisko materiālu, 
preču kontroles jautājumos, prezidentūras vadītās divē
jāda lietojuma preču darba grupas ietvaros tika nolemts, ka 
turpmāk notiks  viedokļu apmaiņa  arī ar citiem starptautis
kiem eksporta kontroles režīmiem – vasenāras vienošanās, 
austrālijas grupu un kodolmateriālu piegādātāju grupu, ku
ros piedalās gan es dalībvalstis, gan trešās valstis   divējāda 
lietojuma preču darba grupā tika uzsākts darbs pie pado
mes regulas, ar ko izveido kopienas režīmu divējāda lietoju
ma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta 
kontrolei izvērtēšanas un pārskatīšanas procesa, kas turpi
nāsies luksemburgas prezidentūras ietvaros 

•	prezidentūra strādāja pie ES jūrlietu Drošības Stratēģi
jas ieviešanas  stratēģijas mērķis ir uzlabot saikni starp 
iekšējiem un ārējiem drošības aspektiem, stiprināt civi
lomilitāro sadarbību un spēju attīstību, kā arī uzlabot ko
ordināciju  prezidentūra vadīja es prezidentūras draugu 
grupu, nodrošinot jūrlietu drošības stratēģijas rīcības 
plāna ieviešanas uzsākšanas procesu  

mIGrāCIja
•	viens no aktuālākajiem izaicinājumiem eiropas savienībā 

joprojām ir migrācijas plūsmu radītais spiediens  latvijas pre
zidentūra migrācijas plūsmu pārvaldības jautājumu ir iekļā
vusi katrā eiropas savienības tieslietu un iekšlietu ministru 
padomes sanāksmes darba kārtībā  12  martā es valstu iekš
lietu ministri vienojās stiprināt es ārējo robežu uzraudzību, 
nostiprināt FronteX operatīvās spējas un resursus, cīnīties 
pret cilvēku tirgotāju un nelikumīgu pārvadātāju tīkliem, kā 
arī stiprināt sadarbību ar trešajām valstīm  

•	16  martā es valstu ārlietu ministri diskutēja par migrā
cijas un patvēruma politikas ārējo dimensiju   ministri bija 
vienisprātis, ka ir nepieciešama kompleksa un visaptvero
ša atbilde uz migrācijas plūsmu spiediena izraisītiem iz
aicinājumiem, īpaši uzsverot nelegālo migrācijas plūsmu 
risināšanu ciešā sadarbībā ar  migrantu tranzīta un izcel
smes valstīm  

•	reaģējot uz 19  aprīļa traģēdiju vidusjūrā, kad pie lībijas 
krastiem apgāzās kuģis aptuveni ar 700 imigrantiem, no 
kuriem izglābties izdevās vien nedaudziem, 24 stundu 
laikā latvijas prezidentūra kopā ar es augsto pārstāvi sa
sauca ārkārtas ārlietu un iekšlietu ministru sanāksmi. 
nekavējoties tika arī mainīta 21  aprīļa Vispārējo lie
tu padomes darba kārtība, lai apspriestu steidzamus 
 pasākumus situācijas risināšanai  

•	20  – 21  aprīlī ES Veselības ministri nodrošināja tūlītēju 
jautājuma iekļaušanu rīgā notikušajā sanāksmē  ministri 
bija vienisprātis, ka situācija jārisina, vēršoties pret tās cē
loņiem un ņemot vērā arī veselības aspektus, tostarp akūtu 
pacientu ārstēšanu  jautājums tika apspriests arī 19  jūnija 
nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju 
lietu ministru padomē 

•	latvijas prezidentūras darbs sniedza ieguldījumu ār
kārtas eiropadomes sagatavošanā, kas tika sasaukta 
23  aprīlī  valstu un valdību vadītāji nolēma: stiprināt es 
klātbūtni jūrā, apkarot cilvēku tirgotājus, novērst neliku
mīgās migrācijas plūsmas un stiprināt iekšējo solidaritāti 
un atbildību   lai īstenotu 23  aprīļa eiropadomes lēmu
mus, latvijas prezidentūra kopā ar komisiju un eiropas 
ārējās darbības dienestu sagatavoja visaptverošu rīcī
bas plānu, kas aptver visas četras eiropadomes identifi
cētās jomas  

•	īstermiņā prioritāte bija pasākumi, kas novērš jaunu traģēdi
ju atkārtošanos  valstu un valdību vadītāji 23  aprīlī  vienojās 
stiprināt FrontEX aģentūras klātbūtni vidusjūrā, trīskār
šojot tās resursus, kā arī sniedzot papildus tehniskos un cil
vēku resursus  priekšlikumu par papildus budžeta piešķirša
nu FronteX es finanšu ministri apstiprināja 19  jūnijā 
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•	īpašu uzmanību veltījām darbībām, lai novērstu migrantu 
bojāeju un iznīcinātu cilvēku tirgotāju un nelikumīgo pār
vadātāju noziedzīgos tīklus  18  maijā es ārlietu un aizsar
dzības ministri kopējā sanāksmē pieņēma lēmumu izveidot 
kopējās drošības un aizsardzības politikas operāciju vidus
jūrā EunaVFor mED  22  jūnija es ārlietu padomē tika 
apstiprināts padomes lēmums par operācijas uzsākšanu  
operācija tiks īstenota vairākās fāzēs  Šobrīd tiek uzsākta 
operācijas 1 fāze, kuras laikā tiks noteikti un novēroti mig
rācijas ceļi vidusjūrā 

•	tāpat latvijas prezidentūras laikā koncentrējāmies uz pa
sākumu izpildi, lai apturētu nelegālās migrācijas plūsmas 
un risinātu šo plūsmu pamatcēloņus  preventīva un vis
aptveroša sadarbība ar migrantu izcelsmes un tranzīta val
stīm, attīstības sadarbība, kā arī es delegāciju stiprināšana 
trešajās valstīs, ir īpaši svarīgi jautājumi  es attīstības minis
tri 26  maijā uzsvēra attīstības sadarbības nozīmi, kā arī vie
nojās, ka ir nepieciešama visaptveroša pieeja un konkrēta 
rīcība īpaši cīņā ar migrācijas pamatcēloņiem 

•	migrācijas jautājumi ir prioritāri arī eiropas komisijas dar
ba kārtībā  13  maijā eiropas komisija publicēja Eiropas 
programmu migrācijas jomā  pirmā viedokļu apmaiņa 
par 23  aprīļa eiropadomes lēmumu īstenošanu un  eiropas 

 programmu migrācijas jomā norisinājās 19  maija Vispā
rējo lietu padomē  27  maijā komisija nāca klajā ar pirma
jiem priekšlikumiem migrācijas pārvaldības uzlaboša
nai: ārkārtas reaģēšanas mehānisms patvēruma meklētāju 
pārvietošanai uz citām dalībvalstīm, lai palīdzētu Itālijai un 
Grieķijai; rekomendācija mītnesvietas maiņai personām 
no trešajām valstīm, kurām nepieciešama aizsardzība; es 
rīcības plāns cīņai pret migrantu nelikumīgu pārvadāša
nu; vadlīnijas par pirkstu nospiedumu noņemšanu 

•	jaunie priekšlikumi ietver tūlītējus un ilgtermiņa pasāku
mus, lai risinātu izaicinājumus migrācijas jomā, ar ko saska
ras eiropa  esam veltījuši visus pūliņus, lai veicinātu kopēju 
izpratni par turpmāko rīcību un veicamajiem pasākumiem, 
vadot diskusijas gan darba grupu līmenī, gan ministru pa
domēs  16. jūnijā ES iekšlietu ministri vienbalsīgi atbalstī
ja komisijas rīcības plānu cīņai pret nelikumīgu migrantu 
pārvadāšanu un vadlīnijas pirkstu nospiedumu noņemša
nai  tāpat ministri nostiprināja vienotu izpratni par nepie
ciešamību sniegt kopēju atbalstu visvairāk migrācijas spie
diena skartajām dalībvalstīm  Iekšlietu ministri arī pārrunāja 
migrantu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jautājumus, 
vienojoties stiprināt šo jomu 

•	25  – 26  jūnija Eiropadome vienojās par turpmāko darbu  
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60 000 patvēruma meklētāju pārvietošanai no Itālijas un 
Grieķijas un no trešajām valstīm divu gadu laikā, migrantu 
atgriešanas politikai un sadarbības stiprināšanai ar mig
rācijas plūsmu izcelsmes un tranzīta valstīm  tika panākta 
vienošanās, ka patvēruma meklētāju pārvietošana no Itā
lijas un Grieķijas uz citām dalībvalstīm notiks saskaņā ar 
brīvprātības principu, piedaloties visām dalībvalstīm  Inten
sīvs darbs turpināsies jūlijā ar mērķi vienoties par konkrētu 
katrai dalībvalstij uzņemošo personu skaitu un praktiskiem 
aspektiem šo personu pārvietošanai  tāpat eiropadomes lo
cekļi atbalstīja prioritātes migrantu atgriešanas un atpakaļ
uzņemšanas efektivitātes stiprināšanai, tai skaitā palielinot 
FronteX spēju sniegt atbalstu dalībvalstīm izraidīt perso
nas, kam nav uzturēšanās tiesības  vienlaikus ir arī vienota 
izpratne par ilgtermiņa pasākumiem, lai mazinātu nelegālās 
migrācijas plūsmu pamatcēloņus ciešā sadarbībā ar mig
rantu izcelsmes un tranzīta valstīm  

•	Legālās migrācijas jomā, kas ir nozīmīgs migrācijas plūs
mu pārvaldības instruments, aktīvi strādājām, lai panāktu 
vienošanos par studentu un zinātnieku direktīvu  trialo
gos ar eiropas parlamentu atsevišķos jautājumos izdevās 
panākt zināmu progresu, tomēr intensīvs darbs būs jātur
pina arī luksemburgas prezidentūrai   

•	19  – 20  martā rīgā organizējām konferenci “talantīgo 
imigrantu ilgtspējīga piesaistīšana eiropas savienībai”  
konferences galvenais secinājums bija, ka nepieciešams 
iestrādāt es migrācijas politikā ārējo dimensiju, kas paredz 
sadarbību ar trešajām valstīm, veidojot mijiedarbību mig
rācijas, nodarbinātības un sociālās politikas jomās  11  – 
12  maijā notika konference par es iekšējās mobilitātes 

un personu brīvas pārvietošanās jautājumiem, kā arī par 
 eiropas diasporu lomu, vienlaikus apskatot jaunas problē
mas, ar kurām saskaras es dalībvalstis 

•	viena no eiropas savienības prioritātēm ir nodrošināt aiz
sardzību tām personām, kurām tā ir nepieciešama  savukārt 
īpaši būtiski ir nodrošināt aizsardzību nepavadītiem ne
pilngadīgiem  latvijas prezidentūras laikā esam panākuši 
virzību attiecībā uz priekšlikumu par grozījumiem dublinas 
regulā, februārī apstiprinot padomes kompromisu  apstip
rinātais pilnvarojums ļauj prezidentūrai uzsākt trialogus ar 
eiropas parlamentu  priekšlikums izveido specifisku me
hānismu tās dalībvalsts noteikšanai, kura ir atbildīga par 
patvēruma pieteikuma izskatīšanu, ja šī pieteikuma iesnie
dzējs ir nepavadīts nepilngadīgais  

•	migrācijas ārējās dimensijas ietvaros latvijas preziden
tūra ir strādājusi saskaņā ar vispārējo pieeju migrācijai un 
mobilitātei, kas kalpo kā visaptverošs ietvars sadarbībai ar 
trešajām valstīm migrācijas un mobilitātes jomā  12  mar
tā eiropas savienības dalībvalstu vārdā parakstījām pirmo 
kopīgo deklarāciju par kopīgu programmu migrācijas un 
mobilitātes jomā starp nigēriju un eiropas savienību un tās 
dalībvalstīm  Šādu sadarbību pamatmērķis ir konkrēto trešo 
valstu kapacitātes celšana migrācijas, robežu pārvaldības 
un patvēruma sistēmu pārvaldīšanā un uzturēšanā, kā arī 
eiropas savienības dalībvalstu pieredzes un labākās prakses 
nodošana  latvijas prezidentūras laikā panācām vadlīniju 
apstiprināšanu komisijai sarunu vešanai ar Ķīnu migrācijas 
un mobilitātes jautājumos, kā arī vienojāmies par turpmā
kajiem soļiem es un Ķīnas sadarbībā migrācijas un mobili
tātes jautājumos 

IESaIStīta 
EIroPa

preses konFerenCe pēC tIeslIetu un IekŠlIetu mInIstru neFormālās 
tIkŠanās

ārkārtas tIeslIetu un IekŠlIetu padome
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auStrumu PartnErība

•	prezidentūras laikā tika veikts aktīvs darbs austrumu par
tnerības jomā  tika sekmēta saskaņota es dalībvalstu vie
dokļa veidošana par austrumu partnerību un eiropas kai
miņu politiku kopumā un sniegts ieguldījums turpmākam 
darbam pie eiropas kaimiņu politikas pārskata sagatavo
šanas un austrumu partnerības samita organizēšanas 

•	rīgā šī gada 21  – 22  maijā sekmīgi noritēja ceturtais 
austru mu partnerības samits   samits atkārtoti apstipri
nāja, ka austrumu partnerība ir stratēģiska un ambicioza es 
politika, kas turpina attīstīties  austrumu partnerības samits 
iezīmēja skaidru šīs politikas nākotnes vīziju līdz nākama
jam samitam 2017  gadā, un samita deklarācija atspoguļoja 
es redzējumu par tālāku sadarbības attīstīšanu ar partner
valstīm  samits apstiprināja austrumu partnerības mērķi at
tīstīt individuālu pieeju partneriem uz  vienotas platformas 

bāzes, veicinot šīs politikas iekļaujošo formātu  tāpat samits 
apliecināja, ka austrumu partnerības mērķis ir veidot kopē
ju demokrātijas, pārticības, stabilitātes un sadarbības vidi 
reģionā un šī politika nav vērsta ne pret vienu 

•	samits iezīmēja četras turpmākās prioritārās sadarbī
bas jomas austrumu partnerības formātā – institūciju un 
labas pārvaldes stiprināšana, mobilitātes un cilvēku kon
taktu veicināšana, ekonomiskās sadarbības un reģionālās 
enerģētikas un transporta infrastruktūras tālāka attīstīša
na partnervalstīs   

•	tika atzīmēts progress politiskās asociācijas un ekono
miskās integrācijas jomā ar moldovu, Gruziju un ukrai
nu kopš iepriekšējā samita viļņā, kā arī apliecināts stingrs 
turpmākais atbalsts šīm valstīm  līdz rīgas samitam lielā
kajā daļā es dalībvalstu tika ratificēti Gruzijas, moldovas 
un ukrainas asociācijas/padziļinātas visaptverošas brīvās 
tirdzniecības zonas līgumi ar es  pārējās valstis tika aicinā
tas pabeigt ratifikāciju iespējami drīz  

•	attiecības ar pārējiem trim partneriem – baltkrieviju, ar
mēniju un azerbaidžānu – tālāk tiks attīstītas, balstoties 
uz individuālu pieeju un, atbilstoši katras valsts interešu 
līmenim, sadarboties ar es  

•	mobilitātes jomā samits sniedza skaidru vēstījumu Gruzi
jai un ukrainai, ka vīzu liberalizācijas rīcības plāna izpildes 
ziņojums tiks gatavots 2015  gada beigās, un, ja atlikušie 
vīzu liberalizācijas rīcības plāna kritēriji būs izpildīti, eiro
pas komisija rekomendēs eiropas parlamentam un pado
mei atcelt vīzu prasības Gruzijas un ukrainas pilsoņiem 
ceļošanai uz es  

IESaIStīta 
EIroPa

austrumu partnerības samIts: eIropadomes prIekŠsēdētājs donalds 
tusks (dAonAld tuSk), eIropas komIsIjas prIekŠsēdētājs Žans klods 
junkers (JEAn-ClAudE JunCkEr) un latvIjas mInIstru prezIdente laImdota 
straujuma

austrumu partnerības samIts rīGā

preses konFerenCe pēC austrumu partnerības samIta
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•	akcentējot austrumu partnerību kā vienu no būtiskāka
jiem jautājumiem, kam latvija prezidentūras laikā pievēr
sās es ārējās politikas jomā, līdztekus rīgas samitam noti
ka vairākas nozīmīgas diskusijas:

- 1  austrumu partnerības mediju konference “mediju 
loma austrumu partnerībā” notika rīgā 19  un 20  maijā  
konferencē piedalījās mediju kopienas pārstāvji, mediju 
jomas eksperti, pārstāvji no akadēmiskajām un politis
kajām aprindām, pilsoniskās sabiedrības, nevalstiskajām 
organizācijām un domnīcām, kas darbojas ar mediju 
jautājumiem, mediju aizstāvju grupām un mediju regu
lējošām struktūrām no austrumu partnerības valstīm, 
kā arī eiropas savienības institūcijām un dalībvalstīm  
konferencē tika uzsvērts, ka mediju brīvībai ir svarīga 
loma austrumu partnerības kopīgo vērtību, mērķu un 
ideālu nostiprināšanā, kā arī attīstīšanā  konference iz
vērtēja mediju vidi un pašu mediju integritāti austrumu 
 partnerības valstīs  eksperti pārrunāja problēmas un 
riskus, kas saistīti ar mediju ietekmējamību un mediju 

lomu, nodrošinot brīvu objektīvas informācijas plūsmu 
arī sarežģītos apstākļos  konference iezīmēja virzienus, 
kā es varētu palielināt savu palīdzību, lai uzlabotu situā
ciju mediju jomā austrumu partnerības valstīs 

IESaIStīta 
EIroPa

austrumu partnerības samIts: ukraInas prezIdents petro poroŠenko 
(PEtro PoroSHEnko) un eIropas komIsIjas prIekŠsēdētāja vIetnIeks  
valdIs dombrovskIs paraksta sapraŠanās memorandu

austrumu partnerības samIts: latvIjas valsts prezIdents andrIs bērzIņŠ 
saGaIda moldovas valsts prezIdentu nIkolajI tImoFtI (nIColAE tImoftI)

austrumu partnerības samIts: GruzIjas mInIstru prezIdenta  
IraklI GarIbaŠvIlI (IrAklI GArIBASHVIlI) uzruna

pIrmā austrumu partnerības medIju konFerenCe “medIju loma 
austrumu partnerībā”

latvIjas mInIstru prezIdente laImdota straujuma pasnIedz 
prezIdentūras suvenīru svIlpaunIeku austrumu partnerības valstu 
deleGāCIju vadītājIem
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- 20  un 21  maijā rīgā tika aizvadīta es austrumu partne
rības Pilsoniskās sabiedrības konference  konference 
nodrošināja platformu, kur par aktuālākajiem austrumu 
partnerības jautājumiem debatē pilsoniskās sabiedrī
bas, nevalstisko organizāciju domnīcu un valsts institū
ciju pārstāvji  eksperti uzsvēra pilsonisko sabiedrību bū
tisko lomu austrumu partnervalstu reformu procesos, 
stiprinot virzību uz demokrātisku sabiedrību un aizstā
vot eiropeiskas vērtības  

- 21  maijā rīgā ar latvijas darba devēju konfederācijas 
un eiropas biznesa konfederācijas busInesseurope 
atbalstu norisinājās 3  austrumu partnerības biznesa 
Forums “lietišķā sadarbība pāri austrumu partnerības 
robežām”  Foruma rekomendācijās tika akcentēta  ne
pieciešamība es veidot ekonomiski integrētu un vie
notu tirdzniecības un investīciju telpu, kas dod iespēju 
austrumu partnerības kontekstā attīstīt tirdzniecības un 
transporta infrastruktūru 

•	latvijas prezidentūra veicināja es sadarbību ar austrumu 
partnerības valstīm dažādās sektorālajās politikās:

- 29  janvārī rīgā notika 2  austrumu partnerības tieslie
tu un iekšlietu ministru sanāksme, kurā tika apliecināta 
sadarbības nozīme tieslietu un iekšlietu jomā starp 
es un austrumu partnerības valstīm  ministri pārrunāja 
progresu tiesu sistēmas un tiesībaizsardzības jomā, abus 
jautājumus skatot pretkorupcijas kontekstā  tika uzsvēr
ta nepieciešamība turpmāk veicināt tiesu sistēmas un 
tiesībsargājošo struktūru reformas austrumu partnerī
bas valstīs  es apstiprināja savu apņemšanos turpināt 
atbalstīt tiesu reformu procesu 

- austrumu partnerības ministru līmeņa konferencē “tu
berkuloze un tās multirezistence” 30  – 31  martā pie
dalījās es dalībvalstu, es kandidātvalstu un potenciālo 

 dalībvalstu, kā arī eiropas ekonomiskās zonas un austru
mu partnerības valstu atbildīgie ministri, amatpersonas 
un starptautisko un nevalstisko organizāciju augsta lī
meņa pārstāvji  konferencē tika uzsvērta nepieciešamī
ba izskaust tuberkulozi, nodrošinot ilgtspējīgu veselības 
sistēmu reaģēšanu ar visu ieinteresēto pušu iesaistīšanu, 
kā arī atbalstīt tuberkulozes profilaksi un kontroli pasau
les mērogā  konferencē tika pieņemta rīgas deklarācija, 
ar kuru pausta apņēmība likvidēt tuberkulozi kā konfe
rences dalībvalstu sabiedrības veselības problēmu 

- 7  maijā latvija sadarbībā ar eiropas komisiju rīkoja pirmo 
austrumu partnerības ministru sanāksmi par tirdznie
cību  es valstu tirdzniecības ministri tikās ar kolēģiem no 
austrumu partnerības valstīm un apsprieda panākumus 
tirdzniecības jomā, kā arī iespējas un problēmas saistībā 
ar veiksmīgas tirdzniecības dimensijas turpmāko attīs
tību  sanāksmē tika uzsvērts, ka tirdzniecība ir svarīga 
austrumu partnerības politikas daļa un jātiecas panākt 
iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas attīstību 

- 11  jūnijā luksemburgā tika aizvadīta pirmā austrumu 
partnerības Digitālās ekonomikas ministru sanāk
sme  tās dalībnieki vienojās par nepieciešamību strādāt 
pie es un austrumu partnerības valstu digitālā tirgus 
harmonizācijas, aktivizējot sadarbību vairākos digitā
lās ekonomikas jautājumos, kā arī pievēršot uzmanību 
vienotam telekomunikācijas regulējumam un interneta 
pārvaldības principiem;

- 10 –11  februārī rīgā notika 2  austrumu partnerības 
jaunatnes forums  jaunatnes forumā notika diskusija ar 
austrumu partnervalstīm aktuālajos jauniešu izglītības 
un nodarbinātības jautājumos;

- lai stiprinātu sadarbību es kopējās drošības un 
aizsardzības politikas jomā ar austrumu partnerības 
valstīm, kā arī nodrošinātu drošības un aizsardzības 
politikas redzamību un piesaistītu partnervalstis es 
krīžu pārvarēšanas misijām un operācijām, latvijas 

