
Nedēļas galvenie ES notikumi Eiropas institūcijās, ES mājā 

(Aspazijas bulv. 28) un citur Rīgā/Latvijā  

 

 

 

Pirmdiena, 17. februāris 
 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vientieks Marošs Šefčovičs Briselē tiekas ar pirmās veiksmīgās 

Eiropas pilsoņu iniciatīvas Right2Water (http://www.right2water.eu/). Eiropas Pilsoņu iniciatīva ir 

iespēja pilsoņiem ierosināt izmaiņas ES likumdošanā – ja iniciatīvas organizatoriem gada laikā 

vismaz septiņās ES valstīs izdodas savākt vismaz miljonu pilsoņu paraksu, tad par viņu 

ierosinājumu jālemj EK. Par  Right2Water, kas paredz tiesības uz tīru ūdeni pielīdzināt 

cilvēktiesībām, gada laikā tika savāki 1,68 miljoni parakstu. Vairāk:  http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/welcome  

 

Pirmdien un otrdien Briselē notiks pilsētpolitikas forums “Rītdienas pilsētas: investējot Eiropā”, 

kurā tiks apspriestas iespējas stiprināt pilsēto lomu ES politikas veidošanā. Plānots, ka tajā 

piedalīsies arī Rīgas pārstāvji. Vairāk: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urban2014/index_en.cfm un 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-147_lv.htm  

 

Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru sanāksme Briselē, Latviju pārstāv zemkopības 

ministrs Jānis Dūklavs. Tēmas: Grieķijas prezidentūras darba programma, skolas piena un un augļu 

programma, situācijas piena nozarē. Vairāk: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf 

http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-nepieciesams-nodrosinat-

papildus-?id=3143  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-109_en.htm  
 

Finanšu ministrs Andris Vilks piedalās Eirogrupas sanāksmē Briselē, vairāk: 

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/notikumu_kalendars/notikumi/5402-finansu-ministrs-andris-

vilks-piedalisies-eirogrupas-sanaksme  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf  

 

 

Otrdiena, 18.februāris 

Finanšu ministru sanāksme Briselē, Latviju pārstāv ministrs Andris Vilks. Vairāk: 

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/notikumu_kalendars/notikumi/5405-notiks-ecofin-padomes-

sanaksme-brisele  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf  

 

 

Trešdiena, 19.februāris 

ES mājā: 16:00 līdz 19:00 radošā pēcpusdiena „Ar sevi uz Tu arī 21.gadsimtā” par emocionālo 

labsajūtu un dzīves kvalitāti, vairāk: http://www.esmaja.lv/dzives-kvalitate/ar-sevi-uz-tu-ari-

21gadsimta  

  

Ceturtdiena, 20.februāris 

http://www.right2water.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urban2014/index_en.cfm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-147_lv.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-nepieciesams-nodrosinat-papildus-?id=3143
http://www.zm.gov.lv/presei/zemkopibas-ministrs-janis-duklavs-es-nepieciesams-nodrosinat-papildus-?id=3143
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-109_en.htm
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/notikumu_kalendars/notikumi/5402-finansu-ministrs-andris-vilks-piedalisies-eirogrupas-sanaksme
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/notikumu_kalendars/notikumi/5402-finansu-ministrs-andris-vilks-piedalisies-eirogrupas-sanaksme
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/notikumu_kalendars/notikumi/5405-notiks-ecofin-padomes-sanaksme-brisele
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/notikumu_kalendars/notikumi/5405-notiks-ecofin-padomes-sanaksme-brisele
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf
http://www.esmaja.lv/dzives-kvalitate/ar-sevi-uz-tu-ari-21gadsimta
http://www.esmaja.lv/dzives-kvalitate/ar-sevi-uz-tu-ari-21gadsimta


Eiropas Komisija apstiprina jaunās vadlīnijas valsts atbalstam lidostām un lidsabiedrībām – tās 

noteiks, kā valstis saskaņā ar ES noteikumiem var sniegt palīdzību aviokompānijām un lidostām. 

Pašlaik, piemēram, valsts atbalsts lidostu darbībai nav atļauts. Pašlaik EK izskata apmēram 50 lietu 

par valsts atbalstu avionozarei – kā zināms, arī saistībā ar AirBaltic sniegto palīdzību. 

 

Eiropas Komisija nāk klajā ar jaunu piekrastes un jūras tūrisma stratēģiju – tā ir nozare, kurā 

nodarbināti gandrīz 3,2 miljoni cilvēku; piekrastes viesnīcās tiek pavadīta gandrīz puse visu ES 

viesnīcās pavadīto nakšu. Jaunā stratēģija pievērsīsies darāmajiem darbiem ES, valstu un 

reģionālajā līmenī tādās jomās kā ekoloģija, darbaspēka attīstīšana u.c. 

 

Eiropas Komisija nāk klajā ar ikmēneša pārkāpuma procedūru “paketi” - pārkāpuma procedūras 

tiek uzsāktas pret dalībvalstīm, kas neievēro ES likumdošanu, piemēram, nepildot regulas vai 

nepārņemot savā likumdošanā direktīvas. Pēc pārkāpuma procedūras uzsākšanas seko abu pušu – 

EK un dalībvalsts – sarakste, un galu galā lieta var tikt izbeigta vai beigties ar naudassodu 

valstij/nonākt ES tiesā. Sīkākas ziņas būs atrodamas šeit: http://europa.eu/rapid/ Vairāk par 

pārkāpuma procedūrām: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_lv.htm un 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_lv.htm  

 

Konkurētspējas ministru sanāksme Briselē – vienotā tirgus un rūpniecības jautājumi. Tēmas: 

ražošanas konkurētspēja u.c., vairāk: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf  

 

Piektdiena, 21.februāris 

Konkurētspējas ministru sanāksme Briselē – izpētes un inovāciju jautājumi. Vairāk: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/135443.pdf  
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