zinātnes dzīve

EIROPAS POLITIKAS PĒTĪJUMU
INSTITŪTA DARBĪBA UZŅEM
APGRIEZIENUS
Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas politikas pētījumu institūts (LZA EPPI) tika izveidots 2017. gada 6. jūnijā.
LZA EPPI darbība ir vērsta uz Eiropas
integrācijas starpdisciplinārās problemātikas
izpēti, īstenojot sabiedrībai aktuālus pētniecības projektus un diskusijas. Ņemot vērā,
ka par Eiropas Savienības (ES) modeli, vērtībām un nākotni joprojām pastāv aizspriedumi, dezinformācija, kā arī daudzās ES valstīs
vērojamas dažādas populisma tendences,
LZA EPPI par savas darbības mērķi ir izvirzījis: sekmēt uz faktiem balstītu, padziļinātu
ES procesu analīzi un informētību par Eiropas Savienību Latvijā. Institūta akadēmisko
interešu diapazonā ir gan Eiropai, gan Latvijai
aktuāli ekonomiskie, politiskie, socioloģiskie
un kultūras procesi, to mijiedarbība, attīstība
un ietekme.
2018. gads ir EPPI aktīvās darbības uzsākšanas gads, kurā mums joprojām svarīgi
ir celt tā veiktspēju un nodrošināt atpazīstamību. 2018. gadā ar diviem LZA Prezidija
lēmumiem par EPPI akadēmiskajiem pārstāvjiem tika ievēlēti pieci vadošie pētnieki,
četri pētnieki un viena zinātniskā asistente.
Sagaidāms, ka vēl 2018. gadā EPPI pievienosies vēl vairāki pētnieki.
Pašreizējā kapacitātē EPPI ir aktīvi pievērsusies gan nacionālo, gan starptautiska
līmeņa projektu un pētījumu pieteikumu
izstrādāšanai. Šogad esam sarīkojuši arī divus nozīmīgus diskusiju forumus sadarbībā
ar Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecību
Latvijā:
1) 2018. gada 10. aprīlī Latvijas Nacionālās
bibliotēkas kores diskusiju forumā “Lat-

vijas tautsaimniecības attīstība un izaicinājumi” mēs apspriedām Eiropas Komisijas izstrādāto Ziņojumu par Latviju
2018. gadam (Country Report Latvia
2018), kā arī runājām par Latvijas tautsaimniecības attīstību, izaicinājumiem un
veiksmīgas nākotnes attīstības iespējām
šajā kontekstā;
2) 2018. gada 13. jūnijā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru pārstāvniecībā (BEREC) Latvijā notika diskusiju
forums “Eiropas Savienības finanšu iespējas Latvijai adresēto ieteikumu īstenošanai” (European Semester: Country
Specific Recommendations 2018 ), kurā
tika pārrunātas EK Latvijai sniegtās rekomendācijas un finanšu atbalsts no Eiropas budžeta ieteikto reformu īstenošanai.
Pasākumā tika diskutēts par aktuālo Latvijas sociālo un ekonomisko jautājumu
risināšanu, ņemot vērā ES ilgtermiņa
budžetā paredzētās iespējas.
Savukārt šā gada augustā tika noslēgts
Partnerības nolīgums starp LZA un Eiropas
Komisijas pārstāvniecību Latvijā par Eiro
pas Dokumentācijas centra izveidi LZA Eiropas Politikas pētījumu institūtā. Centrs savu
darbu plāno sākt jau 2018. gadā.
Lai nodrošinātu ES informācijas pieejamību un rosinātu Latvijas sabiedrībā diskusijas par ES prioritātēm un galvenajām
iniciatīvām, LZA Eiropas Dokumentācijas
centrā atradīsies Eiropas Savienības iestāžu
un aģentūru izplatīto jauno iespiedizdevumu paraugeksemplāri. Savukārt lai uzlabotu
vispārējo komunikāciju par ES aktualitātēm
un prioritātēm, centrs sadarbosies ar citiem
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2018. gads

72. sējums

3. numurs

Eiropas Dokumentācijas centriem un Europe
Direct informācijas centriem Latvijā.
EPPI sadarbojas ar citām LZA struktūrvienībām, pētniecības un izglītības iestādēm,
fondiem, sabiedriskajām un citām organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs. EPPI
plāno arvien lielāku iesaisti nacionāla un
starptautiska līmeņa projektos un pētījumos.
Ņemot vērā, ka Latvija ir salīdzinoši maza
ES dalībvalsts un tās resursi ir ierobežoti
komunikācijā un pētniecībā par un ap ES,
ir svarīgi rast sinerģiju un koordinēt dažādu
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ieinteresēto pušu darbību. LZA EPPI plāno arī
attīstīt sadarbību ar valsts iestādēm, augstskolām un NVO.
Esam ieinteresēti piesaistīt profesionālus
un Latvijā labākos spēkus, lai veicinātu Eiropas projekta dzīvotspēju Latvijā.
Inna Šteinbuka
LZA EPPI padomes priekšsēdētāja
Zane Zeibote
LZA EPPI direktora p.i.