IESaIStīta 
EIroPa

austrumu partnerības pIlsonIskās sabIedrības konFerenCe

3  austrumu partnerības bIznesa Forums
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prezidentūra es padomē 19  martā briselē organizēja 
semināru austrumu partnerības valstīm “kdap misijas 
un operācijas drošības sektora reformu atbalstam” 

- 16  aprīlī rīgā notika starptautiskā konference “Lauku 
un lauksaimniecības konsultāciju sistēmas: labākā 
prakse un pieredze sadarbībai austrumu partnerībā”  
pasākuma ietvaros austrumu partnerības valstu ministri 
(Gruzijas, moldovas un ukrainas) un viceministri (armēni
jas, baltkrievijas) parakstīja kopīgu paziņojumu ar mērķi 
stiprināt lauku un lauksaimniecības konsultāciju sistēmas 
un ciešāk sadarboties ar es dalībvalstīm šajā jomā 

- prezidentūra sadarbībā ar eiropas komisiju 25  – 26  jūni
jā, rīgā noorganizēja semināru, kā arī paralēlas divpusējās 
sarunas ar austrumu partnerības valstu pārstāvjiem (saru
nu vedēju un direktoru līmenis) par starptautisko klima
ta sarunu progresu virzībā uz vienošanos par jaunu, 
starptautisku nolīgumu klimata pārmaiņu ierobežo
šanai pēc 2020.gada. sanāksmes laikā tika panākts vie
nots viedoklis vairākos starptautiskajās klimata sarunās 
problemātiskos jautājumos un identificētas turpmākās 
kopējās rīcības, lai nodrošinātu parīzes konferences veik
smīgu iznākumu, kā arī stiprinātu divpusējās attiecības  
dalībnieki uzteica es par tās līderību starptautiskajās kli
mata sarunās un izteica vēlmi pēc vēl ciešākas sadarbības, 
kā arī skaidroja savu nacionālo klimata politiku aktualitā
tes un problēmjautājumus   

- briselē 23  aprīlī notika austrumu partnerības valstu re
ģionālo un vietējo pašvaldību konferences sanāks
me33  konferences dalībnieki apliecināja vietējā līmeņa 
demokrātijas un iedzīvotāju līdzdalības svarīgo nozīmi 
austrumu partnerības mērķu sasniegšanā  dalībnieki arī 
aicināja eiropas komisiju izstrādāt īpašas programmas, 
lai atbilstīgi daudzpusējas sadarbības pieejai nodroši
nātu tiešu un pieejamu atbalstu austrumu partnerības 
vietējo un reģionālo pašvaldību ieinteresētajām pusēm  
tika akcentēta nepieciešamība turpināt orientēties uz 
decentralizācijas reformām, tostarp institucionālajiem un 
spēju veidošanas pasākumiem, lai nodrošinātu vēl ciešā
ku sadarbību ar to valstu pašvaldībām, kuras vēlas tuvi
nāties eiropas savienībai  6 –7  maijā minskā, baltkrievijā 
latvija līdzorganizēja austrumu partnerības migrācijas 
un  patvēruma paneļa sanāksmi, kas tika veltīta legālā 
darbaspēka migrācijas jautājumiem, no praktiskās 

 perspektīvas diskutējot par legālo migrantu uzņemšanas 
un kontroles aspektiem 

- 16  jūnijā rīgā tika organizēta austrumu partnerības In
tegrētās robežu pārvaldības ekspertu tikšanās  paneļa 
diskusijās tika vērsta uzmanība uz pēdējā laika aktuāla
jiem jautājumiem: nelegālās migrācijas izaicinājumiem, 
robežu drošību, muitas jautājumiem, tranzīta procedū
rām un austrumu partnervalstu transporta tīkliem  

- 19  jūnijā austrumu partnerības 1  daudzpusējās platfor
mas Valsts administrācijas reformu paneļa ietvaros no
tika seminārs “apspriedes un sarunas starp valstu valdību 
un pašvaldību, kā arī reģionālajām pārvaldes asociācijām”  
sanāksmes laikā eksperti sniedza ieskatu par sarunu un 
konsultāciju mehānismiem rietumeiropas un austrum
eiropas valstīs un metodēm, kā formulēt vienotu vietējo 
un reģionālo pašvaldību politiku  diskusijas notika par 
sarunu un konsultāciju lomu politikas dokumentu un 
attiecīgo likumdošanas aktu sagatavošanā, kā arī par sa
darbību starp pašvaldību asociācijām un darba devēju un 
darba ņēmēju organizācijām ar mērķi veidot kopēju poli
tiku, lai ietekmētu notiekošās fiskālās un administratīvās 
decentralizācijas reformas 

- latvijas prezidentūras laikā notika aktīvs darbs, lai pa
nāktu progresu es un baltkrievijas divpusējās attiecībās 
migrācijas un mobilitātes jomā  tika panākta vienošanās 
par mobilitātes partnerības izveidi ar baltkrieviju un 
15  jūnijā tieslietu un iekšlietu ministru padomē tika ap
stiprināta kopīgā deklarācija par baltkrievijas republikas 
un eiropas savienības un tās iesaistīto dalībvalstu mobi
litātes partnerību, tādējādi nodrošinot tās sagatavošanu 
parakstīšanai  tāpat latvijas prezidentūras laikā tika pa
nākta vienošanās ar baltkrieviju par readmisijas nolīgu
mu, kas ir sagatavots parafēšanai  progress tika panākts 
sarunās par vīzu atvieglotas izsniegšanas nolīgumu starp 
es un baltkrieviju, apstiprinot grozījumus vadlīnijās komi
sijai sarunu vešanai ar šo valsti, paredzot iespēju vest sa
runas arī par vīzas prasības atcelšanu diplomātisko pasu 
turētājiem 

20  janvārī ārlietu ministrs, aizvietojot es augsto pārstāvi, 
vadīja es sadarbības padomi ar armēniju un 16  martā  es–
moldovas asociācijas padomes sēdi 

IESaIStīta 
EIroPa

33 CORLEAP – Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership
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ukraIna
•	prezidentūras laikā turpinājās konflikta ukrainas austru

mos risinājuma meklējumi, normandijas formāta ietvaros 
apstiprinot pasākumu kopumu iepriekš minskā parakstīto 
dokumentu īstenošanai  par panākumu ir uzskatāms tas, 
ka es ir saglabājusi vienotu nostāju saistībā ar situāciju 
ukrainas austrumos un šajā sakarā īstenoto politiku at
tiecībā uz krieviju  

•	reaģējot uz situācijas tālāku eskalāciju ukrainas austrumos 
2015  gada janvārī, 29  janvāra ārkārtas ārlietu padome pa
pildus noteica ierobežojošos pasākumus pret personām 
un organizācijām, kuras bija atbildīgas par šīs vardarbības 
eskalāciju  vienlaikus ārlietu padome pieņēma lēmumu pa
garināt 2014  gada martā pieņemto individuālo ierobežojo
šo pasākumus pret personām un organizācijām, kuras atbil
dīgas par ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes 
graušanu, darbības termiņu līdz 2015  gada septembrim 

•	pamatojoties uz marta eiropadomes lēmumu sasaistīt min
skas vienošanos pilnīgu izpildi ar ierobežojošo  pasākumu 

pret krieviju spēkā esamību, 22  jūnijā dalībvalstu ārlietu 
ministri pagarināja 2014  gada jūlijā noteikto ekonomis
kās sadarbības ierobežojošo pasākumu darbības termi
ņu līdz 2016  gada 31  janvārim  tāpat, ņemot vērā krimas 
un sevastopoles nelikumīgo aneksiju, uz gadu tika paga
rināti es ierobežojumi attiecībā uz ekonomisko sadarbību 
ar krimu un sevastopoli  

•	Februārī padome vienojās par jaunas makrofinansiālās 
palīdzības sniegšanu ukrainai 1,8 mljrd  eiro apmērā, kas, 
kopā ar  iepriekšējo programmu 1,6 mljrd  eiro apjomā, 
kura tika īstenota 2014  gadā un 2015  gada sākumā, ir  lie
lākā finanšu palīdzība,  ko es piešķīrusi trešajai valstij  

•	20  martā kijevā tika parakstīts asociācijas līgums par uk
rainas pievienošanos Eiropas Savienības programmai 
pētniecībā un inovācijā “apvārsnis 2020”  nolīgums 
veicinās ukrainas pētnieku integrāciju eiropas pētniecības 
telpā un sniegs jaunas iespējas latvijas un ukrainas zināt
nieku sadarbībai 

EIroPaS SaVIEnībaS un āzIjaS rEģIona VaLStu 
attIECībaS

•	prezidentūras laikā latvija, sadarbojoties ar es dalībval
stīm, eiropas ārējās darbības dienestu un eiropas ekono
misko un sociālo lietu komiteju, strādāja pie ciešākas ES 
un Centrālāzijas reģiona valstu sadarbības veicinā
šanas  kā prioritāros virzienus latvija bija izvirzījusi: es – 
Centrālāzijas stratēģijas izvērtēšanu, es īpašā pārstāvja 
Centrālāzijā posteņa atjaunošanu, sadarbības stiprināšanu 
drošības un robežkontroles, tiesiskuma, ekonomisko saka
ru, infrastruktūras un izglītības jomās  

•	latvijas prezidentūras laikā notika ES – Centrālāzijas stra
tēģijas izvērtēšana, kuras rezultāti tika atspoguļoti jūni
ja ārlietu padomē pieņemtajos secinājumos par es Cen
trālāzijas stratēģiju  es dalībvalstis atzina, ka 2007  gadā 
pieņemtajā es Centrālāzijas stratēģijā izvirzītās prioritātes 
joprojām ir aktuālas, taču vienlaikus ir jāņem vērā reģio
na valstu individuālās atšķirības un vajadzības; aicināja 
stiprināt es – Centrālāzijas valstu sadarbību tirdzniecības 
un enerģētikas jomās, turpināt sadarbību drošības un 

IESaIStīta 
EIroPa

5  āzIjas un eIropas valstu IzGlītības mInIstru sanāksme: latvIjas 
IzGlītības mInIstre mārīte seIle, korejas IzGlītības mInIstrs Hvans vu je 
(HWAnG Woo-YEA) un malaIzIjas IzGlītības mInIstrs dŽusoHs IdrIss (JuSoH 
IdrIS)

5  āzIjas un eIropas valstu IzGlītības mInIstru sanāksme
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 stabilitātes nodrošināšanā, tai skaitā dabas resursu ilgt
spējīgā apsaimniekošanā  tāpat padome uzsvēra demo
krātijas, cilvēktiesību un likuma varas principu ievērošanu, 
kas ir būtiski es Centrālāzijas stratēģijas elementi  īpaši 
pozitīvi vērtējams ir tas, ka prezidentūras laikā augstā 
pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos nolēma 
atjaunot es īpašā pārstāvja Centrālāzijā posteni  tāpat lat
vijas prezidentūra sadarbojās ar eiropas ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju, kura sagatavoja izpētes atzinumu 
“Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums ES un Centrālāzi
jas stratēģijas izvērtēšanā”. ārlietu ministrs, aizvietojot 
es augsto pārstāvi, 3  martā vadīja es–kazahstānas sadar
bības padomes sanāksmi, kā arī 18  maijā es–uzbekistānas 
sadarbības padomes sanāksmi  latvijas prezidentūras lai
kā 11  martā tadžikistānā tika organizēta es – Centrālāzijas 
augsta līmeņa drošības dialoga otrā tikšanās  17  jūnijā 
briselē latvija vadīja es – Centrālāzijas valstu ekspertu tik
šanos par narkotiku apkarošanas jautājumiem  

•	pirmo reizi eiropas savienības un Centrālāzijas sadarbības 
ietvaros latvijas prezidentūra sadarbībā ar eiropas ārējās 
darbības dienestu un eiropas komisiju organizēja es un 
Centrālāzijas izglītības ministru sanāksmi rīgā 25 –26  jū
nijā, kur tika pieņemts es un Centrālāzijas sadarbības ko
munikē, kā arī es un Centrālāzijas Izglītības platformas ceļa 
karte (2015 –2018  gadam), kas satur konkrētus sadarbības 
pasākumus es un Centrālāzijas valstu un pašu Centrālāzijas 
valstu vidū augstākās un profesionālās izglītības jomā  

•	latvijas prezidentūra š g  25  martā briselē organizēja ES–
Centrālāzijas valstu semināru pretterorisma jomā  tas 
bija pirmais šāda veida es–Centrālāzijas pasākums par 
pretterorisma jautājumiem, kas ļāva latvijas prezidentūrai  
iezīmēt ciešākas es–Centrālāzijas sadarbības pretteroris
ma jautājumos perspektīvu  17  jūnijā latvijas preziden
tūras vadībā notika ES – Centrālāzijas  valstu politiskais 
dialogs par narkotiku apkarošanas jautājumiem.

•	29  aprīlī notika 3. āzijas un Eiropas (aSEm) transporta 
ministru sanāksme. tās ietvaros asem transporta minis
tri, eiropas komisijas pārstāvji un citas eiropas savienības 
amatpersonas, ka arī citu starptautisko institūciju un ne
valstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, loģistikas kom
pānijas un lielākie kravu pārvadātāji diskutēja par eiropas 
un āzijas sauszemes savienojumu attīstību, esošu šķēršļu 

novēršanu un sadarbības veicināšanu starp iesaistītajām 
institūcijām  

•	27  – 28  aprīlī notika 5. āzijas un Eiropas valstu izglītī
bas ministru (aSEm) sanāksme, kuras ietvaros ministri 
akcentēja vajadzību pēc konkrētiem āzijas un eiropas 
sadarbības rezultātiem esošo asem izglītības prioritāšu 
ietvarā: kvalitātes nodrošināšanā un atzīšanā, uzņēmēj
darbības un industrijas iesaistīšanā izglītībā, sabalansētā 
mobilitātē un mūžizglītībā, kas aptver arī profesionālo iz
glītību un apmācību 

•	prezidentūras laikā latvija ieguva tiesības vadīt es dalīb
valstu konsorciju eiropas komisijas robežu pārvaldības 
projektā Centrālāzijā34  pašreiz notiek projekta uzsākša
nas priekšdarbi, lai sāktu īstenot gada otrajā pusē  latvijas 
prezidentūra ir organizējusi un atbalstījusi vairāku dažāda 
līmeņa pasākumu norisi briselē, rīgā, Centrālāzijas valstu 
galvaspilsētās, kā arī es dalībvalstu galvaspilsētās, lai vei
cinātu es un Centrālāzijas valstu sadarbības redzamību, kā 
arī sekmētu sadarbību tādās nozarēs kā tieslietas, ekono
mika, lauksaimniecība, vides aizsardzība, zaļo tehnoloģiju 
attīstība, energoefektivitāte, kā arī drošība  piemēram, or
ganizējām augsta līmeņa forumu “Ceļš uz sadarbību starp 
eiropas savienības un Centrālāzijas valstīm tīro tehnoloģi
ju jomā” jeb Green Bridge forum 2015; semināru “lauku un 
lauksaimniecības konsultāciju sistēmas: labas pārvaldības 
piemēri ilgtspējīgai attīstībai”; reģionālo semināru par li
kuma varas stiprināšanu Centrālāzijā u c ) 

•	Lai atbalstītu Latvijas uzņēmējus, ārlietu ministrija kopā 
ar latvijas darba devēju konfederāciju 11  februārī rīkoja 
apaļā galda diskusiju “ES ekonomiskā sadarbība ar Centrā-
lāzijas valstīm: perspektīvas un šķēršļi”  latvijas uzņēmēji 
dalījās ar pieredzi sadarbībā ar Centrālāzijas valstīm un 
sniedza rekomendācijas es attiecību veicināšanai ar Cen
trālāziju  5  jūnijā rīgā notika eiropas tirdzniecības un rūp
niecības kameru asociācijas (Eurochambres) izbraukuma 
sesija, kurā piedalījās Centrālāzijas reģiona valstu tirdznie
cības un rūpniecības kameru vadītāji  latvijas vēstniecības 
kazahstānā, uzbekistānā prezidentūras ietvaros rīkoja se
minārus, t sk  transporta, tranzīta, lauksaimniecības, izglītī
bas, energoefektivitātes nozarēs, kuru mērķis bija stiprināt 
es – Centrālāzijas sadarbību, kā arī atbalstīt latvijas uzņē
mējus Centrālāzijas tirgos  

IESaIStīta 
EIroPa

34 BOMCA9 – Border management program for Central Asia
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EIroPaS SaVIEnībaS DIEnVIDu kaImIņI
•	lai pārrunātu es eiropas kaimiņu politiku no dienvidu kai

miņu perspektīvas, 13  aprīlī barselonā ārlietu ministrs kopā 
ar augsto pārstāvi, eiropas komisāru eiropas kaimiņpolitikas 
un paplašināšanās jautājumos un spānijas ārlietu ministru 
organizēja Eiropas kaimiņpolitikas pārskata neformālo 
sanāksmi ar dienvidu kaimiņiem  24  jūnijā ministrs apmek
lēja libānas ārlietu ministrijas rīkoto konferenci beirutā, kas 
tika organizēta kā turpinājums barselonas diskusijai par 
dienvidu kaimiņu reģionu  tajā īpaša uzmanība tika pievēr
sta migrācijas un terorisma problemātikai  

EIroPaS SaVIEnībaS PaPLaŠInāŠanāS
•	ES Paplašināšanās jomā latvija prezidentūras ietvaros 

turpināja uzturēt aktīvu dialogu ar kandidātvalstīm un 
potenciālajām kandidātvalstīm  turpinājās darbs pie at
sevišķām sadaļām pievienošanās sarunās ar melnkalni, 
Serbiju, un turciju  tāpat prezidentūra sagatavoja kopē
ju padomes atbildi Islandes valdībai, atbildot uz Islandes 
ārlietu ministra vēstuli par tālāku attiecību ar es veido
šanu 

•	es prezidējošās valsts kapacitātē ārlietu ministrs apmek
lēja bosniju un Hercegovinu, Serbiju, kosovu un meln
kalni  vizīšu mērķis bija uzsvērt paplašināšanās jautājumu 
nozīmi latvijas prezidentūras laikā, kā arī apliecināt es 
atbalstu šo rietumbalkānu valstu es integrācijas centie
niem, pārrunāt šo valstu es integrācijas procesa virzību un 
aicināt tās efektīvi īstenot tālākas reformas  

•	ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre es padomes 
vārdā piedalījās vairākās eiropas parlamenta debatēs, kuru 
laikā tika apstiprinātas ep rezolūcijas par progresa ziņoju
miem par melnkalni, Serbiju, turciju, albāniju, bosniju 
un Hercegovinu, kosovu un maķedoniju [bijusī dien
vidslāvijas republika maķedonija], paužot atbalstu šo val
stu eirointegrācijas centieniem  

•	latvijas prezidentūra spēja panākt vienošanos, lai 30  mar
tā ES–melnkalnes starpvaldību konferencē tiktu atvērtas 
divas sarunu sadaļas (16  nodokļu politika un 30  ārējās 
ekonomiskās attiecības)  vēl divas sadaļas (9  Finanšu pa
kalpojumi un 21  paneiropas tīkli) tika atvērtas 22  jūnija 
starpvaldību konferencē 

•	turcijas es pievienošanās sarunās latvijas prezidentū
ra uzsāka darbu pie es kopējās pozīcijas skatīšanas par 
17  sadaļu ekonomiskā un monetārā politika  

•	sekmējot starpparlamentārās dimensijas attīstību starp es 
un paplašināšanās valstīm, latvija pārstāvēja es padomi 
ES–turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā ankarā, 
ES–Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā 
komitejā belgradā, ES–melnkalnes stabilizācijas un asoci
ācijas parlamentārajā komitejā budvā, kā arī ES–Islandes 
apvienotās parlamentārās komitejas sēdē strasbūrā  Šajās 
tikšanās norisinājās diskusijas par attiecīgo valstu eiroin
tegrācijas politiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, 
līdzšinējo pievienošanās sarunu gaitu un turpmāk veica
majiem uzdevumiem, kā arī plašākiem es un attiecīgo val
stu sadarbības aspektiem 

IESaIStīta 
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eIropas kaImIņpolItIkas pārskata neFormālā sanāksme

es un īslande paraksta vIenoŠanos par īslandes dalību kIoto 
protokola otrajā saIstību perIodā
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•	latvijas prezidentūra nodrošināja es pozīcijas sagatavoša
nu ES–turcijas asociācijas padomes sanāksmei 18  maijā, 
kā arī ES–melnkalnes stabilizācijas un asociācijas pado
mes sanāksmei 22  jūnijā 

•	18  maijā ārlietu ministrs eiropas savienības augstās 
pārstāves vārdā vadīja es delegāciju es un turcijas 

 asociācijas padomes sēdi un es un albānijas stabilizā
cijas un asociācijas padomes sēdi, kā arī 22  jūnijā vadīja 
es un melnkalnes stabilizācijas un asociācijas padomes 
sēdi  Šajās sanāksmēs tika izvērtēts līdzšinējais melnkal
nes, turcijas un albānijas es integrācijas process un sa
sniegto reformu īstenošana, kā arī apspriesti gaidāmie 
izaicinājumi   

ārējā tIrDznIECība
•	prezidentūras laikā sarunās ir panākts progress par visap

tverošu un savstarpēji izdevīgu transatlantiskās tirdz
niecības un investīciju partnerības (ttIP) nolīgumu 
starp es un asv  Februārī un aprīlī notika divas sarunu 
kārtas, kuru ietvaros pārrunāti būtiski līguma aspekti, t s  
regulatorās sadarbības ietvars, atbalsts mazajiem un vidē
jiem uzņēmumiem, enerģētikas jautājumi u c    

•	līdz ar sabiedrības interesi par ttIp sarunām, ir panāktas 
būtiskas izmaiņas saistībā ar sarunu atklātību  es publisko
jusi gan sarunu mandātu, gan sarunu dokumentus  nevienu 
citu es starptautisko tirdzniecības sarunu ietvaros nav bijis 
pieejams tik plašs tieši ar sarunām saistītu dokumentu klāsts 

•	Ir uzsākta diskusija par valsts – investora strīdu izšķiršanas 
mehānisma (Isds) reformu  ministru līmeņa diskusija par 
risinājumiem investoru un valsts strīdu izšķiršanas mehā
nisma (Isds) reformas ieviešanā notika 25  martā es tirdz
niecības ministru neformālās sanāksme rīgā, kā arī ārlietu 
padomē tirdzniecības jautājumos 7  maijā briselē, dalīb
valstīm kopumā piekrītot reformas nepieciešamībai un 
norādot, ka šajā kontekstā svarīgi saglabāt es dalībvalstu 
tiesības regulēt sabiedrības interesēs 

