Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas runa preses konferencē par Latvijas
prezidentūras ES Padomē rezultātiem

Labdien visiem!
Pēc sešiem ļoti intensīviem prezidentūras mēnešiem varu teikt, ka mēs esam izdarījuši lielu
darbu. Esam izdarījuši to, ko no mums sagaidīja, un vēl vairāk.
Vispirms, mēs esam virzījušies uz priekšu ar jau definēto mērķu un uzdevumu īstenošanu, bet
vienlaikus mēs esam parādījuši spēju reaģēt uz negaidītiem un sarežģītiem notikumiem. Kā
jau iepriekš ir minēts, Latvijas prezidentūra ir noritējusi sarežģītā laikā, un galvenie
izaicinājumi bija saistīti ar drošības situāciju gan Eiropas Savienībā iekšienē, gan arī plašākā
pasaulē. Tāpēc prezidentūrai neatņemama sastāvdaļa bija jautājums par Eiropas vērtībām, par
Eiropas demokrātijas tradīcijām un to nosargāšanu.
Latvijas prezidentūra mērķtiecīgi virzīja uz priekšu Padomes darbu un esam ieguldījuši lielu
darbu, lai kopā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu rastu labākos kompromisus
svarīgiem tiesību aktu projektiem, kas sniegtu jaunu ieguldījumu tālākai Eiropas Savienības
ekonomiskai izaugsmei un arī iedzīvotājiem.
Lai tie neizklausītos tukši vārdi, es vēlos minēt dažus piemērus. Būs pieejams finansējums
investīcijām no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda, kuru mums izdevās kopā ar Komisiju
un Eiropas Parlamentu pieņemt un sagatavot darbībai rekordīsā laikā – četros ar pusi
mēnešos, kas, salīdzinot ar parasto tempu vienu gadu,- patiešām ir labs rezultāts. Ir panākta
vienošanās, kuras rezultātā vairāk jauniešu varēs saņemt stipendijas apmācībām. Ikviens
Latvijas pilsonis nelaimē varēs saņemt palīdzību jebkuras citas Eiropas Savienības valsts
vēstniecībā pasaulē. Drošāk varēs iegādāties ceļojumu pakalpojumus internetā.
Trīs gadus virzījās process par vienošanos par personas datu aizsardzību intenetā, kur Latvijas
prezidentūras laikā vienojāmies par datu aizsardzības principiem. Un principiāli vienošanās ir
panākta arī par tiesībām būt aizmirstam internetā.
Rīgā tika pieņemts lēmums par Eiropas Enerģētikas savienības izveidošanu. Tie ir tikai daži
no piemēriem, kas ir izdarīts prezidentūras laikā. Es zinu, ka Ārlietu ministrs stāstīs
konkrētāk.
Prezidentūras laikā Latvijai bija iespēja dot ieguldījumu ne tikai politiski risināmos
jautājumos, bet arī parādīt Latviju kā radošu, talantīgu un strādīgu Eiropas valsti ar bagātu
kultūru, mākslu un inovācijām.
Veikto aktivitāšu spektrs bija ļoti plašs – konferences, semināri, diskusijas, izcilu kultūras
mākslas projektu prezentācijas, formālās un neformālās ES vēstnieku tikšanās, mūsu valsts
prezentācija ārzemēs un prezidentūras kultūras programma – tā bija vērienīgākā kultūras
programma ārvalstīs kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.
Rīgas vārds Eiropā izskanēs arī pēc prezidentūras beigām, ik reizi, kad tiks veikta atsauce uz
Rīgā aizsāktiem procesiem. Prezidentūras laikā tika pieņemtas vismaz 10 deklarācijas un
paziņojumi, kuru nosaukumā iekļauts vārds „Rīga”.

Esam saņēmuši atzinīgus vārdus par savām spējām uzklausīt visus viedokļus un pieņemt
lēmumu, kā arī par savām organizatoriskajām dotībām, uzņemot vairāk nekā 24 tūkstošus
dalībnieku šeit, Rīgā, vairāk kā 200 dažādos prezidentūras pasākumos.
Prezidentūras norisē bija iesaistīti vairāk nekā 1140 valsts pārvaldes darbinieki. Domāju, ka
šis laiks ir zināmā mērā mūs visus izmainījis. Mēs uzsākām darbu 1. janvārī labi
sagatavojušies. Mēs turpinājām mācīties šī pusgada laikā. Esam ieguvuši nenovērtējamu
pieredzi, kļuvuši pašapzinīgāki, zinošāki, un es ticu, ka tas palīdzēs tālākai Latvijas interešu
aizstāvībai.
Esam arī pierādījuši, ka varam labi strādāt sarežģītos spriedzes apstākļos.
Paldies ministriem, Saeimas deputātiem, ierēdņiem, diplomātiem, ekspertiem, nevalstiskajām
organizācijām, sociālajiem partneriem, kultūras cilvēkiem, žurnālistiem, tulkiem, iekšlietu
sistēmas darbiniekiem, prezidentūras atbalstītājiem, kā arī visai sabiedrībai par līdzi jušanu,
izpratni un līdzdarbošanos!
Mūsu iegūtās zināšanas un prasmes ir jāizmanto valsts tālākai attīstībai. Prezidentūra ir
beigusies, bet turpinās valsts attīstības darbi un, kā jau zināms, mūsu valdības deklarācijā ir
ierakstīts, ka valdības mērķis ir cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana. Un tas nav iespējams
bez tautsaimniecības un izglītības attīstības. Un es ļoti gribu un ticu, ka mēs varēsim visas šīs
zināšanas un prasmes izmantot, lai mēs Latvijā soli pa solim darītu tos darbus, ko no mums
sagaida cilvēki.
Nobeigumā es gribu teikt, ka vienmēr ir jāanalizē tas, kas izdarīts. Bet reizē ir arī objektīvi
jānovērtē savi sasniegumi un par tiem jālepojas, ejot uz nākamo mērķi. Latvija iet uz priekšu!
Paldies!