•	sarunās par brīvās tirdzniecības līgumu noslēgšanu ar 
japānu un Vjetnamu ir panākts ievērojams progress, un 

lielākā daļa līgumu sadaļu ir sagatavotas  sarunas plānots 
noslēgt šī gada laikā  brīvās tirdzniecības līgumi ar japānu 
un vjetnamu aptvers arī investīciju nosacījumus un aiz
sardzību, netarifu barjeras, intelektuālā īpašuma tiesības, 
valsts pasūtījumu u c  savstarpēji atvērtai tirdzniecībai no
zīmīgus aspektus, ar ko tiks panākta progresīva savstarpē
ju tirdzniecības ierobežojumu atcelšana 

•	lai stiprinātu daudzpusējo tirdzniecības sistēmu, prezi
dentūra īpašu uzmanību pievērsa es kopējās pozīcijas vei
došanai ar mērķi noslēgt dohas attīstības sarunu raundu  
2015  gada 24  un 25  marta neformālajā tirdzniecības mi
nistru sanāksmē rīgā un 7  maija ārlietu padomes kopējās 
tirdzniecības politikas jautājumu sanāksmē briselē es dalīb
valstu tirdzniecības ministri pauda atbalstu pasaules tirdz
niecības organizācijas (pto) darba programmas izstrādei un 
bali lēmumu ieviešanai, lai veicinātu dohas attīstības saru
nu raunda noslēgšanu pasaules tirdzniecības organizācijas 
10  ministru konferencē nairobi (kenija) 2015  gada beigās  
pēc padomes lēmuma priekšlikuma publicēšanas par to, lai 
eiropas savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza 
marakešas līgumu par pasaules tirdzniecības organizācijas 
izveidošanu, 17  martā padome nosūtīja lēmuma projektu 
eiropas parlamentam piekrišanas saņemšanai  nolīguma 
par tirdzniecības atvieglošanu ratifikācijas procesu eiropas 
savienībā plānots pabeigt līdz pto ministru konferencei 

IESaIStīta 
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es–turCIjas asoCIāCIjas padomes sanāksme es–albānIjas stabIlIzāCIjas un asoCIāCIjas padomes sanāksme
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nairobi decembrī  tāpat prezidentūra atbalstīja kandidāt
valstu sarunas par iestāšanos pto  esam gandarīti, ka saru
nas par kazahstānas pievienošanos pto ir noslēgušās, kas 
ļaus pabeigt kazahstānas pievienošanas procesu pto pirms 
ministru konferences nairobi 

•	aktīvi turpinājās diskusijas par priekšlikumu regulējumam 
par ES sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju 
izcelsmes minerālu piegāžu pārbaudei (konflikta minerā
li)  padomes tirdzniecības jautājumu darba grupas un komi
sijas ekspertu grupu ietvaros ir izvērtēti regulējuma būtiskā
kie aspekti, bet parlaments 20  maija plenārsēdē nobalsoja 
par neformāla trialoga uzsākšanu vienošanās panākšanai  

•	būtiski pavirzījušās dalībvalstu sarunas par priekšlikuma 
preču, kuras var tikt izmantotas spīdzināšanas un nā
vessodu izpildei, kontroles sistēmas pilnveidošanai  Ir sa
gatavoti divi prezidentūras kompromisa priekšlikumi, kuru 
ietvaros veikti būtiski papildinājumi komisijas sākotnējam 
priekšlikumam  

•	prezidentūra turpināja uzraudzīt efektīvu es vispārinātās 
priekšrocību sistēmas (GSP) ieviešanu, it īpaši attiecībā uz 
GSP+  tika atbalstīta komisijas deleģētā regula par robež
vērtību izmaiņām35  papildus pēc prezidentūras iniciatīvas 
padomes Gsp darba grupā pirmo reizi savu pieredzi ar Gsp+ 
režīmu prezentēja šī režīma saņēmējvalstis (Gruzija un peru), 
sniedzot ieskatu savu valstu tirdzniecības attiecībās ar es  

EIroPaS SaVIEnībaS attīStībaS SaDarbībaS PoLItIka

•	latvijas prezidentūras laikā notika aktīvākais ano starp
valdību sarunu posms par jauniem Ilgtspējīgas at
tīstības mērķiem un to finansēšanu un ieviešanu pēc 
2015. gada (Post-2015 agenda), kas kalpos kā pamats iz
augsmes un labklājības veicināšanai globālā mērogā 

•	lai nodrošinātu koordinētu un vienotu es kā lielākā at
tīstības palīdzības sniedzēja iesaisti ano starpvaldību 
sarunās (laikā no 2015  gada janvāra līdz jūnijam tās no
risinājās katru mēnesi), prezidentūra nodrošināja eiropas 
savienības pozīciju apstiprināšanu darba grupā briselē, 

kas kalpoja par pamatu es un dalībvalstu līdzdalībai sa
runās ņujorkā  

•	latvijas prezidentūras sagatavotā es pozīcija par attīstības 
mērķu finansēšanu un ieviešanas līdzekļiem tika apstipri
nāta 26  maija ārlietu padomes attīstības ministru sanāk
smē, panākot dalībvalstu vienprātību par es un dalībvalstu 
attīstības finansējuma saistībām nākamajiem 15 gadiem  
apstiprinātā pozīcija būs pamats es dalībai trešajā starp
tautiskajā attīstības finansējuma konferencē š g  jūlijā adi
sabebā, etiopijā  

IESaIStīta 
EIroPa

35 2015. gada 17. aprīlī publicēta un ar 2015. gada 1 .janvāri spēkā stājusies Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 978/2012 attiecībā uz neaizsargātības robežvērtību, kas noteikta minētās Regulas VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā
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•	Dzimumu līdztiesība ir viena no latvijas prezidentūras 
tematiskajām prioritātēm attīstības sadarbības jomā  pre
zidentūras paveiktais: 

- apstiprināti padomes secinājumi par dzimumu līdztiesī
bu un attīstības sadarbību  liels prezidentūras panākums 
ir vienošanās par progresīvāku nostāju par  seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesībām, kā arī diskusijas turpi
nāšanu luksemburgas un nīderlandes prezidentūrās 

- sagatavoti praktiski priekšlikumi par sieviešu ekonomisko 
iespēju veicināšanu attīstības valstīs, kas kalpo kā iegul
dījums ano sarunās par jaunajiem attīstības mērķiem  
priekšlikumi izriet no 2  martā rīgā latvijas prezidentūras 
organizētās starptautiskās konferences “sieviešu ekono
miskās iespējas un ilgtspējīga attīstība – no izaicināju
miem līdz kopīgiem panākumiem” secinājumiem 

- organizēts paralēlais pasākums ano sieviešu statusa ko
misijas 59  sesijas ietvaros par sieviešu un meiteņu lielāku 
pārstāvniecības veicināšanu tehnoloģiju, zinātnes, ma
temātikas un inženierzinātņu jomā, kā arī koordinēts es 
viedoklis politiskās deklarācijas saistībā ar pekinas rīcības 
platformas īstenošanas divdesmito gada dienu 

- Interaktīva sesija par dzimumu līdztiesības veicināšanu 
latvijas attīstības sadarbības prioritārajā reģionā Cen
trālāzijā eiropas attīstības dienu ietvaros notika 4  jūnijā 
briselē  

•	prezidentūra iesāka es gatavošanos unHabItat36 treša
jai starptautiskajai konferencei 2016  gadā  prezidentūras 
vadībā tika sagatavota ES pozīcija otrajai sagatavošanās 

komitejai, kā arī pozīcija unHabItat 25  pārvaldības pa
domei, kas notika nairobi 2015  gada aprīlī   

•	9  janvārī latvijā kā es prezidējošajā valstī tika atklāts eiro
pas gads attīstībai  līdz ar atklāšanu rīgā tika uzsākta plaša 
sabiedrības informācijas un iesaistes kampaņa es dalībval
stīs visa gada garumā  tematiski īpaša loma tika pievērsta 
likuma varas un labas pārvaldības nozīmei valstu izaug
smes nodrošināšanā, jo īpaši kontekstā ar aktuālajām ano 
sarunām  Galvenās tematisko sesiju atziņas tika iekļautas 
arī padomes secinājumos par es pozīciju attīstības mērķu 
finansēšanai un ieviešanas līdzekļiem 

•	prezidentūra devusi būtisku ieguldījumu pasaules infor
mācijas sabiedrības samita desmitgades pārskata procesā 
(WsIs + 10): pēc prezidentūras iniciatīvas jūnija sākumā 
es vienojās par prioritātēm ano ģenerālās asamblejas 
WsIs + 10 augsta līmeņa noslēguma pasākumam ņujorkā 
2015  gada 14  – 15  decembrī  pasaules informācijas sa
biedrības samita desmitgades pārskata procesa mērķis ir 
nodrošināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pie
dāvāto iespēju izmantošanu efektīvākai ano ilgtspējīgas 
attīstības mērķu pēc 2015  gada īstenošanai 

•	jūnijā prezidentūra rīkoja padomes darba grupas braucie
nu uz tadžikistānu, lai pievērstu dalībvalstu uzmanību 
reģionam, kas ir viena no latvijas ārpolitikas un attīstības 
sadarbības ģeogrāfiskajām prioritātēm  brauciena laikā 
notika tikšanās ar attīstības sadarbības projektos iesaistī
tām tadžikistānas nozaru ministrijām, nvo, dušanbē akre
ditētajām diplomātiskajām pārstāvniecībām, kā arī doša
nās uz tadžikistānasafganistānas robežu, lai iepazītos ar 
es īstenotajiem robežkontroles projektiem 

IESaIStīta 
EIroPa

eIropas Gada attīstībaI atklāŠanas pasākums eIropas Gada attīstībaI atklāŠanas pasākums

36 ANO Iedzīvotāju apmešanās programma (United Nations Human Settlements Programme).
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SaDarbība ar rIEtumEIroPaS VaLStīm, kaS naV 
SaVIEnībaS DaLībVaLStIS

•	uzsverot plašāka vienotā tirgus un partnerības starp es 
un rietumeiropas valstīm, kas nav savienības dalībvalstis, 
nozīmi, prezidentūra turpināja aktīvu attiecību stiprināša
nu ar Eiropas ekonomiskās zonas/ Eiropas brīvās tirdz
niecības asociācijas (eez/ ebta) valstīm kopīgo interešu 
jomās un lai nodrošinātu iekšējā tirgus viendabību 

•	2015  gada 3  februārī tika uzsāktas sarunas par lielāku li
beralizāciju tirdzniecībā ar lauksaimniecības produktiem 
saskaņā ar eez nolīguma 19  pantu (nepārstrādāti lauk
saimniecības produkti)  

•	lai paplašinātu vienoto tirgu, 2015  gada 18  martā briselē 
tika uzsāktas es sarunas ar andoru, monako un sanmarīno 
par viena vai vairāku asociācijas nolīgumu noslēgšanu  

•	2015  gada 18  maija eez padomē tika pieņemti padomes 
secinājumi, kas iezīmē politiskās vadlīnijas nākamajiem 

6 mēnešiem  eez padome uzsvēra, ka eiropas valstīm ir jā
izrāda atbildība un solidaritāte, lai pārvarētu ekonomikas 
krīzes izraisītās sociālās un ekonomiskās grūtības  eez pa
dome pauda bažas par pastāvīgi augsto jauniešu bezdar
ba līmeni dažās eez dalībvalstīs 

•	turpinājās aktīvas diskusijas par norvēģijas, Islandes un lih
tenšteinas finanšu ieguldījumu sociālās un ekonomiskās 
atšķirības eiropas ekonomikas zonā mazināšanai  preziden
tūra, lai veicinātu diskusijas, organizēja divas neformālas 
saņēmējvalstu sanāksmes, kur detalizētāk tika pārrunāta sa
runu gaita starp eādd un donoriem (norvēģiju, Islandi un 
lihtenšteinu) un abu instrumentu modalitātes 

•	Cieši sadarbojoties ar eādd, uzmanība tika pievērsta es at
tiecībām ar Šveici, īpaši sarunām par institucionālo ietvaru, 
situāciju ar iespējamajiem ierobežojumiem attiecībā uz brī
vu personu kustību un Šveices dalību es elektrības tirgū 

EIroPaS SaVIEnībaS CILVēktIESību PoLItIka PaSauLē
•	latvijas prezidentūras laikā noritēja darbs pie jaunā es rī

cības plāna par cilvēktiesībām un demokrātiju laika pos
mam no 2015  gada līdz 2019  gadam, kas ir sagatavots 
pieņemšanai jūlija ārlietu padomē  ar jauno rīcības plānu 
tiks turpināta es cilvēktiesību politikas īstenošana saska
ņā ar es stratēģisko ietvaru par cilvēktiesībām un demo
krātiju, īpašu uzmanību vēršot uz atsevišķām prioritātēm, 
piemēram, vārda brīvība, reliģijas vai pārliecības brīvība, 
dzimumu līdztiesība, bērnu tiesības, diskriminācijas apka
rošana 

•	prezidentūras ietvaros 2  – 4  maijā rīgā noritēja viens no 
 lielākajiem apvienoto nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācijas (unESCo) globālajiem pasākumiem – Pasau
les preses brīvības diena  tā ietvēra konferenci, medijiem 
krievu valodā veltītu paralēlu pasākumu un Giljermo kano 
(Guillermo Cano) vārdā nosauktās pasaules preses brīvības 
dienas balvas pasniegšanas ceremoniju  konferences pie
ņemtajā rīgas deklarācijā uzsvērta mediju, to lietotprasmes, 
un dzimumu līdztiesības nozīmība cilvēktiesību īstenošanā 
ilgtspējīgas attīstības kontekstā  

•	10  februārī vispārējo lietu padomē tika pieņemti padomes 
secinājumi par kiberdiplomātiju, un viens no  dokumenta 
stratēģiskajiem mērķiem ir cilvēktiesību veicināšana un 
aizsardzība kibertelpā  tajā tiek uzsvērta nepieciešamība 

IESaIStīta 
EIroPa

pasaules preses brīvības dIena: latvIjas valsts prezIdenta andra 
bērzIņa uzruna preses konFerenCē

pasaules preses brīvības dIena 2015: ŽurnālIsts pēterIs Greste  
(Al JAzEErA mEdIA nEtWork) tIekas ar medIju pārstāvjIem
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veicināt tiesiskumu kibertelpā, stiprināt valstu starptautisko 
pienākumu cilvēktiesību jomā izpildi, kā arī sekmēt plašu un 
vienlīdzīgu pieeju Internetam  es un dalībvalstis ir aicinātas 

padomes secinājumos pausto pozīciju aktīvi aizstāvēt citās 
starptautiskās organizācijās, globālos forumos, un veidojot 
attiecības ar citām, it īpaši attīstības reģionu, valstīm  

koDoLDroŠība 
•	Gatavojoties kodoldrošības konvencijas diplomātiskajai 

konferencei šī gada 9  februārī, latvijas prezidentūra aktī
vi strādāja pie vienotas eiropas savienības nostājas saga
tavošanas un tās pārstāvēšanas starptautiskajās sarunās  
diplomātiskajā konferencē tika apstiprināta vīnes dekla
rācija par kodoldrošību  tā ietver politiskas apņemšanās 
ievērot virkni principu, lai novērstu negadījumu rašanos 
un mazinātu to radioaktīvās sekas  vīnes deklarācija ir 
svarīgs solis kodoldrošības stiprināšanai, lai nepieļautu 
Fukušimas atomelektrostacijas kodolnegadījumam līdzī
gas situācijas 

•	latvijas prezidentūra arī nodrošināja eiropas savienības 
nostājas sagatavošanu kopējās lietotās kodoldegvielas 
un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijas 
5  pārskata sanāksmei š g  11  – 22  maijā vīnē  pārskata 

sanāksmē secināja, ka kopumā ir sasniegts labs drošības 
līmenis radioaktīvo atkritumu un izlietotās kodoldegvie
las pārvaldībā, vienlaikus ir iespējami tālāki uzlabojumi, 
īpaši izvērtējuma (peer review) procesā un sabiedrības 
iesaistē  

•	prezidentūras laikā latvija aktīvi veidoja es nostāju par 
bruņojuma kontroles jautājumiem, veicinot kompromisu 
diskusijās es  latvija sadarbojās ar eiropas ārējās darbī
bas dienestu, lai pārstāvētu eiropas savienību kodolie
roču neizplatīšanas līguma pārskata konferencē ņujorkā 
2015  gada aprīlī un maijā, kas bija šī gada nozīmīgākais 
pasākums bruņojuma kontroles jomā  tostarp 14  maijā 
latvija kopā ar eiropas ārējās darbības dienestu konferen
ces laikā rīkoja diskusiju “eiropas savienība kā globāls spē
lētājs kodoldrošības jomā”  

EIroPaS SaVIEnībaS Humānā PaLīDzība
•	latvijas prezidentūras laikā tika pastiprināta informācijas 

apmaiņa un koordinācija starp eiropas komisiju un dalīb
valstīm par aktuālākajām humanitārajām krīzēm  prezi
dentūra sagatavoja es kopējās nostājas dokumentus par 
sīrijas, Irākas, nigērijas/boko Haram draudiem, sudānas, 
jemenas un lībijas krīzēm, lai veicinātu es humānās palī
dzības sniegšanas lobēšanu starptautiskā mērogā un div
pusējos kontaktos  

•	lai veicinātu humānās palīdzības jomas redzamību es 
padomes darbā, prezidentūra sniedza ieguldījumu es pa
domes secinājumu gatavošanā par nigēriju/boko Haram 

teroristu draudiem, kopējo stratēģiju sīrijai un Irākai un 
situāciju burundi   

•	latvijas prezidentūra regulāri uzturēja darba kārtībā jau
tājumu par humāno krīzi ukrainā un atbalstīja es kopējos 
centienus palielināt es humānās palīdzības klātbūtnes 
redzamību un uzlabot palīdzības efektivitāti ukrainā  lai 
veicinātu latvijas sabiedrības informētību, rīgā notika in
formatīvs seminārs latvijas sabiedrībai par humāno palī
dzību un starptautiskajām humānām tiesībām, izmantojot 
humānās krīzes ukrainā piemēru 

IESaIStīta 
EIroPa

pasaules preses brīvības dIena pasaules preses brīvības dIena
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•	prezidentūra nodrošināja es dalības koordināciju treša
jā starptautiskajā donoru konferencē Sīrijas atbalstam 
(kuveitā 31  martā), kā arī sagatavoja es kopējo paziņoju
mu dalībai konferencē  es un tās dalībvalstis apņēmās no
virzīt palīdzībai sīrijas krīzē cietušajiem ~ 1,1 miljardu eur, 
kas ir uz pusi vairāk nekā donoru konferencē 2014  gadā  

•	Latvijas Prezidentūras laikā tika apstiprināti Padomes 
secinājumi par humānās palīdzības sniegšanu naudas 
veidā (multi-purpose cash-based assistance)  ar šiem seci
nājumiem tiek sniegts es ieguldījumus pasaules humani
tārā samita gatavošanās procesā, kura mērķis ir rast jaunus 
un inovatīvus humānās palīdzības sniegšanas veidus 

IESaIStīta 
EIroPa

es paraksta nolīGumus par īstermIņa vīzu atCelŠanu ar 7 āFrIkas, karību jūras reģIona un klusā okeāna valstīm
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PREZIDENTŪRAS 
NORISE

Skaitļi precizēti 2015. gada 26. jūnijā
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PREZIDENTŪRAS PASākumu kAlENDāRS

lATvIjā NOTIkušO PASākumu uN AugSTA līmEņA vIZīšu kAlENDāRS

NOvEmBRIS

DEcEmBRIS

jANvāRIS

PREZIDENTŪRAS 
NORISE

Datums Pasākums Iestāde

10. – 11. novembris Pirmā izglītības vecāko amatpersonu tikšanās piektās Āzijas un Eiropas valstu izglītības 
ministru sanāksmes sagatavošanai

IZM

13. – 14. novembris Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja vizīte LPESPS

21. novembris Darba attiecību ģenerāldirektoru sanāksme LM

28. novembris Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja kabineta 
vadītāja vizīte  

LPESPS

28. novembris ES valstu ārlietu ministriju valsts sekretāru neformālā sanāksme ĀM

Datums Pasākums Iestāde

4. decembris Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju konferences vizīte LPESPS

4. – 5. decembris TEPSA starptautiskā pētnieku konference pirms Latvijas ES prezidentūras ĀM

9. decembris Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāra vizīte LPESPS

17. – 18. decembris Augsta līmeņa darba grupa izglītības un apmācības jautājumos IZM

Datums Pasākums Iestāde

8. janvāris Latvijas valdības un Eiropas Komisijas komisāru kolēģijas tikšanās LPESPS

8. janvāris Eiropadomes priekšsēdētāja vizīte LPESPS 

9. janvāris Eiropas gada attīstībai atklāšanas pasākums ĀM

12. – 13. janvāris Civilās aizsardzības darba seminārs “Personu ar invaliditāti vajadzības katastrofu 
pārvaldīšanas ciklā”

IeM

13. janvāris Neformālā ES ģenerāldirektoru sanāksme ĀM

15. – 16. janvāris ES Ārlietu ministriju politisko direktoru neformālā sanāksme ĀM

19. – 20. janvāris Augsta līmeņa seminārs par gatavošanos 2015.gada jūnija Eiropadomes diskusijai par 
aizsardzību

AiM

20. – 21. janvāris ES aizsardzības ministriju politikas direktoru neformālā sanāksme AiM

21. – 22. janvāris Neformālā klimata politikas sanāksme VARAM

22. – 23. janvāris Augsta līmeņa dzimumu līdztiesības ekspertu darba grupa LM

26. – 27. janvāris Boloņas procesa vadības grupas 1. sanāksme IZM

29. – 30. janvāris ES Tieslietu un iekšlietu ministru neformālā tikšanās TM/IeM
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FEBRuāRIS

mARTS

PREZIDENTŪRAS 
NORISE

Datums Pasākums Iestāde

2. – 3. februāris ES Padomes Sociālās aizsardzības komitejas (SPC) neformālā sanāksme LM

3. – 4. februāris ES – ASV vecāko amatpersonu tikšanās tieslietu un iekšlietu jomā TM/IeM

3. – 4. februāris ES Padomes Nodarbinātības komitejas (EMCO) un ES Padomes Sociālās 
aizsardzības komitejas (SPC) konference “Iekļaujoši darba tirgi Eiropā: labākas 
darba kvalitātes un iekļaušanas loma”

LM

3. – 5. februāris ES zāļu aģentūru vadītāju (HMA) darba grupa VM/ZM

4. – 5. februāris ES Padomes Nodarbinātības komitejas (EMCO) neformālā sanāksme LM

5. – 6. februāris Lauku attīstības direktoru neformālā tikšanās ZM

6. februāris Eiropas enerģētikas ministru konference “Eiropas Enerģētikas Savienība” EM

10. – 11. februāris Otrais Austrumu partnerības jaunatnes forums IZM

11. – 12. februāris Starptautiskā konference “Reģionālā uzņēmējdarbība kā Eiropas Savienības 
konkurētspējas pamatelements”

LDDK

12. – 13. februāris Konference “Viedās specializācijas stratēģijas: jauna pieeja izglītības, pētniecības 
un rūpniecības partnerībām reģionos”

IZM

16. februāris Starptautiskā konference “Sports un fiziskās aktivitātes cilvēkkapitāla attīstībai” IZM

16. – 17. februāris Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vizīte 
(IMCO)

LPESPS

16. – 18. februāris Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vizīte 
(FEMM)

LPESPS/LM

17. februāris ES sporta ģenerāldirektoru sanāksme IZM

18. – 19. februāris Aizsardzības ministru neformālā tikšanās AiM

18. – 19. februāris Konference “Atvērtā Eiropa: Atvērtie dati atvērtai sabiedrībai” LATA

21. februāris Konference “Informācijas tehnoloģijas – cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes 
uzlabošanai”

SUSTENTO

23. – 24. februāris Augsta līmeņa konference “Veselīgs dzīvesveids: uzturs un fiziskās aktivitātes 
bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs”

VM

24. – 25. februāris Medicīnas ierīču kompetento iestāžu (CAMD) sanāksme VM

26. – 27. februāris Konference “Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu 
veidošanā”

LBAS

Datums Pasākums Iestāde

2. marts Konference “Sieviešu ekonomiskās iespējas un ilgtspējīga attīstība – no 
izaicinājumiem līdz kopīgiem panākumiem”

ĀM

2. – 3. marts NVO Forums – Rīga 2015 SIF

3. marts Starptautiska darbnīca “Vardarbības novēršana – garants sieviešu ekonomiskai 
neatkarībai!”

Marta

3. – 4. marts Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla (Europen Crime Prevention Network 
(EUCPN)) pirmā valdes sēde

IeM

3. – 4. marts Konference “Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība” TM

5. – 6. marts Konference par tālvadības gaisa kuģu sistēmām (RPAS) SM
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6. – 7. marts Ārlietu ministru neformālā tikšanās ĀM

9. – 10. marts Konference “Eiropas audiovizuālo mediju tirgus stiprināšana – eiropeiskās 
identitātes attīstībai”

KM/NEPLP

9. – 10. marts Eiropas Aizsardzības aģentūras nacionālo bruņojuma direktoru tikšanās AiM

10. – 11. marts Apvienotā Nacionālo teritoriālās kohēzijas kontaktpunktu un pilsētu attīstības 
darba grupas sanāksme

VARAM

11. – 12. marts Konference “Kultūras un radošo industriju pārneses process” KM

12. – 13. marts ES Padomes Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba grupas sanāksme EM

12. – 13. marts Augstākās izglītības ģenerāldirektoru sanāksme IZM

12. – 13. marts Konference “Kultūras mantojuma, laikmetīgās arhitektūras un dizaina mijiedarbība” VKPAI/KM

12. – 13. marts Tirdzniecības politikas komitejas pakalpojumu un investīciju ekspertu neformālā 
sanāksme

ĀM

13. marts Konference “E-prasmes nodarbinātībai” VARAM

17. – 18. marts Europeana stratēģiskās plānošanas tikšanās KM/LNB

17. – 18. marts Reģionu komitejas Biroja ārpuskārtas sēde LPS/RK

18. – 20. marts Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komitejas vizīte (AFCO) LPESPS

19. – 20. marts Eiropas migrācijas tīkla ikgadējā konference par talantīgo imigrantu ilgtspējīgu 
piesaistīšanu Eiropas Savienībai

IeM

19. – 20. marts Starptautiska konference “Hronisko slimību izaicinājums 21. gadsimtā Eiropā: 
pacientu perspektīva un ekonomiskā aktivitāte”

Dzīvības koks

19. – 20. marts Eiropas Savienības autotransporta zādzības apkarošanas ekspertu 
(kontaktpunktu) (CARPOL) sanāksme

IeM

19. – 20. marts Eiropas publiskās pārvaldes tīkla (EUPAN) Inovatīvu publisko pakalpojumu (IPSG) 
un Cilvēkresursu vadības (HRWG) darba grupu sanāksme

VK

23. – 26. marts ES Jaunatnes konference IZM

23. – 24. marts Seminārs: “Biodrošība – dzīvnieku veselības garantija” ZM

24. – 25. marts Tirdzniecības ministru neformālā sanāksme ĀM

24. – 25. marts Boloņas procesa vadības grupas 2. sanāksme IZM

25. – 26. marts ES Padomes Galveno veterinārijas amatpersonu neformālā sanāksme (CVO) ZM

25. marts Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas III grupas ārpuskārtas sanāksme / 
konference “Ekonomikas izaugsme un sociālā attīstība pilsētās un laukos”

EESK/
SUSTENTO

25. – 27. marts Eiropas Policijas akadēmijas (CEPOL) konference “Kibernoziegumi – stratēģiskais 
līmenis”

IeM

26. – 27. marts Konkurētspējas ministru neformālā tikšanās EM/IZM/TM

26. – 27. marts Seminārs “Autortiesību izņēmumi un ierobežojumi ES autortiesību regulējuma 
pārskatīšanas kontekstā” un ES Padomes Autortiesību darba grupas neformālā 
sanāksme

KM

26. – 27. marts Jaunatnes lietu ģenerāldirektoru sanāksme IZM

26. – 27. marts ES Padomes Vispārējo lietu darba grupas neformālā sanāksme ĀM

30. marts Darba grupa par naida noziegumiem  TM

30. – 31. marts Austrumu partnerības ministru līmeņa konference par tuberkulozi un tās 
multirezistenci (MDR)

VM

30. – 31. marts Neformālā Kohēzijas politikas direktoru sanāksme FM

31. marts  Sociālo partneru forums “Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un 
kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā”

LBAS/LDDK
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Datums Pasākums Iestāde

1. aprīlis Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Darba ņēmēju grupas 
(2. grupa) ārpuskārtas sanāksme “Sociālo ieguldījumu plānam Eiropā – Latvijas 
prezidentūras ieguldījums”

EESK/LBAS

7. – 9. aprīlis Vecāko ārstu, vecāko medicīnas māsu un vecāko zobārstu sanāksme VM

8. – 9. aprīlis Tirdzniecības politikas komitejas pilntiesīgo dalībnieku neformālā sanāksme ĀM

8. – 10. aprīlis Konference “Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības attīstībai” Latvijas Bērnu un 
jauniešu invalīdu 
sporta federācija

14. – 16. aprīlis Vides un enerģētikas ministru neformālā tikšanās VARAM/EM

15. – 16. aprīlis Konference “Lauku un lauksaimniecības konsultāciju sistēmas: labākā prakse 
un pieredze sadarbībai Austrumu partnerībā”

ZM

15. – 17. aprīlis Atbildīgo institūciju pārstāvju tīkla par zāļu cenām un kompensāciju 
sanāksme 

VM

15. aprīlis /  
18. – 20.maijs

Diskusija “NVO līdzdalība resocializācijas procesā” Prison Fellowship 
Latvia

15. – 18. aprīlis Augsta līmeņa forums “Ceļš uz sadarbību starp Eiropas Savienības un 
Centrālāzijas valstīm tīro tehnoloģiju jomā” (Green Bridge Forum)

ĀM/VARAM

16. – 17. aprīlis Eiropas pētniecības telpas un inovāciju komitejas 26. plenārsēde un ES 
Padomes Pētniecības darba grupas sanāksme

IZM

16. – 17. aprīlis ES Padomes Vides jautājumu darba grupas neformālā sanāksme VARAM

16. aprīlis ES dalībvalstu narkotiku jautājumu koordinatoru sanāksme IeM

17. – 18. aprīlis ES Padomes Enerģētikas jautājumu darba grupas neformālā sanāksme EM

17. aprīlis Ekspertu grupa par tālāko rīcību klimata politikas jautājumos (EGFA) VARAM

20. – 21. aprīlis Profesionālās izglītības un apmācības ģenerāldirektoru sanāksme IZM

20. – 22. aprīlis ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru 
neformālā sanāksme

LM/VM

21. – 23. aprīlis Eiropas ceļu policijas tīkla (TISPOL) ceļu satiksmes drošības seminārs un 
Padomes sanāksme

IeM

21. – 22. aprīlis ES Padomes Sabiedrības veselības aizsardzības jautājumu darba grupas 
neformālā sanāksme

VM

21. – 22. aprīlis ES Padomes Cilvēktiesību jautājumu darba grupas (COHOM) neformālā 
sanāksme

ĀM 

22. aprīlis ES Padomes Finanšu pakalpojumu jautājumu darba grupas sanāksme FM

22. aprīlis ES Padomes Sociālo jautājumu darba grupas sanāksme LM

22. aprīlis Eiropas ceļu policijas tīkla (TISPOL) operacionālās darba grupas sanāksme IeM

23. – 24. aprīlis Patērētāju tiesību aizsardzības konference EM

23. – 24. aprīlis Ietekmes uz vidi novērtējuma un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 
ekspertu sanāksme

VARAM

24. – 25. aprīlis Ekonomisko un finanšu jautājumu ministru neformālā tikšanās (ECOFIN) FM/LB

24. aprīlis Neformālā ES Drošības politikas direktoru sanāksme ĀM

26. aprīlis Otrā izglītības vecāko amatpersonu tikšanās piektās Āzijas un Eiropas valstu 
izglītības ministru sanāksmes (ASEMME5) sagatavošanai

IZM
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27. – 28. aprīlis 5. Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksme (ASEMME5) IZM

27. – 28. aprīlis Prezidentūras konference par darba aizsardzību “No stratēģijas līdz veiksmīgai 
ieviešanai – darba aizsardzība var būt vienkārša un aizraujoša”

LM

27. – 28. aprīlis ES Padomes speciālās ATHENA komitejas neformālā sanāksme AiM

27. – 28. aprīlis Zivsaimniecības ģenerāldirektoru un atašeju neformālā sanāksme ZM

28. – 29. aprīlis Konference par ES pamattiesību Hartu TM

29. – 30. aprīlis 34. civilās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksme IeM

29. – 30. aprīlis 3. ASEM transporta ministru sanāksme “Multimodālu transporta savienojumu 
attīstība Eirāzijā – status quo un ieskats nākotnē”

SM

Datums Pasākums Iestāde

3. – 4. maijs Pasaules Preses brīvības diena 2015 ĀM

4. – 5. maijs ES Padomes Ārlietu padomnieku darba grupas neformālā sanāksme ĀM

4. – 5. maijs ES Militārās komitejas izbraukuma sēde AiM

5. – 6. maijs Savstarpējās informēšanas sistēmas par sociālo aizsardzību ekspertu tikšanās (MISSOC) LM

5. – 6. maijs Konferences “SEMIC & CONTACT Riga 2015” VARAM

5. – 6. maijs Vispārējās izglītības ģenerāldirektoru sanāksme IZM

5. maijs Ekspertu grupa par klimata pārmaiņu samazināšanas līdzekļiem (EGI) VARAM

6. maijs Neformālā Ģenerāldirektoru, kas atbildīgi par teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības 
jautājumiem, sanāksme

VARAM

6. maijs Ekspertu grupas par pielāgošanos klimata pārmaiņām (EGA) sanāksme VARAM

6. – 7. maijs ES-ASV-Kanādas kritiskās infrastruktūras aizsardzības ekspertu sanāksme IEM

6. – 7. maijs Pastāvīgās komitejas operatīvai sadarbībai iekšējās drošības jautājumos (COSI) 
sanāksme

IEM

6. – 8. maijs ES Padomes Budžeta komitejas neformālā sanāksme FM

7. maijs Eiropas Konkurences diena EM

7. – 8. maijs Augsta līmeņa vadības seminārs par muitas jautājumiem FM

7. – 8. maijs ES Maksājumu aģentūru direktoru 37.konference ZM

8. maijs EBLIDA-NAPLE konference KM/LNB

8. maijs ES tiesas aģentu tikšanās TM

11. – 12. maijs Augsta līmeņa tikšanās par invaliditātes jautājumiem “No iekļaujošas izglītības līdz 
iekļaujošai nodarbinātībai cilvēkiem ar invaliditāti”

LM

11. maijs Ekspertu grupas par klimata pārmaiņu samazināšanās pasākumiem (EGMIT) sanāksme VARAM

11. – 13. maijs E-veselības augsta līmeņa konference VM

11. – 12. maijs Konference par diasporas un migrācijas jautājumiem Eiropas Savienībā ĀM

12. maijs E-veselības tīkla darba grupas 7.sanāksme VM

12. maijs ES Padomes Konsulāro jautājumu darba grupas seminārs ĀM

12. – 13. maijs Kadastra pastāvīgās komitejas Eiropas Savienībā regulārā plenārsēde un konference TM

14. – 15. maijs Eiropas Banku federācijas Izpilddirektoru komitejas sanāksme un padomes sēde FKTK
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14. – 16. maijs Diskusija “Aktīvi nākotnei” Latvijas 
Nedzirdīgo 
savienība

19. – 20. maijs Eiropas policijas akadēmijas (CEPOL) valdes sēde IeM

20. – 21. maijs Austrumu partnerības pilsoniskās sabiedrības konference ĀM

20. maijs Austrumu partnerības Mediju konference ĀM

21. maijs Austrumu partnerības samita Biznesa Forums ĀM

21. – 22. maijs Austrumu partnerības samits ĀM

26. – 27. maijs Vecāko darba inspektoru komitejas sanāksme LM

26. – 27. maijs Konference “ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020 ieviešana” VARAM / 
Latvijas 
Dabas fonds

26. – 27. maijs Ūdens un jūras direktoru sanāksme VARAM

27. – 28. maijs Starptautiska konference “IKT loma informācijas pieejamībai mācību procesā” IZM

27. – 28. maijs Galveno fitosanitārijas amatpersonu neformālā sanāksme ZM

28. – 29. maijs Dabas direktoru sanāksme VARAM

28. – 30. maijs COREPER II / Antici neformālā sanāksme ĀM

Datums Pasākums Iestāde

1. – 2. jūnijs Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru neformālā tikšanās ZM

1. – 2. jūnijs ES Padomes Īpašās lauksaimniecības komitejas sanāksme ZM

1. – 2. jūnijs Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla (ESPON) Uzraudzības 
komitejas sanāksme

VARAM

1. – 3. jūnijs Eiropas Sociālā fonda Eiropas Komisijas konsultatīvās komitejas sanāksme FM/LDDK

2. – 3. jūnijs ES – ASV tieslietu un iekšlietu ministru līmeņa tikšanās TM/IeM

3. – 5. jūnijs Eiropas Standartizācijas samits EM

3. – 4. jūnijs Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla (ESPON) seminārs VARAM

3. – 5. jūnijs Lauku kopienu parlaments “Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un 
lauku reģionos”

Latvijas 
Lauku 
forums

4. – 6. jūnijs COREPER I / Mertens neformālā sanāksme ĀM

4. – 5. jūnijs ES Padomes Muitas savienības jautājumu darba grupas sanāksme FM

4. – 5. jūnijs Neformālā ES Politisku un militāru jautājumu darba grupas izbraukuma sēde AiM

4. jūnijs ES padomes Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komitejas sanāksme ĀM

4. – 5. jūnijs Eiropas publiskās pārvaldes tīkla (EUPAN) valsts administrācijas skolu un institūtu 
direktoru (Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA)) neformālā 
tīkla sanāksme

VK

8. – 9. jūnijs Diskusija “Globālā izglītība – iesaistei, izaugsmei, ilgtspējai” Izglītības 
attīstības 
centrs

9. – 10. jūnijs Neformālā ministru tikšanās par kohēzijas politikas, teritoriālās attīstības un pilsētu 
attīstības jautājumiem

FM/ 
VARAM
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9. – 11. jūnijs EMPEN ekspertu sanāksme ES Padomes Tiesībaizsardzības jautājumu darba grupas 
ietvaros

IeM

10. – 12. jūnijs PSC/Nicolaidis neformālā sanāksme ĀM/ AiM

10. – 12. jūnijs Sēklu sertifikācijas institūciju vadītāju sanāksme ZM

11. – 12. jūnijs ES Padomes Strukturālu pasākumu darba grupas neformālā sanāksme FM

11. – 12. jūnijs Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksme LM

11. – 12. jūnijs 9. Eiropas Bioloģiskās lauksaimniecības kongress "Veidojot mūsu nākotni" ZM

11. – 12. jūnijs Eiropas Publiskās administrācijas tīkla (EUPAN) iestāžu vadītāju un arodbiedrību (TUNED) 
tikšanās

VK

15. jūnijs Konference par deinstitucionalizāciju un sociālās aprūpes politikas attīstību Eiropā LM

15. – 16. jūnijs ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējais forums ĀM

15. – 17. jūnijs Eiropas tiesnešu apmācības tīkla ģenerālā asambleja TM

15. – 16. jūnijs Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālā 
sanāksme

FM

15. – 16. jūnijs Augsta līmeņa konkurētspējas un izaugsmes darba grupas pārstāvju neformālā sanāksme EM

15. – 17. jūnijs Diskusija “Rīgas ziņojums par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanas progresu” Latvijas 
Pilsoniskā 
alianse

16. jūnijs Austrumu partnerības integrētās robežu pārvaldības projekta 12. sanāksme IeM

17. – 18. jūnijs Digitālā asambleja VARAM

17. – 19. jūnijs ES Padomes Telesakaru jautājumu darba grupu neformālā sanāksme SM

18. – 19. jūnijs ES Meža ģenerāldirektoru neformālā sanāksme ZM

18 – 19. jūnijs SIRENE biroju vadītāju sanāksme IeM

18. – 19. jūnijs Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju 
Kontaktu komitejas sanāksme

Valsts 
kontrole

18. – 19. jūnijs ES Padomes Transporta jautājumu darba grupu neformālā sanāksme SM

19. – 20. jūnijs ES Nacionālo arhīvu vadītāju padomes sanāksme (EBNA) un Eiropas arhīvu grupas 
sanāksme (EAG)

KM

19. jūnijs Austrumu partnerības paneļa "Publiskās administrācijas reforma" ekspertu sanāksme LPS

21. jūnijs Profesionālās izglītības ģenerāldirektoru sanāksme IZM

22. jūnijs Profesionālās izglītības un apmācības ministru, Eiropas sociālo partneru un EK pārstāvju 
sanāksme

IZM

22. – 23. jūnijs ES Padomes Attīstības sadarbības jautājumu darba grupas (CODEV) neformālā sanāksme ĀM

22. – 23. jūnijs TEN-T dienas 2015 SM

25. – 26. jūnijs Pirmā ES un Centrālāzijas izglītības ministru sanāksme ĀM/IZM

25. – 26. jūnijs ES Padomes Humānās palīdzības un pārtikas palīdzības jautājumu darba grupas 
(COHAFA) neformālā sanāksme

ĀM

29. – 30. jūnijs Eiropas noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) otrā valdes sēde IeM

29. – 30. jūnijs Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās plenārsēde TM
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Datums Pasākums Iestāde

1. – 2. februāris Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu Savienības un Eiropas lietu komiteju 
konferences (COSAC) priekšsēdētāju sanāksme

Saeima

3. – 4. februāris Parlamentārā konference par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību 
ekonomiskajā un monetārajā savienībā

Saeima,  
notiek Briselē

22. – 23. februāris Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju priekšsēdētāju sanāksme Saeima

Datums Pasākums Iestāde

4. – 6. marts Parlamentārā konference par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, kā arī 
kopējo drošības un aizsardzības politiku

Saeima

Datums Pasākums Iestāde

19. – 20. aprīlis Ekonomikas un digitālo lietu komiteju priekšsēdētāju sanāksme Saeima

Datums Pasākums Iestāde

31. maijs – 2. jūnijs Eiropas Savienības valstu parlamentu Eiropas lietu komiteju priekšsēdētāju 
konferences plenārsēde

Saeima

PARlAmENTāRā DImENSIjA

FEBRuāRIS

mARTS

APRīlIS

mAIjS/jŪNIjS
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ASOcIēTIE PASākumI

PREZIDENTŪRAS 
NORISE

Datums Pasākums Iestāde

11. decembris, 
2014. gads

LIKTA 16. gadskārtējā konference Latvijas loma Eiropas “digitālās kartes” veidošanā 
Veltīta Latvijas ES prezidentūras digitālajām prioritātēm

LIKTA

4. – 6. februāris Otrā ES kohēzijas politikas konference “Izaicinājumi jaunajai kohēzijas politikai 
2014 – 2020: akadēmiska un politiska diskusija”

FM

6. februāris Augsta līmeņa simpozijs “ES un Japānas sadarbība, kopējie izaicinājumi un 
perspektīvas”

ĀM

11. – 12. februāris Starptautiskā konference “Reģionālā uzņēmējdarbība kā Eiropas Savienības 
konkurētspējas pamatelements” 
Konferences un semināri

LDDK

24. februāris Diskusija “Preču pārvadāšana no Āzijas uz ES – kāda ir intermodalitātes loma?” CER

26. – 27. februāris Konference “Arodbiedrību loma ilgtspējīgas izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu 
veidošanā”

LBAS

3. – 5. marts Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) 17.plenārsēde IZM

9. – 10. marts URBACT II Uzraudzības komitejas sanāksme VARAM

9. – 10. marts URBACT III Uzraudzības komitejas 1.sanāksme VARAM

25. – 26. marts Konference “Cyber Defence in Europe” AiM

26. marts Vienotā tirgus forums EM

26. marts Volonteurope seminārs “Iedzīvotāju izolācija Eiropas laukos: liecības no Baltijas 
valstīm un Polijas”

IZM/LM

27. marts Volonteurope konference: Eiropas kopējā labuma redzējums IZM/LM

31. marts Sociālo partneru forums “Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un 
kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā”

LDDK/LBAS

8. – 9. aprīlis ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu tikšanās KM

16. aprīlis Starptautiskā konference “Izglītošanās mūža garumā. 21. gadsimta izaicinājums un 
nepieciešamība”

Latvijas 
Personāla 
vadīšanas 
asociācija

16. – 17. aprīlis Konference “Dabas katastrofas un “vienas veselības” koncepts” ZM

22. – 23. aprīlis ES lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārējās zemes izmantošanas (AFOLU) 
ekspertu darba grupas sanāksme 

ZM

22. – 24. aprīlis Eurofi FM

22. – 24. aprīlis Eiropas darba devēju konfederācijas BUSINESSEUROPE Prezidentu padomes 
sanāksme

LDDK

23. – 24. aprīlis Konference “Maksātnespējas regulējums Eiropā: pašreizējās tendences un nākotnes 
perspektīvas”

TM

27. – 29. aprīlis Rīgas Samits 2015 par daudzvalodu digitālo vienoto tirgu Sabiedrība 
Tilde 

29. aprīlis Augsta līmeņa apaļā galda diskusija par veselības aprūpes risinājumiem iedzīvotāju 
darbaspēju uzlabošanā 

VM 

6. – 7. maijs Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes (ESMA) uzraudzības Padome FKTK

6. – 7. maijs Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru 
koordinācijas grupa (CMDh)

ZVA
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6. – 7. maijs Eiropas zāļu aģentūras, Eiropas Komisijas un ES nacionālo zāļu aģentūru juridisko 
jautājumu sadarbības grupa

ZVA

6. – 8. maijs URBACT konference VARAM

11. maijs Konference “Konkurētpējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un 
jauni mērķi”

LDDK

12. maijs “ES ieguldījums infekcijas slimību pētījumos” (Projekta “Infekcijas slimību 
pētniecības potenciāla attīstīšana Rīgas Stradiņa universitātē” ietvaros)

VM 

12. – 13. maijs COTER komisijas sanāksme un konference Rīgas dome

13. maijs 16. Eiropas korporatīvās pārvaldības konference 
“Korporatīvā pārvaldība – līdzeklis konkurētspējas palielināšanai digitālajā laikmetā”

TM

13. maijs Seminārs par nacionālajām kiberdrošības stratēģijām AiM

13. – 15. maijs “ES ieguldījums infekcijas slimību pētījumos” pavadošā zinātniskā konference VM 

18. – 20. maijs Konference “Urban by Nature” – dabā balstītu risinājumu pielietošana sabiedrības 
problēmu risināšanai

Alter-Net 
zinātniskais 
tīkls

19. maijs Satelītresursu pielietojums: Baltijas valstu iespējas. Sabiedrības, uzņēmumu un 
valsts pārvaldes iestāžu ieguvumi

Ventspils 
Augsto 
tehnoloģiju 
parks

26. maijs ES Jūras drošības stratēģijas ieviešana: Baltijas jūras reģiona gadījums AiM

26. – 28. maijs Eiropas diplomātiskā programma jaunajiem diplomātiem apmācību 4. modulis / 
Par mācībām atbildīgo amatpersonu sanāksme

ĀM

26. – 28. maijs Kampaņa “Mana jūra 2015”* Vides 
izglītības 
fonds

29. maijs Augsta līmeņa darba grupa par Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma plānu EM

1. – 3. jūnijs Austrumeiropas, Kaukāza un Centrālāzijas valstu augsta līmeņa seminārs statistikas 
jomā

CSP

2. – 3. jūnijs Eiropas zāļu aģentūru vadītāju tīkla (HMA) Kvalitātes vadītāju darba grupa ZVA

3. – 5. jūnijs Attīstības forums LAPAS

4. – 5. jūnijs Eiropas inovatīvo reģionu nedēļas konference WIRE 2015 IZM

4. – 5. jūnijs Eurochambres plenārā asambleja un kameru forums “Ekonomiskās sadarbības 
iespējas starp Eiropu un Centrālāziju” (“Economic Cooperation opportunities 
between Europe and Central Asia”) 

LTRK 

5. – 7. jūnijs Starptautiskais arodbiedrību jauniešu forums “Arodbiedrību jauniešu līdzdalības 
stiprināšana lēmumu pieņemšanā Eiropas un nacionālajā līmenī”

LBAS

10. – 12. jūnijs Starptautiska konference “EuroNanoForum 2015” LU/IZM

11. – 12. jūnijs EFSA Konsultatīvās padomes 56. sanāksme EFSA/BIOR

11. – 12. jūnijs Eiropas zāļu aģentūru Komunikācijas profesionāļu darba grupa ZVA

13. jūnijs Dabas koncertzāle* Dabas 
aizsardzības 
pārvalde

15. – 17. jūnijs Latvijas prezidentūras ES Padomē Inovatīvas uzņēmējdarbības nedēļas 
konference – “Finanšu instrumenti inovācijai un uzņēmējdarbībai 2015”

EM

15. – 19. jūnijs 10. Baltijas jūras zinātnes kongress HEI/IZM

16. jūnijs ES28 mākoņpakalpojumu drošības konference AiM
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16. – 17. jūnijs Eiropas zāļu aģentūru Klīnisko pētījumu darba grupa ZVA

16. – 17. jūnijs INTERREG EUROPE Uzraudzības komitejas 1. sanāksme VARAM

16. – 17. jūnijs DLM forums KM/Latvijas 
Valsts arhīvi

16. – 18. jūnijs 25. Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas kongress “Ilgtspējīga lauku 
attīstība Ziemeļvalstu skatījumā’’

LLU/ZM

17. – 18. jūnijs 6. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un 
profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) ikgadējais forums

IZM

25. jūnijs Starptautiskā SGS regulas novērtēšanas konference FM

26. jūnijs Baltijas valstu obligāto revidentu uzraugu un revīzijas politikas veidotāju neformālā 
sanāksme

FM

29. jūnijs Eiropas Strukturālo un investīciju fondu pieejamība divējādas pielietojamības 
projektu īstenošanai

AiM

29. jūnijs Konference “Universāla veselība: ieguldījumi veselībā un labklājībā visiem” VM

IZmANTOTIE SAīSINājumI
AiM – Aizsardzības ministrija
Alter-Net – Alter-Netzinātniskais tīkls
ĀM – Ārlietu ministrija
Prison Fellofship Latvia – Biedrība “Prison Fellowship Latvia”
BIOR – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātni-

skais institūts
CER – Eiropas dzelzceļu un infrastruktūras uzņēmumu apvienī-

ba (The Community of European Railway and Infra-
structure Companies)

CSP – Centrālā statistikas pārvalde
Dzīvības koks – Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 
 “Dzīvības koks”
EESK – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
EFSA – Eiropas pārtikas drošības asociācija (European Food 
              Safety Authority)
eLPA – Latvijas Pilsoniskā alianse
EM – Ekonomikas ministrija
FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija
FM – Finanšu ministrija
HEI – Veselības ietekmes institūts (Health Effects Institute)
IAC – Izglītības attīstības centrs
IeM – Iekšlietu ministrija
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
KM – Kultūras ministrija
LAPAS – Biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai”
LATA – Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija
LBAS – Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija
LIKTA – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociācija
LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
LM – Labklājības ministrija
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka
LNS – Latvijas Nedzirdīgo savienība
LPESPS – Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 

sekretariāts
LPS – Latvijas Pašvaldību savienība
LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
LU – Latvijas Universitāte
Marta – Resursu centrs sievietēm “Marta”
NEPLP – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
RK – Reģionu komiteja
SIF – Sabiedrības integrācijas fonds
SM – Satiksmes ministrija
SUSTENTO – Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības 

organizācija SUSTENTO
TM – Tieslietu ministrija
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VK – Valsts kanceleja
VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
VM – Veselības ministrija
ZM – Zemkopības ministrija
ZVA – Zāļu valsts aģentūra
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Prezidentūra Latvijas reģionos
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1  Pļaviņu HES apmeklējums
2  Alūksnē notikusi starptautiska konference 
3  Ādažu militārās bāzes apmeklējums
4  Iepazīšanās ar rododendru audzētavu “Babīte” 
5  Maizes cepšana “Lāči” maizes ceptuvē
6  Bauskas novada Bruknā notikusi konference
7  Apmeklēta Vidzemes koncertzāle un SIA “Cēsu alus”,  

kā arī notikusi starptautiska konference Cēsīs
8  Daugavpilī radīti Latvijas prezidentūras suvenīri – 

svilpaunieki
9  Engures novada Apšuciemā radīti Latvijas prezidentūras 

suvenīri – svilpaunieki
10  Iepazīts “Fortum Latvija” biomasas koģenerācijas stacijas 

darbs, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārā 
klīnika, apmeklēti uzņēmumi “Baltijas Gumijas fabrika”, 
“Latvijas Piens”, “Pet Baltija” Jelgavā

11  Jelgavas novadā apmeklēts Ložmetējkalns
12  Jēkabpilī notikusi konference
13  Jūrmalā notikušas vairākas starptautiskas konferences, 

semināri, sanāksmes. Apmeklēts Jūrmalas sociālās 
aprūpes centrs un Dzintaru koncertzāle. Jūrmalā radīti arī 
Latvijas prezidentūras suvenīri – svilpaunieki

14  Krāslavā radīti Latvijas prezidentūras suvenīri – 
svilpaunieki

15  Kuldīgā notikusi konference 
16  Ķemeru Nacionālā parka apmeklējums
17  Lielvārdes novada Lēdmanē notikusi konference
18  Liepājā izgatavoti prezidentūras suvenīri – koka   

piespraudes
19  Līgatnē noticis forums un apskatīts Līgatnes bunkurs
20  Madonā radīti Latvijas prezidentūras suvenīri – 

svilpaunieki
21  Dabas koncertzāles koncerts Salaspils botāniskajā dārzā
22  Madonas novada Mētrienas pagastā radīti Latvijas 

prezidentūras suvenīri – svilpaunieki
23  Ekspedīcija “Mana jūra” no Nidas līdz Ainažiem

24  Mālpilī radīti Latvijas prezidentūras suvenīri – svilpaunieki
25  Ogrē radīti Latvijas prezidentūras suvenīri – svilpaunieki
26  Preiļos radīti Latvijas prezidentūras suvenīri – svilpaunieki
27  Priekules novada Virgas pagastā radīti Latvijas 

prezidentūras suvenīri – svilpaunieki
28  Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā radīti Latvijas 

prezidentūras suvenīri – svilpaunieki
29  Rēzeknes novada Ozolaines pagastā radīti Latvijas 

prezidentūras suvenīri – svilpaunieki
30  Rēzeknes novada Vērēmu pagastā radīti Latvijas 

prezidentūras suvenīri – svilpaunieki
31  Rēzeknē radīti Latvijas prezidentūras suvenīri – 

svilpaunieki
32  Rundāles pils apmeklējums
33  Babītes novada Ratniekos notikusi konference
34  Sabiles novadā apmeklēta kokaudzētava “Mazsili”
35  SIA “Getliņi Eko” apmeklējums
36  Siguldā notikušas sanāksmes, apmeklēta rūpnīca 

“Kokapstrāde 98” un izmēģināta bobsleja trase
37  Dabas koncertzāles koncerts Rūšu pļavās 
38  Talsos notikusi konference
39  Meža pētīšanas stacijas mācību centra “Mežmāja” 

apmeklējums
40  Tērvetē apmeklēti uzņēmumi AS “Tērvete” un  

AS “Tērvetes AL”
41  Tukumā radīti Latvijas prezidentūras suvenīri – 

svilpaunieki
42  Tukuma novada Irlavas pagastā radīti Latvijas 

prezidentūras suvenīri – svilpaunieki
43  Tukuma novada Sēmes pagastā apmeklēts SIA “Silu kūdra”
44  Valgundes pagastā apmeklēta SIA “Buku audzētava”
45  Valmierā notikusi konference un apmeklēti uzņēmumi 

“Valmieras Stikla šķiedra” un “Valmiermuižas alus”
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Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē logo tika 
izvēlēts arhetipiskais dzirnakmens tēls kā darba simbols, tādē
jādi apliecinot, ka Eiropas labklājības un panākumu pamatā ir 
radoša un produktīva darba tikumi. Zīmes rotējošā dinamika 
simbolizē Eiropas attīstības enerģiju, uzņēmību izaicinājumu 
pārvarēšanā, apļa forma ir sadošanās rokās riņķa dejai, rotaļai, 

spēlei un saspēlei – jauneklīgas sadarbības aicinājums, savukārt 
centra akcents demonstrē spēju fokusēties un tiekties uz kopī
gām vērtībām. Prezidentūras logo krāsas un raksts tika izman
tots arī oficiālajos suvenīros – kaklasaitēs un lina šallēs. Savukārt 
atveidojumā uz 2 eiro piemiņas monētām un “Latvijas Pasta” iz
dotajām pastmarkām logo aizceļoja uz visām pasaules malām.
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PREZIDENTŪRAS PuBlISkāS DIPlOmāTIjAS uN kulTŪRAS 
PROgRAmmA
Kultūra ir nerimstošs iedvesmas avots, kas izkrāso dzīvi un rosina sasniegt jaunas virsotnes. Prezidentūra ES Padomē deva 
Latvijai iespēju pusgada garumā iedvesmot un aizraut cilvēkus ar daudzveidīgu kultūras programmu, kuras pamatvērtības bija 
laikmetīgums, unikalitāte un izcilība.

Latvijas prezidentūras publiskās diplomātijas un kultūras programmu veidoja aptuveni 830 pasākumu 76 valstīs, tostarp īstenoti 
ar Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību. Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā notika 130 koncerti, 
63 izstādes, 26 filmu izrādīšanas, sešas teātra izrādes un aptuveni 600 semināri, konferences un priekšlasījumi.

Tajos dažādos veidos atklājās kultūras programmas tematiskās līnijas:
•	vienotas Eiropas ideja,
•	Otrā pasaules kara beigas,
•	mākslas žanru sintēze, sabiedrības aktualitāšu integrācija 

mākslā,

•	ceļš uz laikmetīgo profesionālajā mākslā,
•	Dziesmu un deju svētki dzintara ceļā,
•	dia spo ras iesaistīšana.
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Turpinot Eiropas Savienības Padomē prezidējošo valstu 
tradīciju, prezidentūras laikā ES Padomes mītnē – Justus 
Lipsius ēkā Briselē – bija skatāma latvijas dizainam vel
tīta izstāde “Seko latvijai”. To veidoja Latvijas ainavu un 
kultūras mantojuma lielformāta fotodarbi un Latvijas dizai
neru mēbeļu kolekcija. Savukārt ēkas vestibilā bija izvietots  

interaktīvs  Dejas ceļš, kas atklāja latviešu tradīciju vitalitāti, – 
ceļš ar latviešu tautas dejas “Spriguleits” soļiem, kas pavisam 
viegli apgūstami, sekojot pēdu rakstam uz paklāja. Pirmos 
deju soļus kolēģiem ES Padomes ēkā rādīja Briseles latviešu 
dejotāji. Deju ir iespējams izdejot arī Facebook lapā If you like 
Latvia, Latvia likes you.

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vadībā 
sadarbībā ar to ilggadējiem partneriem ārvalstīs – valsts pār
valdes institūcijām, universitātēm, institūtiem, domnīcām, 
nevalstiskajām organizācijām, īstenota virkne semināru, kon
fe renču, priekšlasījumu un citu diskusiju pasākumu. To tē
mas izvēlētas atbilstoši Latvijas prezidentūras prioritātēm un 
starptautisko norišu aktualitātēm: Aktuālā ģeopolitiskā situāci-
ja reģionā, ES – Krievijas attiecības; Austrumu partnerība, Asoci-
ācijas līguma implementācijas aspekti; ES sadarbības iespējas ar 
Centrālāzijas valstīm; ES izaugsme, ilgtermiņa finanšu politika; 
ES digitālā politika; Informācijas sabiedrība: Latvijas pieredze; 
Plašsaziņas līdzekļu loma demokrātijas veicināšanā; Informatī-
vās telpas drošība; Kiberdrošības jautājumi; Enerģētikas (ne)dro-
šība: Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstu iespējas un izaicinājumi 
u.tml. Tēmu ieskatā un diskusijās kā galvenie eksperti piedalī
jās Latvijas amatpersonas un nozaru speciālisti.
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PiEņEmšanaS TELPa JuStuS LIPSIuS ēkaS 50. STāVā.  
minT aTPūTaS krēSLS “COmFy”, DiZainErS: JāniS raUZa

BiJUSī LaTViJaS VaLSTS PrEZiDEnTE, PašrEiZēJā PaSaULES LīDErU aLianSES 
maDriDES kLUBa PrEZiDEnTE Vaira VīķE-FrEiBErga UZSTāJaS aUgSTa LīmEņa 
kOnFErEnCē Par ES aUSTrUmU Un DiEnViDU kaimiņaTTiECīBU nākOTni

JuStuS LIPSIuS ēkaS VESTiBiLS
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grāmatas ir spēcīgs apliecinājums katras valsts kultūras 
bagātībai, tādēļ sadarbībā ar Latvijas nacionālo bibliotēku 
tapa grāmatu komplekti, kas dāvināti vairāk nekā 70 bib
liotēkām 35 pasaules valstīs. grāmatas par Latvijas vēstu
ri un politiku, latviešu valodu, kultūru un literatūru, kā arī 
mākslu un arhitektūru nonāca valstu nacionālajās bibliotē
kās un augstskolu baltistikas studiju centros. Dāvinājuma 
mērķis bija popularizēt zināšanas par mūsu valsti un kultū
ru, sekmēt Latvijas atpazīstamību, tostarp padziļināt izpratni 
par mūsu vēsturi, it īpaši 20. gadsimtā.

Savukārt kino ļauj atklāt pasaulei Latvijas dvēseli un uzglez
not sajūtas, kas raksturīgas tikai mūsu valstij. Tādēļ nacionā
lais kino centrs izveidoja visaptverošu latvijas filmu izlasi 
no klasikas līdz mūsdienām. izlasē 25 DVD diskos tematiski 
sakārtotas 70 dažāda garuma un žanru filmas. Vairāki simti 
filmu komplektu nonāca ārvalstīs – Latvijas diplomātiskajās 
un konsulārajās pārstāvniecībās, bibliotēkās un baltistikas 
studiju centros, lai rādītu ārvalstniekiem, ka Latvijā ir no
pietna, konkurētspējīga un mākslinieciski augstvērtīga kino 
māksla. Vēl daļa komplektu tika pasniegti Latvijas bibliotē
kām un augstākās izglītības iestādēm, lai mudinātu arī vie
tējo publiku iepazīt Latvijā tapušās filmas. Lai popularizētu 
filmu izlasi, tapa īpašs šķirklis sociālā tīkla Facebook profilā 
If you like Latvia, Latvia likes you, kurā lietotāji var atrast sev 
visatbilstošāko Latvijas filmu varoni. Prezidentūras kultūras 
programma atbalstīja arī vairāku dokumentālo filmu tapša
nu – “Planet amber” stāsta par mūsdienu Dzintara ceļu, bet 
“in the Belly of the City” atklāj rīgas Centrāltirgus un latviešu 
virtuves unikalitāti. 

PREZIDENTŪRAS 
NORISE

grāmaTU DāVināJUmU kOmPLEkTS

LaTViJaS FiLmU iZLaSE

Visa pusgada garumā Eiropā norisinājās unikāls projekts – 
īsfilmu cikls #domasspēks, kas bija veltīts izcilo latviešu 
dzejnieku raiņa un aspazijas 150. jubilejai. 29 īsfilmās 
sabiedrībā pazīstami cilvēki no visām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm – politiķi, diplomāti, aktieri, mākslinieki un 
zinātnieki – savā dzimtajā valodā lasīja un savas kultūras 
tēlos ietērpa citātus no raiņa un aspazijas daiļrades. Viņu 
paustās idejas ir aktuālas arī mūsdienās, tādēļ izaicinājums 
bija divkārši liels – pašiem projekta veidotājiem ieraudzīt šīs 
vērtības un palīdzēt tās izprast mūsdienu Eiropas cilvēkam.

rainiS (gOran gOra) anD aSPaZiJa (EVa ikSTEna-STraPCānE)
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PREZIDENTŪRAS 
NORISE

Prezidentūras kultūras program
mas ietvaros tika sagatavotas de
viņas ceļojošās izstādes, kas visa 
pusgada garumā bija skatāmas 
Latvijas diplomātiskajās pārstāv
niecībās visā pasaulē. izstādes 
vēstīja par Latvijas dabu, vēsturi, 
arhitektūru un mākslu, modi un 
dizainu, kā arī augstākajiem sa
sniegumiem zinātnē un sportā. 
Tās liecināja par Latvijai raksturī
go radošo domāšanu un tradīciju 
interpretāciju jaunā gaismā.

aTTēLi nO CEļOJOšāS iZSTāDES “PrOUD LaTVia. 
LaTViJaS DiZaina VEikSmES STāSTi”
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PREZIDENTŪRAS 
NORISE

arī latvijas iedzīvotājiem bija iespēja baudīt 
augstvērtīgus kultūras pasākumus – itāļu renesanses 
portretu izstādi un baletdejotāja mihaila Barišņikova 
mākslas kolekcijas izlasi, kā arī Luksemburgā dzimušā 
fotogrāfa Edvarda Steihena darbus un tekstilmākslas 
triennāles pasākumus. Savukārt prezidentūras pasā
kumu dalībniekiem Latvijas nacionālajā bibliotēkā 
bija iespēja iepazīties ar grāmatniecības vēsturi izstā
dē “1514. grāmata. 2014” un Latvijas dizaineru pēdē
jo gadu augstākajiem sasniegumiem. aprīlī Latvijas 
nacionālajā operā pirmatskaņojumu piedzīvoja ērika 
Ešenvalda multimediālā simfonija “Ziemeļu gaisma”, 
bet jūnijā prezidentūras noslēgumā rīgu pieskandi
nāja Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku tūk
stošbalsu koris.

iZSTāDE “iTāļU POrTrETa gLEZniECīBaS DiVi gaDSimTi. 1580–1780” mākSLaS mUZEJā 
RīgAS BIRžA

Visa pusgada garumā ārvalstīs uzstājās latvijas lieliskākie mūziķi 
un skatuves mākslinieki – Valsts akadēmiskais koris “Latvija”, Lat
vijas radio koris, Latvijas nacionālais simfoniskais orķestris, Liepājas 
Simfoniskais orķestris, kamerorķestri “kremerata Baltica” un “Sinfo
nietta rīga”. koncertēja solisti, kas jau guvuši atzinību visā pasaulē, – 
dziedātāja Elīna garanča, vijolnieki gidons krēmers, Baiba Skride un 
Vineta Sareika, pianisti reinis Zariņš un Vestards šimkus, kā arī diri
ģenti andris nelsons, andris Poga un ainārs rubiķis.  īpašu skatītāju 
atsaucību izpelnījās Džuzepes Verdi “rekviēma” atskaņojums Parīzē. 
Programmu bagātināja Latvijas radio bigbends, maestro raimonds 
Pauls, kā arī māra Briežkalnda džeza kvintets ar pilnīgi jaunu latviešu 
komponistu skaņdarbu programmu “rothko in Jazz”. Savukārt, pie
minot Otrā pasaules kara beigu 70. gadadienu, Berlīnē norisinājās 
artura maskata opera “Valentīna”. Viesizrādēs devās arī Latvijas nacio
nālais balets, Jaunais rīgas teātris un Valmieras Drāmas teātris.

LaTViJaS PrEZiDEnTūraS aTkLāšanaS kOnCErTS 
BriSELES mākSLaS CEnTrā BOZAR

© yanniCk SaS

Plaša izstāžu programma ļāva iepazīt 
latvijas mākslas pasauli no 20. gad
simta sākuma izcilākajiem māksli
niekiem, sākot ar kārli Johansonu un 
gustavu kluci, līdz pēdējo gadu Latvi
jas mākslas akadēmijas absolventiem. 
Pirmo reizi Latvija bija pārstāvēta Venē
cijas mākslas biennāles paralēlajā prog
rammā, demonstrējot pēdējo gadu 
Purvīša balvas nominantu un laureātu 
darbus un tādējādi apliecinot Latvijas 
mākslas lomu mūsdienu pasaules ra
došajos procesos.

LaTViJaS mākSLaS akaDēmiJaS iZSTāDE “graDUaTiOn” LOnDOnā
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PREZIDENTŪRAS 
NORISE

TDa “DaiļraDE” PEkinaS naCiOnāLaJā SkaTUVES mākSLU CEnTrā

LaimaS 
JanSOnES 

ETnODžEZa TriO

iZSTāDE “LaTViSkāS 
DVēSELES rakSTi” 
minHEnES PiECU 
kOnTinEnTU mUZEJā

Prezidentūras laikā īpaša uzmanība tika pie
vērsta arī latviešu tradicionālās kultūras pre
zentācijai ārvalstīs. ķīnā viesojās tautas deju 
ansamblis “Daiļrade” un latviešu amatnieki. Lat
vijas nacionālā kultūras centra veidotā izstāde 
“Latviskās dvēseles raksti”, kas veltīta tautastēr
piem un dziesmu svētku tradīcijai, bija skatāma 
minhenē un Luksemburgā, savukārt Latvijas na
cionālā vēstures muzeja ekspozīcija “Dzintars – 
Baltijas jūras dārgakmens” viesojās minskā un 
kijevā. Tradicionālās mūzikas savietojamību ar 
mūsdienu mūzikas ritmiem savos koncertos ap
liecināja Laimas Jansones etnodžeza trio.
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PREZIDENTŪRA – IESAISTE, IZAugSmE, IlgTSPējA
Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, plānojot un nodrošinot prezidentūras norisi, mērķtiecīgi realizēja trīs vērtības – 
iesaiste, izaugsme un ilgtspēja jeb 3i. Jau prezidentūras prioritāšu definēšanas posmā tika īstenota sabiedrības iesaiste, 
paredzot arī turpmākas iespējas plašai iedzīvotāju līdzdalībai prezidentūras sanāksmēs, prezidentūras komunikācijas pasākumos, 
kā  arī publiskās diplomātijas un kultūras programmā.

Latvijas prezidentūras prioritāšu izstrādei tika organizēti vai
rāki diskusiju cikli, tajos iesaistot aptuveni 1200 cilvēkus no 
valsts un nevalstiskā sektora, sociālos partnerus, pārstāvjus 
no akadēmiskajām aprindām, kā arī uzņēmējdarbības un ra
došās inteliģences vidus. Diskusijas kļuva par idejisko pama
tu prezidentūras darba programmas izstrādei un preziden
tūras prioritāšu apstiprināšanai.

Prezidentūras sagatavošanas posmā un tās norisē neatsve
ramu atbalstu sniegušas nevalstiskās organizācijas un so
ciālie partneri. Jau prezidentūras plānošanā 93 nevalstiskās 
organizācijas parakstīja sadarbības protokolu, apņemoties 
līdzdarboties prezidentūras sagatavošanā un norisē. ne
valstiskajām organizācijām bija arī iespēja piedalīties pro

jektu konkursā, piesakoties finansējumam līdz pat 95% 
apmērā no projekta kopējām izmaksām. konkursā tika rea
lizēti 10 projekti. Savukārt sociālie partneri un ministru ka
binets jau 2014.gada 12.jūnijā parakstīja memorandu par 
sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 
2015. gadā sagatavošanā un norisē.

Latvijas prezidentūras galvenā suvenīra – svilpaunieks – iz
gatavošanā, savu roku pielikuši teju 40 tautas daiļamata mei
stari no visas Latvijas – tādējādi radot unikālu dāvanu. māks
linieki strādāja visdažādākajās tehnikās un stilistikā, viņu vidū 
gan tautas daiļamatu mākslas meistari, gan mākslinieku savie
nības biedri, gan māla darbu entuziasti un pat dzimtas, kas ar 
keramikas darbiem nodarbojas jau vairākas paaudzes.

arī prezidentūras sagaidīšana nebija iedomājama 
bez Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ jaungada naktī 11.no
vembra krastmalā rīgā vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku 
pulcējās, lai kopīgi izdejotu deju “Spriguleits”, kas tika 
izvēlēta par latviešu dejas tradīcijas vēstnesi Eiropas Sa
vienībā. 

Savukārt vēl pirms prezidentūras oficiālās atklāšanas 
rīgā 2015. gada 8. janvārī aptuveni 60 Latvijas jaunie
šiem bija iespēja iejusties ministru un delegātu lomās, 
iesaistoties Eiropas Savienības Padomes neformālās 
ministru sanāksmes simulācijā. Spītējot bargiem laika 
apstākļiem, jaunieši pie Latvijas prezidentūras galvenās 
sanāksmju norises vietas  – Latvijas nacionālās bibliotē
kas gaismas pils – pacēla mastos Eiropas Savienības un 
Eiropas  Savienības dalībvalstu karogus, tādējādi izceļot 
pilsētvidē prezidentūras mājvietu rīgā. 

PREZIDENTŪRAS 
NORISE

LaTViJaS DāVana PrEZiDEnTūraS ViESiEm – SViLPaUniEkS

JaUniEši PiEDaLāS EirOPaS SaViEnīBaS PaDOmES nEFOrmāLāS miniSTrU SanākSmES 
SimULāCiJā
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izprotot sabiedrības informētības veicināšanas nozī
mi, Latvijas prezidentūra rīkoja vairākas aktivitātes, 
iesaistot Latvijas skolas un skolotājus. Lai palīdzētu 
pedagogiem runāt par Eiropas Savienību skolēniem 
interesantā veidā, tika organizēti semināri, iepazīstinot 
pedagogus ar prezidentūras laikā izstrādātajiem mā
cību līdzekļiem. Pusgada laikā skolās viesojās arī īpaši 
apmācīti prezidentūras vēstneši no kluba “māja”, kas 
jauniešiem atraktīvā veidā stāstīja par Eiropas Savienī
bas aktualitātēm. Savukārt nu jau par tradīciju kļuvušā 
ikgadējā akcijā ”Atpakaļ uz skolu” aptuveni 150 eks
perti, pārstāvot 30 institūcijas un nevalstiskās organi
zācijas, devās uz Latvijas skolām, lai dalītos savās zinā
šanās un darba pieredzē par Eiropas Savienību. Skolās 
prezentācijas noklausījās vairāk nekā 10 000 skolēnu.

šī gada pavasarī Latvijas prezidentūra 
iesaistījās akcijā “lielā talka”, aicinot arī 
citus līdzdarboties vides sakopšanas un 
labiekārtošanas aktivitātēs, lai jau 2018.
gadā – valsts simtgadē – Latvija būtu 
sakoptākā valsts pasaulē. šogad Lielās 
talkas aktivitātēs piedalījās aptuveni 
175 tūkstoši iedzīvotāju.

54 tūkstoši – tieši tik daudz apmeklētāju vieso
jās Eiropā lielākajā ceļojošajā izstādē “European 
Space Expo”, kas aprīļa beigās un maija sākumā 
bija atceļojusi uz rīgu. Tādējādi Latvijas galvas
pilsēta apmeklētāju skaita ziņā ierindojas otrajā 
vietā no 24 Eiropas pilsētām, kurās bijusi izstāde.

Tāpat Latvijas prezidentūra atbalstīja un aicinā
ja arī citus pievienoties akcijās, kas atbalsta videi 
draudzīgu domāšanu un veselīgu dzīvesveidu. šī 
gada martā norisinājās “Zemes stunda”, kuras 
laikā tika izslēgts gaismas pils telpu un fasādes ap
gaismojums, tādējādi apliecinot videi draudzīgu 
domāšanu un resursu ekonomikas nozīmi. Savu
kārt jūnija sākumā Latvijas prezidentūra iesaistījās 
Eiropas kāpņu dienā, aicinot ikvienu iedzīvotāju 
domāt par savu veselību un izmantot iespējas ik
dienā kustēties vairāk, piemēram, lifta vai eskala
tora vietā izvēloties trepes. 

PREZIDENTŪRAS 
NORISE

akCiJā “aTPakaļ UZ SkOLU” 150 EkSPErTi aPmEkLēJa LaTViJaS SkOLaS

akCiJā “LiELā TaLka” iESaiSTīJāS aPTUVEni 175 TūkSTOši iEDZīVOTāJU

LaTViJaS PrEZiDEnTūraS gaLVEnā SanākSmJU nOriSES ViETa rīgā iZSLēDZ  
aPgaiSmOJUmU akCiJā “ZEmES STUnDa”
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Viens no skaitliski bagātākajiem prezidentūras 
pasākumiem bija Latvijas prezidentūras kultū
ras kilometrs, kas priecēja lattelecom Rīgas 
maratona dalībniekus. šogad maratonā pie
dalījās gandrīz 26 tūkstoši skrējēju no 69 val
stīm, un vērā ņemama bija arī Latvijas prezi
dentūras pārstāvniecība – kopīgajā komandā 
startēja 296 dalībnieki, kļūstot par 8. lielāko 
maratona komandu.

 
 
 
Latvija var lepoties ar uzņēmīgiem, gudriem un radošiem cilvēkiem, 
kas ar savām idejām pārsteiguši visu pasauli. Tieši tāpēc prezidentūras 
laikā tika atklātas vairākas izstādes, kurās rīdziniekus un pilsētas viesus 
iepazīstināja ar ievērojamākajām Latvijā radītājām inovatīvajām idejām 
laikmetīgā dizaina jomā ”Dizaina manifestācija/Reputācija”, kā arī ino
vāciju jomā ”Apbrīnas vērtas latvijas idejas”. izstādi “apbrīnas vērtas 
Latvijas idejas” septiņu nedēļu laikā apskatīja gandrīz 100 000 apmek
lētāju. Savukārt Latvijas prezidentūras galvenajā sanāksmju norises vie
tā – Latvijas nacionālajā bibliotēkā – īpaši prezidentūrai tika izveidots 
Rīgas IT Demo centrs, prezentējot vairāk nekā 30 Latvijas uzņēmumu 
sasniegumus iT un augsto tehnoloģiju jomā. 

PREZIDENTŪRAS 
NORISE

LaTViJaS PrEZiDEnTūraS kULTūraS kiLOmETrS LAttELECOm rīgaS maraTOnā

iZSTāDES “DiZaina maniFESTāCiJa/rEPUTāCiJa” aTkLāšana LaTViJaS naCiOnāLaJā BiBLiOTēkā

BrīVDaBaS 
iZSTāDES 

“aPBrīnaS VērTaS 
LaTViJaS iDEJaS” 
aTkLāšana rīgā

rīgaS iT DEmO CEnTra aTkLāšana LaTViJaS naCiOnāLaJā 
BiBLiOTēkā
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PREZIDENTŪRAS 
NORISE

Prezidentūras pasākumus žurnālisti apmeklējuši 

               1900 reizes

Prezidentūras mājaslapa EU2015.LV skatīta 

356 016 
reizes

864 520 
lapas 

vietnē 

3min 8sek
vidēji pavadot

Prezidentūras audiovizuālajā datubāzē ievietoti 

767 
video 

vairāk nekā 

11 600 

Kopš prezidentūras sākuma Latvijas medijos bijušas 

5 411 visvairāk janvārī 

1 851

Latvijas prezidentūras sagatavotos un satelītā pārraidītos (EbS) video 
izmantojuši 

142
TV kanāli

 izveidojot 

5 710 
TV sižetus 

kopumā 
21 h  46 m 

garumā

Visplašāk atspoguļots Austrumu partnerības samits.
Visvairāk videomateriālus izmantojuši TV kanāli Grieķijā, Spānijā, Itālijā, Vācijā un Portugālē

Latvijas prezidentūras video 
YouTube kanālā skatīti 245 938

 reizes

Twitter @es2015lv konts 
latviešu valodā skatīts 

1 957 300 
reizes 

(vidēji dienā ap 12 400 )

Twitter @eu2015lv konts 
angļu valodā skatīts 

4 863 000 
reizes 

(vidēji dienā ap 27 000 )

7 600 
sekotāji

4 165 
sekotāji

publikācijas 
un sižeti

Skaitļi precizēti 2015.gada 26.jūnijā
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PREZIDENTŪRAS PERSONālS uN PREZIDENTŪRAS 
PRAkTIkANTu PROgRAmmA
Kaut arī prezidentūrā iesaistās visa valsts pārvalde, prezidentūras sagatavošanā un īstenošanā vistiešāk bija iesaistīti 1140 valsts 
pārvaldes iestāžu darbinieki, kuri dalījās piecās mērķgrupās – Eiropas Savienības Padomes darba grupu vadītāji, to vietnieki, 
nozaru eksperti, nozares jautājumu koordinatori un nozares jautājumu komunikatori.

gatavojoties Latvijas pirmajai prezidentūrai Eiropas Savienības 
Padomē īpaši būtiski bija stiprināt valsts pārvaldē strādājošo 
zināšanas. Prezidentūras mācības bija pēdējos gados lielākā 
investīcija valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstībā Latvijā. Tās 
norisinājās no 2013.gada marta līdz 2014.gada decembrim 
rīgā un Briselē (Latvijas republikas Pastāvīgās pārstāvniecības 
Eiropas Savienībā darbiniekiem). mācības nodrošināja 
galvenokārt Eiropas publiskās administrācijas institūts un 
Eiropas Savienības institūcijas. 

Lai stiprinātu prezidentūrā tieši iesaistīto darbinieku zināšanas 
un prasmes, tika rīkotas prezidentūras mācības, kas notika 
divos veidos:
•	Centralizētā prezidentūras mācību programma (saturiskās 

mācības un svešvalodu pilnveidošana), kas aptvēra visus 
prezidentūras sagatavošanā un nodrošināšanā iesaistītos 
darbiniekus. 

•	mācības par nozares jautājumiem (kursi, semināri, konferen
ces, konsultācijas), ko saviem darbiniekiem organizē nozaru 
ministrijas.

2013. gadā tika izlemts par Prezidentūras praktikantu prog
rammas izveidi. Tās mērķis bija vienlaikus nodrošināt ārvalstu 
delegācijām augsta līmeņa pavadoņu pakalpojumu, kā arī dot 
iespēju Latvijas jauniešiem piedalīties prezidentūrā un gūt uni
kālu profesionālu pieredzi.

no 2013.gada decembra notika prezidentūras praktikantu 

programmas atlases konkurss. Tas noritēja 3 kārtās (pieteiku
ma anketu izskatīšana, telefonintervijas, intervijas klātienē).  
Da lībai programmā tika saņemti ap 300 pieteikumu, un 107 da
lībnieki tika uzņemti prezidentūras praktikantu programmā. 
2014.gada septembrī un oktobrī noritēja delegāciju pavado
ņu mācības, taču pati praktikantu programma norisinājās no 
2014. gada novembra līdz prezi den tūras beigām – 2015. gada 
jūnijā. 

Prezidentūras praktikantu programmas dalībnieki veica 
brīvprātīgā darbu vai augstskolas studiju praksi. Darbs tika 
veikts bez atlīdzības.

no 107 prezidentūras praktikantu programmas dalīb niekiem:
•	102 veica ārvalstu delegāciju pavadoņu pienākumus, 

piemēram, delegāciju sagaidīšana lidostā un pavadīšana 
visa pasākuma laikā, koordinējot delegācijas loģistiku un 
nodrošinot informācijas plūsmu starp pasākuma organiza
toru un delegāciju.

•	5 bija prezidentūras mediju centra asistenti, kuri koordinēja 
mediju plūsmas, veica mediju reģistrāciju, apkalpojuma 
preses konferences un sniedza informāciju mediju centra 
apmeklētājiem Latvijas nacionālajā bibliotēkā.

Daudziem prezidentūras praktikantu programmas dalīb
niekiem šī bija nozīmīga pirmā darba pieredze, kas sniedza 
ieskatu visplašākajās jomās un nostiprināja augstskolās 
iegūtās zināšanas.

PREZIDENTŪRAS 
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7,3 
paaugstināšanas mācībās  

(salīdzinoši – 4,8 no 10 punktiem 2013. gadā)
 
 

Prezidentūras praktikantu programma
 

107 jaunieši izturēja konkursu un kļuva par delegāciju pavadoņiem

 300 stundas katrs no viņiem brīvprātīgi nostrādājis prezidentūras pasākumos

 23 gadi - jauniešu vidējais vecums

 Programmas dalībnieki pārstāv 21 augstskolu

Prezidentūras sagatavošanā un  
īstenošanā tieši iesaistīti

valsts pārvaldes darbinieki, tajā skaitā:
1140

230 ES Padomes darba grupu vadītāji

230 ES Padomes darba grupu vadītāju vietnieki

90 nozares jautājumu koordinatori

40 nozares jautājumu komunikatori

550 nozares eksperti
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181 dienu ilgusi Latvijas prezidentūra ES Padomē

1680 Latvijas prezidentūras organizēto pasākumu skaits Latvijā un Briselē

53 ministru padomes sanāksmes, ko vadījuši Latvijas pārstāvji

158 reizes Latvijas ministri un augstākas amatpersonas bijušas vizītēs Briselē un Luksemburgā

64 stundas jeb 3854 minūtes Latvija pārstāvējusi Eiropas Savienības Padomi Eiropas Parlamenta 
plenārsesijās 

12,5 stundas ilgusi garākā trialoga sanāksme Briselē (no 19:30 – 8:00, diskutējot par Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu) 

25 300 dalībnieki piedalījušies prezidentūras pasākumos Latvijā

1140 valsts pārvaldes darbinieki tieši iesaistīti prezidentūras sagatavošanā un īstenošanā

107 praktikantu programmas dalībnieki, kas kopumā brīvprātīgi nostrādājuši vairāk nekā 32 000 stundas

831 kultūras un publiskās diplomātijas pasākumi 76 valstīs

1 000 000 2 eiro piemiņas monētas “Latvijas prezidentūra ES Padomē”

200 000 prezidentūrai veltītas pastmarkas ar nominālvērtību 0,64 EUr

40 tautas daiļamata meistari no visiem Latvijas novadiem veidojuši īpašos Latvijas prezidentūras suvenīrus – 
svilpauniekus

54 000 izstādes “European Space Expo” apmeklētāji rīgā, kļūstot par otro apmeklētāko starp 24 Eiropas pilsētām

8 minūtes ilgas ovācijas Parīzes Elizejas lauku teātrī pēc Verdi “rekviēma” atskaņojuma ar Latvijas nacionālā 
simfoniskā orķestra un Valsts akadēmiskā kora “Latvija” piedalīšanos diriģenta andra Pogas vadībā

800 kg kopējais grāmatu svars, ko kā dāvinājumu saņēmušas 70 bibliotēkas 35 pasaules valstīs

1. reize Latvijas izstāde Venēcijas biennāles oficiālajā Paralēlajā programmā

17 000 tulpju ziedu dobē pie Latvijas nacionālās bibliotēkas, veidojot prezidentūras logo

800 ārvalstu žurnālisti no vairāk nekā 40 valstīm apmeklējuši prezidentūras pasākumus Latvijā

1900 reizes kopumā žurnālisti apmeklējuši prezidentūras pasākumus Latvijā; viņu ērtībai Latvijas nacionālajā 
bibliotēkā iekārtotais mediju centrs strādājis 623 stundas 76 dienu garumā, visilgāk 18 stundas bez 
pārtraukuma

PREZIDENTŪRAS 
NORISE
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864 520 šķirkļi skatīti vietnē EU2015.LV, lapā pavadot vidēji 3 minūtes un 8 sekundes; lapā publicētas 670 
ziņas latviešu un angļu valodā, kā arī vairāk nekā 400 – vācu un un franču valodās

370 349 minūtes pavadītas, skatoties prezidentūras youtube kontā ievietotos video

1 957 300 reižu skatīts Twitter konts latviešu valodā @es2015lv

4 863 000 reižu skatīts Twitter konts angļu valodā @eu2015lv

142 TV kanāli visā pasaulē izmantojuši bezmaksas EbS (Europe by Satellite) saturu savos sižetos, kopumā radot 
21 stundu un 46 minūtes garu materiālu

350 stundas nodrošinātas tiešraides no prezidentūras pasākumiem, ko vērojuši 163 000 skatītāji no visas 
pasaules

156 vizītēs uz skolām rīgā un citviet Latvijā devušies jaunieši – prezidentūras vēstneši no kluba “māja” – 
jaunatne vienotai Eiropai. Lekcijās un interaktīvās spēlēs piedalījušies vairāk nekā 3300 skolēnu

2687 kilometrus “Lattelecom rīgas maratonā” noskrējusi Latvijas ārlietu ministrijas un prezidentūras komanda, 
kas ir tikpat cik pusotru reizi apkārt Latvijai

402 477 dejas “Spriguleits” soļi izdejoti Facebook aplikācijā “keep in step with Latvians”

3. vietu konkursā “gada preču zīme – Latvijai” ieguvis Latvijas prezidentūras logo

Skaitļi precizēti 2015. gada 26. jūnijā 
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vispārējās Lietas
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/779 
(2015. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1304/2013 
attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīta-
jām darbības programmām izmaksāto papildu sākotnējo 
priekšfinansējuma summu
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/616 (2015. gada 
13. februāris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 480/2014 
attiecībā uz tajā ietvertajām atsaucēm uz Eiropas Parlamen-
ta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Komisijas Deleģētā regula (ES) …/.. (28.4.2015), kas at-
bilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 
1303/2013 nosaka papildu noteikumus par atbalsta saņē-
mēja aizstāšanu un ar to saistītajiem pienākumiem un mini-
mālās prasības, kas iekļaujamas publiskā un privātā sektora 
partnerības nolīgumos, kurus finansē no Eiropas strukturā-
lajiem un investīciju fondiem
- 8. jūnijā Padome pauda atbalstu Regulai; sagaidām, ka ES 

Oficiālajā Vēstnesī tā tiks publicēta jūlija sākumā.

•	Padomes lēmums, ar ko Komisijai izdod norādes sarunām 
par grozījumiem Konvencijā par kodoldrošību saistībā ar 
minētās konvencijas Līgumslēdzēju pušu diplomātisko 
konferenci 
- Apstiprināts Padomē

•	Padomes lēmums (ES) 2015/284 (2015. gada 17. februāris) 
par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Ap-
vienotajā komitejā attiecībā uz EEZ līguma grozījumu, ko 
izdara EEZ līguma 4. protokolā par izcelsmes noteikumiem 
(Horvātijas pievienošanās) 
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī. 

•	Padomes lēmums (ES) 2015. gada 17. februāris) par nostā-
ju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā 
komitejā, kas izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas līgu-
mu attiecībā uz minētā Līguma 4. protokola par izcelsmes 
noteikumiem aizstāšanu ar jaunu protokolu, kurš saskaņots 
ar Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona 
valstu preferenciāliem noteikumiem
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/765 (2015. gada 7. maijs) par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā 
komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu, 
no vienas puses, un Dānijas valdību un Farēru salu autono-
mijas valdību, no otras puses, lai aizstātu minētā nolīguma 

3. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” 
definīciju un administratīvās sadarbības metodēm ar jaunu 
protokolu, kas attiecībā uz izcelsmes noteikumiem atsaucas 
uz Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona 
valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/771 (2015. gada 7. maijs) par 
nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem Apvienotajā komi-
tejā, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Ko-
pienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Kon-
federāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos, 
attiecībā uz to, lai grozītu minētā nolīguma III pielikumu par 
profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/890 (2015. gada 8. jūnijs) par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvieno-
tajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma II pielikumā 
(Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) 
(Jauni pārtikas produkti)
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/899 (2015. gada 8. jūnijs) par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem EEZ Ap-
vienotajā komitejā attiecībā uz EEZ līguma 31. protokolu 
par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības 
(Copernicus programma)
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/891 (2015. gada 8. jūnijs) par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Ap-
vienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. 
protokolā par sadarbību konkrētās jomās, kas nav četras 
pamatbrīvības (Budžeta pozīcija 04.03.01.03)
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/900 (2015. gada 8. jūnijā) par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvieno-
tajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. proto-
kolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvī-
bas (EaSI)
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Eiropas 
Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attie-
cībā uz grozījumu EEZ līguma II pielikumā (Tehniskie no-
teikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) (Baterijas un 
akumulatori)
- Apstiprināts COREPER II.
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•	Padomes lēmums (ES) 2015/1016 (2015. gada 23. jūnijs par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvie-
notajā komitejā attiecībā uz EEZ līguma 31. protokola par 
sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības grozī-
jumu (Budžeta pozīcija 02.03.01 un 12.02.01)
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/1027 (2015. gada 23. jūnijs) par 
noteikumiem, kas jāpiemēro attiecībā uz valstu ekspertiem, 
kuri norīkoti uz Padomes Ģenerālsekretariātu, un ar ko atceļ 
Lēmumu 2007/829/EK
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

padomes secinājumi

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas īpašo zi-
ņojumu nr. 20/2014: Vai ERAF atbalsts maziem un vidējiem 
uzņēmumiem e-komercijas jomā ir bijis efektīvs? 

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas īpašo zi-
ņojumu nr. 21/2014: Vāja ieguldīto līdzekļu atdeve ES finan-
sētajās lidostu infrastruktūrās

•	Padomes secinājumi par kohēzijas politikas ieviešanas izai-
cinājumiem 2014 – 2020 

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas īpašo zi-
ņojumu Nr.14/2014 “Kā ES institūcijas aprēķina, samazina 
un kompensē savas siltumnīcefekta gāzu emisijas”

•	Padomes secinājumi par Komisijas darba programmu 
2015. gadam

•	Padomes secinājumi par Īpašo audita ziņojumu par 
pirmspievienošanās palīdzības finansējumu Serbijai

•	Padomes secinājumi par Sadarbības un pārbaudes mehā-
nismu

kopējās nostājas

•	ES Kopējā nostāja pievienošanās sarunās ar Melnkalni par 
16. sadaļu Nodokļu politika

•	ES Kopējā nostāja pievienošanās sarunās ar Melnkalni par 
30. sadaļu Ārējās ekonomiskās attiecības

•	ES Kopējā nostāja pievienošanās sarunās ar Melnkalni par 
9. sadaļu Finanšu pakalpojumi

•	ES Kopējā nostāja pievienošanās sarunās ar Melnkalni par 
21. sadaļu Viseiropas tīkli

•	ES Kopējā nostāja ES–Turcijas 53. Asociācijas padomes sa-
nāksmei

•	ES Kopējā nostāja ES–Melnkalnes Stabilizācijas un Asociāci-
jas padomes 6. sanāksmei

citi dokumenti

•	Rīgas deklarācija “Ceļā uz ES Pilsētprogrammu” (pieņemta 
neformālajā ES ministru sanāksmē par teritoriālās un pilsētu 
attīstības jautājumiem Rīgā, 10. jūnijā, 2015. gadā)

•	EEZ Padomes 43. sanāksmes secinājumi (Brisele, 2015. gada 
18. maijs)

ārLietas
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/602 (2015. gada 9. feb-
ruāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 978/2012 attiecībā uz neaizsargātības robežvērtī-
bu, kas noteikta minētās regulas VII pielikuma 1. punkta b) 
apakšpunktā
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/755 
(2015. gada 29. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem impor-
tam no dažām trešām valstīm (pārstrādāta redakcija)
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no 
dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolī-
gumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši notei-
kumi par importu Savienībā (pārstrādāta)
- Priekšlikums parakstīts Eiropas Parlamentā 2015. gada 

9. jūnijā. Nav publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko 
atceļ Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem 
konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm
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- Priekšlikums parakstīts Eiropas Parlamentā 2015. gada 
9. jūnijā. Nav publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/355 (2015. gada 2. marts) par 
Eiropas Attīstības fonda komitejas reglamenta apstiprināša-
nu
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/541 (2015. gada 24. marts), ar 
kuru atceļ lēmumu 2011/492/ES par Gvinejas – Bisavas Re-
publiku saskaņā ar Āfrikas, Karību jūras, Klusā okeāna (ĀKK) 
– ES partnerības nolīguma 96. panta apspriešanās procedū-
ras pabeigšanu
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Direktīva (ES) 2015/637 (2015. gada 20. aprīlis) par 
koordinācijas un sadarbības pasākumiem, ar ko veicina ne-
pārstāvēto Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību trešās 
valstīs, un ar ko atceļ Lēmumu 95/553/EK
- Direktīva publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Īstenošanas regula 2015/240 (2015. gada 9. febru-
āris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežo-
jošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta 
vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte 
un neatkarība
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Īstenošanas regula 2015/427 (2015. gada 
13. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par iero-
bežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek 
grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suve-
renitāte un neatkarība
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (KĀDP) 2015/241 (2015. gada 9. februā-
ris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojo-
šiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta 
vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte 
un neatkarība
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (KĀDP) 2015/432 (2015. gada 13. marts),ar 
ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pa-
sākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai ap-
draudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un 
neatkarība
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (KĀDP) 2015/959/KĀDP (2015. gada 19. 
jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežo-
jošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles 
nelikumīgo aneksiju
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

eiropadomes secinājumi

•	2015. gada 19. – 20. marta Eiropadomes secinājumi •	2015. gada 25. – 26. jūnija Eiropadomes secinājumi 

padomes secinājumi

•	Padomes secinājumi par Kopējās drošības un aizsardzības 
politiku (KDAP) 

•	Padomes secinājumi par Jauno globālo partnerību naba-
dzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai pēc 2015. gada 
(Attīstības finansējums)

•	Padomes secinājumi par dzimumu aspektu attīstības jomā

•	Padomes secinājumi par 2015. gada ziņojumu Eiropadomei 
par ES attīstības palīdzības mērķiem

•	Padomes secinājumi par Komisijas dienestu darba doku-
mentu “ES starptautiskās sadarbības un attīstības rezultātu 
ietvara darbības uzsākšana”

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo zi-
ņojumu Nr. 18/2014 par EuropeAid novērtēšanas un uz re-
zultātiem vērstām uzraudzības sistēmām

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo zi-
ņojumu Nr. 16/2014 “ES ārpolitikas atbalstam paredzētās 
reģionālo ieguldījumu mehānismu dotāciju un finanšu ies-
tāžu aizdevumu apvienošanas efektivitāte”

•	Padomes secinājumi par pirmo divgadu ziņojumu “ES poli-
tisko saistību īstenošana pārtikas un uztura nodrošinājuma 
jomā”

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo zi-
ņojumu Nr. 13/2014 “ES atbalsts rehabilitācijai pēc zemes-
trīces Haiti”

•	Padomes secinājumi par vispārējiem principiem attiecībā 
uz skaidrā naudā sniegtu daudzfunkcionālu palīdzību, re-
aģējot uz humānajām vajadzībām
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citi dokumenti

•	Kopīgais Komisijas – prezidentūras dokuments par gala re-
zultātiem konsultācijās par problēmām, tirdzniecības jautā-
jumiem un iespējamām atbildēm uz ES piekļuvi rūpniecības 
izejvielām

•	Terorisma apkarošanas stratēģijas izklāsts attiecībā uz Sīriju 
un Irāku ar īpašu uzsvaru uz ārvalstu kaujiniekiem

•	Grozījumi Āfrikas Miera instrumenta Rīcības programmā 
2014.  – 2016. gadam saistībā ar papildus finansējuma pie-
šķiršanu 

•	Padomes rekomendācijas Eiropas Parlamentam par Eiropas 
Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanu no 8., 9. un 10. Ei-
ropas Attīstības fonda 2013. finansiālajā gadā 

•	Āfrikas, Karību jūras, Klusā okeāna (ĀKK) – ES Ministru pado-
mes rekomendācijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un 
migrantu kontrabandu 

•	Humānās palīdzības un pārtikas palīdzības darba grupas 
(COHAFA) kopējās nostājas dokuments par Boko Haram 
draudiem / Nigēriju

•	COHAFA kopējās nostājas dokuments publiskajai komuni-
kācijai par Sīriju un Irāku  

•	COHAFA kopējās nostājas dokuments dalībai starptautiska-
jā donoru konferencē Sīrijas / Irākas atbalstam “Kuveita III” 
31. martā 

•	COHAFA kopējās nostājas dokuments par humanitāro si-
tuāciju Sudānā 

•	COHAFA kopējās nostājas dokuments par humanitāro krīzi 
Irākā  

•	COHAFA kopējās nostājas dokuments par humanitāro krīzi 
Jemenā

•	COHAFA kopējās nostājas dokuments par humanitāro krīzi 
Lībijā

•	COHAFA kopējās nostājas dokuments par bēgļiem/neregu-
lārajiem migrantiem no Mjanmas/Birmas un Bangladešas

•	COHAFA kopējais nostājas par Sīrijas bēgļu situāciju 

•	COHAFA kopējās nostājas dokuments par Pasaules Veselī-
bas organizācijas reformām pēc Ebolas krīzes  

•	COHAFA prioritāšu dokuments par humānās palīdzības 
jautājumiem, gatavojot ES ieguldījumu ANO Ģenerālās 
asamblejas 70. sesijai (2015. gada septembris – 2016. gada 
septembris)

•	Kopējās nostājas dokumenti ES un tās dalībvalstu vārdā 
Pasaules Pārtikas programmas Valdes gada pirmajai sanāks-
mei (Romā, 9. – 10. februārī) 

•	Kopējās nostājas dokumenti ES un tās dalībvalstu vārdā Pa-
saules Pārtikas programmas Valdes gada otrajai sanāksmei 
(Romā, 25. – 29. maijā)

ekonomika un finanses
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/601 
(2015. gada 15. aprīlis), ar kuru paredz makrofinansiālo pa-
līdzību Ukrainai
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Ieteikums – Padomes lēmums, ar ko Spānijai piemēro soda-
naudu par manipulāciju ar deficīta datiem Valensijas auto-
nomajā apgabalā 
- Vienošanās darba grupā

•	Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2015/1017 (2015. gada 
25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas 
Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju pro-
jektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un   

(ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Regula (ES, Euratom) 2015/623 (2015. gada 
21. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.  – 2020. gadam
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī. 

•	Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar 
kuru groza regulu Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības vispārējam budžetam 
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu apstiprināta  COREPER II.
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•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/468 
(2015. gada 11. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgo-
šanas fonda izmantošanu saskaņā ar 13. Punktu Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra 
Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budže-
ta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pie-
teikums EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK))
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/471 
(2015. gada 11. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgoša-
nās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2014/011 
BE/Caterpillar)
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/472 
(2015. gada 11. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgoša-
nās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2014/012 
BE/ArcelorMittal)
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/473 
(2015. gada 11. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgoša-
nās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2014/014 
DE/Aleo Solar)
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/469 
(2015. gada 11. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgo-
šanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra 
Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budže-
ta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pietei-
kums EGF/2013/009 PL/Zachem)
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/470 
(2015. gada 11. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgo-
šanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra 
Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budže-
ta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pie-
teikums EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit)
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/642 
(2015. gada 15. aprīlis) par Eiropas Globalizācijas pielāgoša-
nās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2014/015 
GR/Attica publishing activities)
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/644 
(2015. gada 15. aprīlis) par Eiropas Globalizācijas pielāgoša-
nās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2014/018 
GR/Attica Broadcasting)
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam 
(ES) 2015/643 (2015. gada 15. aprīlis) par Eiropas Globali-
zācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Īrijas pieteikums 
EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik)
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums (ES) 2015/738 
(2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas Globalizācijas pielāgoša-
nās fonda izmantošanu (Francijas pieteikums EGF/2014/017 
FR/Mory-Ducros)
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam 
par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu 
(EGF/2015/000 TA 2015 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas 
iniciatīvas)
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam 
par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (plūdi Rumānijā, 
Bulgārijā un Itālijā)
- Apstiprināts Padomē

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/751 
(2015. gada 29. aprīlis) par starpbanku komisijas maksām, 
ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem
- Politiskā vienošanās ar Eiropas Parlamentu par Regulu ap-

stiprināta 2015. gada 21. janvāra COREPER II.
- Padome Regulu apstiprināja 20.aprīlī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 
maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direk-
tīvas 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/110/EK un atceļ Di-
rektīvu 2007/64/EK
- Politiskā vienošanās ar Eiropas Parlamentu apstiprināta 

Padomē.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu 
noturību
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to 
pārredzamību un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 648/2012
- Politiskā vienošanās ar Eiropas Parlamentu apstiprināta 

Padomē.
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•	Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/356 (2015. gada 
2. marts), ar ko Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Direktīvas 
2003/96/EK 19. pantu atļauj noteiktos ģeogrāfiskajos apga-
balos piemērot diferencētus nodokļu līmeņus motordeg-
vielai
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/156 (2015. gada 
27. janvāris), ar kuru pagarina spēkā esības termiņu Īste-
nošanas lēmumam 2012/232/ES, ar ko Rumānijai atļauj 
piemērot pasākumus, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) 
apakšpunkta un 168. panta Direktīvā 2006/112/EK par ko-
pējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu
- Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/993 (2015. gada 
19. jūnijs), ar ko Dānijai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 
19. pantu atļauj piemērot samazinātu nodokļa likmi elek-
troenerģijai, kas tiek tieši piegādāta ostā noenkurotiem ku-
ģiem
- Padomes Lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/992 (2015. gada 
19. jūnijs), ar ko Dānijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, at-
kāpjoties no 75. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Īstenošanas lēmums, ar ko Itālijai atļauj ieviest 
īpašu pasākumu, atkāpjoties no 206. un 226. panta Direk-
tīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa 
sistēmu
- Vienošanās darba grupā

•	Padomes Īstenošanas lēmums, ar ko groza Lēmumu 
2009/790/EK, lai atļautu Polijai pagarināt termiņu tāda īpa-
ša pasākuma piemērošanai, ar kuru atkāpjas no 287. panta 
Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības no-
dokļa sistēmu
- Vienošanās darba grupā

•	Padomes Direktīva (ES) 2015/121 (2015. gada 27. janvāris), 
ar ko groza Direktīvu 2011/96/ES par kopējo sistēmu no-
dokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un mei-
tasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs
- Direktīva publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/860 (2015. gada 26. maijs) par 
to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu grozījumu proto-
kolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfede-
rāciju, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem 
pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK 
par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar no-
dokli
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/759 
(2015. gada 29. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 
par Eiropas statistiku
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Regula (ES) 2015/373 (2015. gada 5. marts), ar ko 
groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas 
vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķir-
šanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza 
Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā 
uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdznie-
cību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (COM (2014) 379, 
2014/0194(COD))
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus 
finanšu instrumentos un finanšu līgumos
- Vispārēja pieeja
- 2015. gada 2. jūnijā tika uzsāktas sarunas ar Eiropas Parla-

mentu un Eiropas Komisiju.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 
(2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu 
fondiem
- Eiropas Parlamenta pozīcijas 1.lasījumā apstiprināšana 

Padomē.
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī. 

•	Budžeta grozījuma Nr. 1 projekts 2015. gada vispārējam bu-
džetam pievienots priekšlikumam Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu 
un regulu (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1361/2013 grozī-
jumiem 
- Budžeta grozījuma projekts publicēts ES Oficiālajā Vēst-

nesī.

•	Budžeta grozījuma Nr.2 projekts 2015. gada vispārējam bu-
džetam pievienots priekšlikumam Padomes regulai, ar kuru 
groza Padomes 2013. gada 2. decembra regulu (ES, EURA-
TOM) Nr. 1311/2013 ar ko nosaka daudzgadu finanšu shē-
mu 2014. – 2020. gadam
- Budžeta grozījuma projekts publicēts ES Oficiālajā Vēst-

nesī.

•	Budžeta grozījuma Nr. 3 projekts 2015. gada vispārējais bu-
džets 2014. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana
- Budžeta grozījuma projekts apstiprināts Padomē.
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•	2015. gada vispārēja budžeta grozījuma Nr. 4 projekts, kas 
pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidari-
tātes fonda izmantošanu attiecībā uz Rumāniju, Bulgāriju, 
Itāliju
- Budžeta grozījuma projekts apstiprināts Padomē.

•	2015. gada vispārējā budžeta grozījuma  Nr. 5 – projekts: re-
akcija uz migrācijas spiedienu
- Budžeta grozījuma projekts apstiprināts Padomē.

padomes secinājumi

•	Padomes secinājumi: Gada izaugsmes pētījums par 
2015. gadu un vienotais nodarbinātības ziņojums: politis-
kas norādes nodarbinātības un sociālās politikas jomā

•	Padomes secinājumi: 2015. gada Eiropas pusgads – gada 
izaugsmes pētījums: makroekonomiski un fiskāli ieteikumi 
dalībvalstīm un brīdināšanas mehānisma ziņojums

•	Padomes secinājumi par budžeta pamatnostādnēm 
2016. gadam

•	Padziļināti pārskati 2015. gadā Ekonomikas un finanšu pa-
domes (ECOFIN) secinājumi

•	Padomes secinājumi par publisko finanšu stabilitāti, ņemot 
vērā sabiedrības novecošanu

citi dokumenti

•	2015. gada Eiropas pusgads – katrai dalībvalstij adresētie 
Padomes ieteikumi par 2015. gada valsts reformu program-
mām, tostarp makroekonomikas nelīdzsvarotības novērša-
nas procedūru

•	Katrai dalībvalstij adresēti Padomes ieteikumi par 
2015. gada valsts reformu programmām, kuros sniedz Pa-
domes atzinumus par atjauninātajām stabilitātes vai kon-
verģences programmām, un Padomes ieteikums par vispā-
rējo pamatnostādņu īstenošanu attiecībā uz to dalībvalstu 
ekonomikas politiku, kuru valūta ir euro

•	Ziņojums Eiropadomei par Vispārējām ekonomikas politi-
kas vadlīnijām

•	Padomes ieteikumi Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības 
2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildi

•	Kopīgā deklarācija starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Ei-
ropas Komisiju par maksājumu plānu

•	ES kopējā nostāja dalībai G-20 finansu ministru un centrālo 
banku vadītāju sanāksmē Stambulā, 9. – 10. februārī

•	Ekonomikas un finanšu padomes (ECOFIN) ziņojums Eiro-
padomei par nodokļu jautājumiem

•	Finanšu ministru ziņojums par nodokļu jautājumiem saska-
ņā ar paktu “Euro plus”

•	Vadlīnijas par Hibrīd nesaskaņām pastāvīgās pārstāvniecī-
bas gadījumos

•	ES – BEPS Prezidentūras ceļa karte 

•	ES un Rietumbalkānu un Turcijas ekonomikas un finanšu 
ministru dialoga kopīgie secinājumi

•	Eksporta kredīta instrumentu atbalsts Viedo tīklu projektiem 
- Vienošanās (ad referendum)

tiesLietas un iekšLietas
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 
pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētajām un apsū-
dzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, un juridisko 
palīdzību Eiropas apcietināšanas ordera procesā
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Padomes Regulai par Eiropas Savienības Aģen-
tūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) 
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, 
vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu iesniegšanas 
prasības Eiropas Savienībā 
- Vispārējā pieeja
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•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko 
izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un izvei-
do Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru 
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu apstiprināta Padomē.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko izveido Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācības 
aģentūru (CEPOL) un aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 
2005/681/TI 
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu apstiprināta Padomē.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko 
Regulu (ES) Nr. 604/2013 groza attiecībā uz tās dalībvalsts 
noteikšanu, kura ir atbildīga par tāda starptautiskās aizsar-
dzības pieteikuma izskatīšanu, ko iesniedzis nepilngadīgais 
bez pavadības, kuram nav ģimenes locekļa, brāļa vai māsas 
vai radinieka, kas likumīgi atrodas dalībvalstī 
- 2015. gada 15. februārī COREPER II apstiprināts mandāts 

sarunu uzsākšanai ar Eiropas Parlamentu.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/438 (2015. gada 2. marts) par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienota-
jā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiro-
pas Savienību un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu, 
attiecībā uz nolīguma īstenošanas kopēju pamatnostādņu 
pieņemšanu
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/785 (2015. gada 20. aprīlis) par 
to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski 
piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Apvieno-
tajiem Arābu Emirātiem par īstermiņa uzturēšanās vīzu re-
žīma atcelšanu
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savie-
nības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Austrumtimoras Demokrātisko 
Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu
- Apstiprināts COREPER II

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savie-
nības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Dominikas Sadraudzību par īs-
termiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savie-
nības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Grenādu par īstermiņa uzturēša-
nās vīzu režīma atcelšanu
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savie-
nības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti par īs-
termiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savie-
nības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Sentlūsiju par īstermiņa uzturē-
šanās vīzu režīma atcelšanu
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savie-
nības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Sentvinsentu un Grenadīnām 
par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Sa-
vienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu No-
līgumu starp Eiropas Savienību un Trinidādas un Tobāgo 
Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savie-
nības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Vanuatu Republiku par īstermiņa 
uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt saru-
nas par nolīgumiem par īstermiņa vīzu režīma atcelšanu 
starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt saru-
nas par nolīgumu starp ES un Meksiku par Pasažieru datu 
reģistra (PDR) datu apmaiņu un izmantošanu nolūkā no-
vērst un cīnīties ar terorismu un citiem smagiem pārnacio-
nāliem noziegumiem
- Apstiprināts Padomē

padomes secinājumi

•	Padomes secinājumi par Eiropas Savienības iekšējās drošī-
bas atjaunoto stratēģiju (2015–2020)

•	Padomes secinājumi par invaliditāti iekļaujošu katastrofu 
pārvaldīšanu

•	Padomes secinājumi par būvtehnikas un lauksaimniecības 
un mežsaimniecības transportlīdzekļu obligāta standartizē-
ta marķējuma ieviešanu, lai tos labāk aizsargātu pret zag-
šanu
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•	Padomes secinājumi par cīņu pret nesodāmību par genocī-
da noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un kara nozie-
gumiem Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs

citi dokumenti

•	ES tieslietu un iekšlietu ministru Rīgas paziņojums par cīņu 
pret terorismu kā 29. – 30. janvāra padomes iznākums

•	Rīgas kopīgais paziņojums par ES–ASV transatlantiskās sa-
darbības veicināšanu drošības, brīvības un tiesiskuma telpā

•	Kopīga deklarācija par Baltkrievijas Republikas un Eiropas 
Savienības un tās iesaistīto dalībvalstu mobilitātes partne-
rību

•	Sarunas par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrie-
viju par īstermiņa vīzu izsniegšanas atvieglojumiem
- Apstiprināti grozījumi vadlīnijās Komisijai sarunu vešanai 

25. februāra COREPER II sanāksmē

•	Ceļa karte Eiropadomes secinājumu īstenošanai

•	ES – Ķīnas Migrācijas un mobilitātes dialoga otrā sanāksme 
(Pekina, 2015. gada 9. aprīlis)
- Terms of reference apstiprināts 1. aprīļa COREPER II sanāk-

smē.

•	Padomes ieteikumi pārrobežu videokonferenču izmantoša-
nas uzlabošanai

•	Eiropas e-tiesiskuma daudzgadu rīcības plāna 2014. – 
2018. gadam ieviešana – ar e-CODEX projektu saistīto jau-
tājumu ekspertu darba grupas izveide

•	Ziņojums par piekļuvi tiesību aktiem

nodarbinātība, sociāLā poLitika, veseLība un 
patērētāju jautājumi
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Padomes lēmums (ES) 2015/772 (2015. gada 11. maijs), 
ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Lēmumu 
2000/98/EK
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/773 (2015. gada 11. maijs), ar 
ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Lēmu-
mu 2004/689/EK
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro dalībvalstīs 
Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās dar-
ba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvencijas 
2014. gada protokolu attiecībā uz sociālās politikas jautāju-
miem
- Vienošanās Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro dalībvals-
tis Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās dar-
ba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvencijas 
2014. gada protokolu attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās
- Vienošanās Padomē

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 
jūrniekiem, ar kuru groza direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 
2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu.

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbi-
nātības politikas pamatnostādnēm
- Vispārēja pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in 
vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm
- Daļēja Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas 
attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktī-
vu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) 
Nr.1223/2009
- Daļēja Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Padomes Direktīvai par vienlīdzīgas attieks-
mes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecī-
bas, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas
- Progresa ziņojums
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padomes secinājumi

•	Padomes secinājumi par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu un 
Vienoto nodarbinātības ziņojumu saistībā ar Eiropas semes-
tri: politiskas norādes nodarbinātības un sociālās politikas 
jomā

•	Padomes secinājumi par virzību uz iekļaujošākiem darba 
tirgiem

•	Padomes secinājumi par ES stratēģisko satvaru par drošību 
un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam: 
pielāgošanās jauniem problēmuzdevumiem

•	Padomes secinājumi par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu 
Nr. 3/2015 “ES Jauniešu garantija; pirmie soļi, kas pieņemti, 
un ieviešanas riski turpmāk”

•	Padomes secinājumi par vienlīdzīgām ienākumu iespējām 
sievietēm un vīriešiem: novēršot sieviešu un vīriešu atšķirī-
bas pensijām

•	Prezidentūras secinājumi “No iekļaujošas izglītības līdz 
iekļau jošai nodarbinātībai cilvēkiem ar invaliditāti”

citi dokumenti

•	ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētā-
ju lietu ministru padomes ziņojums Vispārējo lietu padomei 
par Eiropas semestri 2015

•	Rīgas deklarācija par vienotu cīņu pret tuberkulozi 

konkurētspēja
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko 
groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pār-
valdes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komi-
sijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un 
lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu 
- Apstiprināta Padomes 1. lasījuma pozīcija.

•	Padomes Regula (ES) 2015/802 (2015. gada 19. maijs), ar ko 
aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu 
konkrētām smagajām eļļām un līdzīgiem ražojumiem
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/836 (2015. gada 11. maijs) par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem par to, lai 
pieņemtu ES un EBTA Apvienotās komitejas “Vienotais tran-
zīts” lēmumu un ES un EBTA Apvienotās komitejas “Forma-
litāšu vienkāršošana preču tirdzniecībā” lēmumu par uzaici-
nājumiem bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai 
pievienoties Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru un 
Konvencijai par formalitāšu vienkāršošanu preču tirdzniecī-
bā
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības 
pozīciju ES un EBTA Apvienotajā komitejā par kopīgo tranzī-
tu par lēmumu, ar ko groza Konvenciju par kopīgo tranzīta 
procedūru
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 
Nr. 1387/2013, ar kuru aptur muitas autonomo nodokļu 
piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības 
ražojumiem
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes Regulai, ar kuru groza Padomes Re-
gulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības 
un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības ta-
rifu kvotas un nosaka to pārvaldību
- Apstiprināts Padomē

•	Lūgums Komisijai saskaņā ar LESD 241. pantu – Padomes 
lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Mar-
rākešas līgumu, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem perso-
nām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas 
lasītnespēju citu iemeslu dēļ
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar 
ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm 
(pārstrādāta redakcija) un

 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko 
groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas pre-
ču zīmi (tā saucamā Preču zīmju pakotne)
- Politiskā vienošanās apstiprināta 24. jūnija COREPER I sa-

nāksmē; politisko vienošanos plānots apstiprināt 13. jūlija 
AGRIFISH Padomē.
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•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar 
ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilg-
termiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES 
attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem 
elementiem
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 
viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās 
tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtībām un tipa 

apstiprināšanu COM/2014/0581
- Vispārēja pieeja

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/758 
(2015. gada 29. aprīlis) par tipa apstiprinājuma prasībām 
transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpo-
juma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 
kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpo-
jumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004, Direktīvu 
2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK 
- Politiskā vienošanās

padomes secinājumi

•	Padomes secinājumi par Vienotā tirgus politiku

•	Padomes secinājumi par atvērtu, intensīvas datplūsmas un 
tīklā saslēgtu pētniecību kā ātrākas un plašākas inovācijas 
virzītājspēku

•	Padomes secinājumi par Eiropas pētniecības telpas ceļvedi 
2015. – 2020. gadam

•	Padomes secinājumi par Eiropas pētniecības telpas padom-
devējas struktūras pārskatīšanu

•	Padomes secinājumi par Eiropas rūpniecības digitālo pār-
veidi

 

citi dokumenti

•	Augsta līmeņa Konkurētspējas un izaugsmes darba grupas 
darba programma
- Apstiprināta 2015. gada 20. februāra COREPER I sanāk-

smē.

•	Augsta līmeņa Konkurētspējas un izaugsmes darba grupas 
ziņojums par 2013. gada decembra Konkurētspējas pado-

mes pieņemto secinājumu izvērtējumu iekšējā tirgus un 
rūpniecības jomā

•	Augsta līmeņa Konkurētspējas un izaugsmes darba grupas 
ieguldījums attiecībā uz enerģētikas un klimata paketes 
rūpniecības konkurētspējas aspektiem

transports, teLekomunikācijas un enerģētika
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido 
programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmu-
mu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai 
(ISA2)
- Vispārējā pieeja

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/413 
(2015. gada 11. marts), ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar 
informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkā-
pumiem 
- Direktīva publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/757 
(2015. gada 29. aprīlis) par jūras transporta oglekļa dioksīda 

emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju un ar ko groza 
Direktīvu 2009/16/EK Regula 
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/719 
(2015. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 
96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu trans-
portlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes 
un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transport-
līdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos auto-
pārvadājumos.
- Direktīva publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.



 

111

LeģisLatīvo un neLeģisLatīvo aktu saraksts, 
par kuriem panāktas vienošanās Latvijas 
prezidentūras es padomē Laikā

•	Padomes lēmums (ES) 2015/214 (2015. gada 10. februārī) 
par Shift2Rail ģenerālplāna apstiprināšanu
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko 
nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru 
vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza 
Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regu-
las (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr.531/2012 
- Provizoriska vienošanās ar Eiropas Parlamentu. Vienoša-

nās apstiprināšana Padomē plānota Luksemburgas pre-
zidentūras laikā.

•	Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakotne: Tirgus pīlārs:
- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, 

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 
21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu 
Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa in-
frastruktūras pārvaldību un

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, 
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekš-
zemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu 
- Progresa ziņojums

•	Ceturtā dzelzceļa tiesību aktu pakotne: Tehniskais pīlārs:
- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un Regulas (EK) Nr. 
881/2004 atcelšanu
- Panākta vienošanās ar EP. Vienošanās apstiprināta 

2015. gada 30. jūnija COREPER I sanāksmē.
- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 

par dzelzceļu sistēmas savstarpējo izmantojamību Eiro-
pas Savienībā (Pārstrādātā versija)
- Panākta vienošanās ar EP. Vienošanās apstiprināta 

2015. gada 30. jūnija COREPER I sanāksmē
- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 

par dzelzceļu drošību (Pārstrādātā versija)
- Panākta vienošanās ar EP. Vienošanās apstiprināta 

2015. gada 30. jūnija COREPER I sanāksmē.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
kuru groza Regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem 
sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai 
ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pār-
vadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa 
pārvadājumus 
- Progresa ziņojums

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar 
ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšzemes ūdens-
ceļu kuģiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktī-
vu 2009/100/EK un atceļ Direktīvu 2006/87/EK 
- Vispārēja pieeja

•	Padomes lēmums (ES) (2015/991 (2015. gada 19. jūnijs), ar 
ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem 
attiecīgajās Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekono-
mikas komisijas komitejās attiecībā uz priekšlikumiem par 
grozījumiem ANO Noteikumos Nr. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 
54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 107, 109, 117, 134 un 135, par 
jauniem ANO noteikumiem par L kategorijas elektrotrans-
portlīdzekļu drošību un par grozījumiem Konsolidētajā re-
zolūcijā par transportlīdzekļu konstrukciju (R.E.3)
- Padomes lēmums publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/397 (2015. gada 5. marts), ar ko 
nosaka nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem attiecīgajās 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komi-
sijas komitejās attiecībā uz priekšlikumiem par grozījumiem 
ANO Noteikumos Nr. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 
75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 un 
129, par grozījumu Nr. 2 ANO VTN Nr. 3 attiecībā uz moto-
ciklu bremžu sistēmu un par grozījumu Nr. 3 ANO VTN Nr. 4 
attiecībā uz Starptautisko lieljaudas transportlīdzekļu serti-
fikācijas procedūru
- Padomes lēmums publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar 
ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dī-
zeļdegvielu kvalitāti un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunoja-
mo energoresursu veicināšanu
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu. Vienošanās apstiprinā-

šana plānota Luksemburgas prezidentūras sākumā. 

padomes secinājumi

•	Padomes secinājumi par Interneta numurpiešķires institūci-
jas (IANA) funkciju vadības nodošanu daudzpusējai kopie-
nai

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo zi-
ņojumu Nr. 1/2015 

•	Padomes secinājumi par Enerģētikas Savienības īstenoša-
nu: iespēju nodrošināšana patērētājiem un un investīciju 
piesaiste enerģētikas nozarē
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citi dokumenti

•	Rīgas deklarācija par tālvadības gaisa kuģu sistēmām (RPAS): 
“Aviācijas nākotnes perspektīvas”, Rīga, 2015. gada 6. marts

•	Rīgas 3. ASEM transporta ministru sanāksmes deklarācija 
par Multimodālu transporta savienojumu attīstību Eirāzijā

•	ANO Eiropas Ekonomiskā komisija: 1998 Vispārējā nolīgu-
ma ieviešanas uzlabošana 

•	Nostādnes, ar ko ES un tās dalībvalstīm sniedz norādījumus 
gatavojoties  Pasaules informācijas sabiedrības samita gata-
vošanas procesā + 10 (WSIS + 10) pārskatīšanas procesam

•	Prezidentūras ne-papīrs sākotnējai diskusijai par Eiropas 
Enerģētikas Savienības izveidi

•	Prezidentūras ziņojums, kurā atspoguļota vienošanās starp 
dalībvalstīm un Komisiju par Enerģētikas Kopienas nākotni

•	Pamatojoties uz neformālajā vides un enerģētikas ministru 
padomē notikušajām diskusijām, Prezidentūra ir sagatavo-
jusi trīs dokumentus:
1. Politisko diskusiju apkopojumu par sesiju “Energoefekti-

vitāte: siltumapgāde un aukstumapgāde”, kura mērķis ir 
sniegt Komisijai priekšlikumus ES Siltumapgādes un auk-

stumapgādes stratēģijas izstrādē, kuru plānots publicēt 
līdz 2015. gada beigām.

2. Ceļvedi ar priekšlikumiem reģionālās sadarbības īsteno-
šanai par sesiju “Reģionālā sadarbība enerģētikas sek-
torā”, par kuru notika diskusija š.g. 7. maijā enerģētikas 
direktoru sanāksmē.

3. Politisko diskusiju apkopojumu par sesiju “Bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība un atjaunojamās enerģijas iz-
mantošana” kuras mērķis sniegt Komisijai priekšlikumus 
enerģētikas, klimata un dabas aizsardzības politikas ie-
viešanas instrumentu izstrādē.

•	Starptautiskās Enerģētikas hartas (deklarācijas) atbalstīšana 
2015. gada 11. maija Padomē, nodrošinot tās parakstīšanu 
ES un dalībvalstu vārdā Enerģētikas Hartas ministru konfe-
rencē Hāgā (Nīderlande) 2015. gada 20. – 21. maijā.

•	Prezidentūras ziņojums par ministru diskusiju par LNG un 
pazemes gāzes krātuvēm

•	Baltijas Enerģijas Tirgus Starpsavienojuma Plāna BEMIP at-
jaunotā Saprašanas memoranda parakstīšana 2015. gada 
8. jūnijā (izņēmums Dānija, kura parakstīs memorandu pēc 
vēlēšanām 2015. gada 17. jūnijā)

Lauksaimniecība un zivsaimniecība
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko 
attiecībā uz 2015. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu 
korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
pārnēsājamām dzīvnieku slimībām (“Dzīvnieku veselības 
likums”)
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organis-
miem 
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Re-
gulu (EK) Nr. 834/2007
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kazeīniem 
un kazeinātiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un Pado-
mes Direktīvas 83/417/EEK atcelšanu
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, kas 
atceļ 1993. gada 25. februāra  Direktīvu 93/5/EK par atbal-
stu Komisijai un dalībvalstu sadarbību pārtikas jautājumu 
zinātniskā izpētē. 
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
jauno pārtiku
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko 
groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. de-
cembra Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteiku-
miem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecī-
bas komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu
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•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, 
kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par 
turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlanti-
jas zvejniecībā
- Vispārējā pieeja

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētli-
ņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krā-
jumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) 
Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007
- Vispārējā pieeja

•	Padomes Regula (ES) 2015/960 (2015. gada 19. jūnijs), ar 
ko attiecībā uz dažām zvejas iespējām groza Regulu (ES) 
2015/104
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes Regula (ES) 2015/523 ( 2015. gada 25. marts), ar ko 
groza Regulas (ES) Nr. 43/2014 un (ES) 2015/104 attiecībā uz 
dažām zvejas iespējām
- Regula publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko 
groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, 
(EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, 
(EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Regulu 
(EK) Nr. 1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu

•	Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka nostāju, kas 
Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Cukura 
padomē attiecībā uz 1992. gada Starptautiskā nolīguma par 
cukuru termiņa pagarināšanu
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka nostāju, kas 
Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskajā Graudu 
padomē par 1995. gada Graudu tirdzniecības konvencijas 
termiņa pagarināšanu
- Apstiprināts Padomē

•	Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka nostāju, kas 
Eiropas Savienības vārdā jāpieņem attiecībā uz dažām rezo-
lūcijām, par kurām paredzēts balsot Starptautiskajā Vīnko-
pības un vīna organizācijā (OIV)
- Apstiprināts Padomē

padomes secinājumi

•	Padomes secinājumi par Kopējās lauksaimniecības politikas 
vienkāršošanu

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo zi-
ņojumu Nr. 22/2014 “Saimnieciskuma nodrošināšana – ES 
finansēto lauku attīstības projektu dotāciju izmaksu kon-
trole”

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo zi-
ņojumu Nr. 23/2014 “Kļūdas lauku attīstības izdevumos: 
kādi ir to cēloņi un kā tie tiek novērsti?”

•	Padomes secinājumi par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo zi-
ņojumu Nr.24/2014 “Vai ES atbalsts ugunsgrēku un dabas 
katastrofu postījumu novēršanai mežos un mežu atjauno-
šanai tiek labi pārvaldīts?”

•	Padomes secinājumi par Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Mežu foruma vienpadsmito sesiju (UNFF 11)

citi dokumenti

•	Atjauninātas ES pamatnostādnes G20 valstu lauksaimniecī-
bas ministru sanāksmei 2015. gada 7. un 8. maijā

•	15 Padomes mandāti dalībai starptautisko preču un izejvie-
lu organizāciju sanāksmēs: ICCO (2), ICO (1), IGC (2), IOC (2), 
ISO (1), ITTO (2), IRSG (1), NFMSG (1), ICAC (3)

•	ES mandāts sarunām apvienotās komitejas ar Norvēģijas 
Karalisti (Vienošanās par Atlantijas – Skandināvijas reņģu 
krājumu un putasu krājumu izmantošanu un kopējiem pie-
ļaujamajiem nozvejas apjomiem)

•	18 Padomes mandāti dalībai starptautisko organizāciju 
sanāksmēs: GFCM (6); ICCAT (1); CCSBT (1); SPRFMO (1); AI-
DCP(1); SIOFA(1); NEAFC (1); Piekrastes valstu tikšanās (5)

•	5 Padomes mandāti sarunām ar trešajām valstīm: Kiriba-
ti (1); Libērija (2); Sao Tome un Prinsipi (1), Grenlande(1)

•	7 Padomes mandāti sarunām apvienotās komitejas ar tre-
šajām valstīm (individuāli): Maurīcija, Komoru salas, Seišelu 
salas, Gabona, Gvineja – Bisava, Madagaskara, Senegāla
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vide
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam 
par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdznie-
cības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību 
un ar ko groza direktīvu 2003/87/EK
- 1. lasījuma vienošanās ar Eiropas Parlamentu

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar 
ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar iz-
strādājumiem no roņiem un atceļ Komisijas regulu (ES) 
Nr. 737/2010
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu. Vienošanās apstiprinā-

ta 2015. gada 30. jūnija COREPER I.

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savie-
nības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispā-
rējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto 
protokola Dohas grozījumu, un no tā izrietošo saistību ko-
pīgu izpildi
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu apstiprināta Padomē.
- Padomes lēmuma publicēšana ES Oficiālajā Vēstnesī plā-

nota jūlijā.

•	Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savie-
nības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, 
par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un 
Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievie-
notā Kioto protokola otrajā saistību periodā
- Nolīgums ar Islandi parakstīts 01.04.2015.
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu apstiprināta Padomē.
- Padomes lēmuma publicēšana ES Oficiālajā Vēstnesī plā-

nota jūlijā.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/146 (2015. gada 26. janvāris) 
par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas pu-
ses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas 
Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā iz-
pildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai 
par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā 
saistību periodā
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī. 

•	Padomes lēmums (ES) 2015/798 (2015. gada 11. maijs), ar 
ko Eiropas Komisiju pilnvaro Eiropas Savienības vārdā risi-
nāt sarunas par grozījumiem Vīnes Konvencijā par ozona 
slāņa aizsardzību un Monreālas protokolā par ozona slāni 
noārdošām vielām
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par 
ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisi-
ju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām
- Vienošanās ar Eiropas Parlamentu. Vienošanās apstiprinā-

ta 2015. gada 30. jūnijā.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/423 (2015. gada 6. marts) par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Roterdamas 
konvencijas pušu konferences septītajā sanāksmē attiecībā 
uz grozījumiem III pielikumā Roterdamas konvencijā par ie-
priekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām 
bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā 
tirdzniecībā
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/633 (2015. gada 20. aprīlis) par 
priekšlikuma iesniegšanu Eiropas Savienības vārdā attiecībā 
uz papildu ķīmisko vielu iekļaušanu Stokholmas Konvenci-
jas par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem A pieli-
kumā
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/627 (2015. gada 20. aprīlis) par 
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Stokholmas 
Konvencijas par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem 
Pušu septītajā konferencē attiecībā uz priekšlikumiem par 
grozījumiem A, B un C pielikumā
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2015/720 
(2015. gada 29. aprīlis) ar ko groza Direktīvu 94/62/EK at-
tiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa 
samazināšanu
- Direktīva publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Padomes lēmums (ES) 2015/451 (2015. gada 6. marts) par 
Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par starptau-
tisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un 
augu sugām (CITES)
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

•	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/412 
(2015. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza at-
tiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt 
ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā te-
ritorijā
- Direktīva publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī.
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•	ES un tās dalībvalstu iesniegums ANO Vispārējās konvenci-
jas par klimata pārmaiņām sekretariātam par ES Iecerētajām 
nacionāli noteiktajām saistībām (INDC) attiecībā uz emisiju 
samazināšanu

 

izgLītība, jaunatne, kuLtūra, sports
tiesību akti, tiesību aktu projekti

•	Padomes lēmums (ES) 2015/809 (2015. gada 19. maijs), ar 
ko izraugās Eiropas kultūras galvaspilsētas 2019. gadam 
Bulgārijā un Itālijā
- Padomes lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī.

padomes secinājumi

•	Padomes secinājumi par kultūras un radošo nozaru pārne-
ses efektu – inovāciju, ekonomikas ilgtspējas un sociālās ie-
kļaušanas veicināšanai

•	Padomes secinājumu (2012. gada 26. novembris) par kultū-
ras pārvaldību novērtējums

•	Padomes secinājumi par agrīnās izglītības un sākumskolas 
izglītības lomu radošuma, inovāciju un digitālās kompeten-
ces attīstībā

•	Padomes secinājumi par jaunatnes darba stiprināšanu, lai 
nodrošinātu saliedētu sabiedrību

•	Padomes secinājumi par starpnozaru politikas sadarbības 
pastiprināšanu, lai efektīvi risinātu sociāli ekonomiskos izai-
cinājumus, ar kuriem saskaras jaunieši

•	Padomes secinājumi par to, kā maksimāli palielināt tautas 
sporta nozīmi caurviju prasmju attīstīšanā, īpaši jauniešu 
vidū

citi dokumenti

•	ES kultūras ministru kopīgs paziņojums par vārda brīvību

•	Deklarācija par pilsoniskuma un kopējo brīvības, iecietības 
un nediskriminācijas vērtību veicināšanu caur izglītību

•	Rīgas secinājumi par jauniem vidējā termiņa profesionālās 
izglītības un apmācības mērķiem 2015. – 2020. gadam, kā 
rezultāts 2010. gada Briges komunikē definēto īstermiņa 
mērķu pārskatīšanai 

•	Eiropas Savienības un Centrālās Āzijas valstu par augstā-
ko izglītību un profesionālo izglītību un apmācību atbil-
dīgo ministru kopīgais komunikē (t.sk. ceļa karte 2015. – 
2018. gadam)

•	Piektās Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāks-
mes priekšsēdētāja secinājumi “Uz rezultātiem vērsta ASEM 
izglītības sadarbība”



 

prezidentūras 
atbaLstītāji

SIA “LDZ CARGO”
VAS “Latvijas dzelzceļš”

Starptautiskā autotransporta savienība
Armēnijas vēstniecība Latvijā

Baltkrievijas vēstniecība Latvijā
Gruzijas vēstniecība Latvijā

Moldovas vēstniecība Latvijā


