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Patlaban Latvijā gatavojamies  
jau ceturtajām  
Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 
Tās norisināsies šā gada 25. 
maijā, un tajās izvēlēsimies 
astoņus deputātus, kas nākamajā 
piecgadē pārstāves valsti EP. 

Šobrīd jau varētu šķist, ka Latvijas dalība 
Eiropas Savienībā (ES) un līdz ar to pieejamās 
iespējas un priekšrocības ir pašsaprotama 
lieta, taču vēl pavisam tas nebūt nebija tik 
vienkārši. Latvija par Eiropas Savienības 
dalībvalsti kļuva tieši pirms piecpadsmit 
gadiem – 2004. gada 1. maijā, pēc gandrīz 

desmit gadus ilguša pievienošanās procesa. 
Tas apliecināja Latvijas vēlmi nostiprināt savas 
kā neatkarīgas, demokrātiskas un 
parlamentāras valsts vērtības, iekļaujoties 
rietumu demokrātisko valstu saimē un 
sadarbojoties ar līdzīgi domājošām valstīm. Arī 
patlaban ES ir lielākais tirdzniecības bloks 
pasaulē, tas ir nozīmīgs spēks klimata 
pārmaiņu apkarošanā un attīstības palīdzības 
sniegšanā, turklāt visas ES dalībvalstis saskaņā 
ar ANO Tautas attīstības indeksu ierindojas 
starp visattīstītākajām valstīm pasaulē. Arī 
Latvija nu jau 15 gadus ir pilntiesīga šī bloka 
dalībvalsts, taču kādas izmaiņas līdz ar 
iestāšanos ES izjūtam un kādu labumu no 
pievienošanās šim blokam esam guvuši?

3  2. – 3.lpp.

Arī šogad, kā jau ierasts, 9. maijā visā Latvijā ar 
plašu programmu tiks atzīmēta Eiropas diena. 
Tā veltīta mieram un vienotībai visā Eiropā, un 
šajā datumā tiek atzīmēta par godu tā 
dēvētajai Šūmana deklarācijai, kas tiek 

uzskatīta par pašreizējās Eiropas Savienības 
pirmsākumu. Uzziniet vairāk, kur un kādi 
pasākumi saistībā ar Eiropas dienu notiks un 
kā tajos var piedalīties! 6

3  4.lpp.

15 gadi kopš iestāšanās ES

Svinēsim Eiropu!

2004. gada 
3. maijs. Svinīgā 
jauno ES 
dalībvalstu karogu 
pacelšana Briselē

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/latvija_es_15_faktu_lapa_lv.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_lv


Kaut Latvija salīdzinoši nav liela ne pēc 
iedzīvotāju skaita, ne platības vai kādiem 
citiem parametriem, mūsu ministriem ir tāda 
pati balss ES Ministru padomē kā ES lielo 
valstu, piemēram, Vācijas vai Polijas valdības 
pārstāvjiem. Un pat vislielākajiem kritiķiem 
jāatzīst, ka, kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, 
daudz kas Latvijā ir būtiski mainījies. Vispirms, 
protams, tas saistīts ar ekonomiku un drošību 
– Latvijas galvenie tirdzniecības partneri ir ES 
dalībvalstis, ekonomikas izaugsmi veicina 
dalība vienotajā tirgū un, pateicoties kopīgai 
ārpolitikai ar citām Eiropas Savienības valstīm, 
arī Latvija pasaules politikā dzirdama arvien 
labāk. Protams, tas izpaužas arī skaitļos – kopš 
Latvija ir ES dalībvalsts, tā spējusi samazināt 
dzīves līmeņa atšķirības ar ES dalībvalstīm par 
vairāk nekā 20 % ( ja 2004. gadā Latvijas 
iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu 
iedzīvotāju bija 42 % no ES vidējā, tad 2017. 
gadā tas sasniedza jau 67 %). Taču ko no tā 
visa ikdienā izjūt ikviens šeit dzīvojošais? Šo 
piecpadsmit gadu laikā Latvijas iedzīvotājiem ir 
ievērojami paplašinājušās ceļošanas iespējas 
– ceļot kļuvis daudz vienkāršāk. Tāpat krietni 
vairāk iespēju ir jauniešiem un studentiem, kuri 
izmanto ES sniegtās studiju un prakses iespējas 
dažādās valstīs; ikviens var saņemt atbalstu 
uzņēmējdarbībai; pateicoties ES finansējumam 

uzlabojusies vides un dzīves 
kvalitāte – sakārtota ceļu 
infrastruktūra, attīstīti 
dažādi atpūtas, sporta un 

kultūras objekti.
Ja jāuzskaita īsi, tad šie ir 

tikai daži no Latvijas 
ieguvumiem kopš 

pievienošanās 
ES:

Vieglāk ceļot, 
lētāk sazvanīties

1. ES sniegtais finansējums

No 2004. līdz 2018. gadam Latvija no kopējā 
Eiropas Savienības budžeta saņēmusi 10,56 
miljardus eiro. Tie ieguldīti Latvijas 
infrastruktūrā, enerģētiskajā drošībā, 
ekonomikas modernizācijā, lauku attīstībā un 
darbaspēka produktivitātes celšanā, atbalstā 
Latvijas uzņēmējiem un zinātniekiem, kā arī 
dažādiem kultūras un sabiedriskiem objektiem. 
ES dod papildu apmēram 2 % Latvijas IKP 
pieaugumā, un kopumā Latvija no ES budžeta 
atpakaļ saņēmusi gandrīz četrreiz vairāk, nekā 
tajā iemaksājusi, norāda Ārlietu ministrija. Jeb 
citiem vārdiem – tas nozīmē, ka par katru eiro, 
ko Latvija iemaksājusi kopējā ES budžetā, mēs 
atgūstam vidēji 4 eiro.

2. Ekonomiskā izaugsme
Protams, šeit minamo parametru ir vairāk, 
taču, šķiet, visuzskatāmākais – kopš iestāšanās 
ES, vidējā darba alga Latvijā augusi teju trīs 
reizes (no 214 eiro 2004. gadā līdz 742 eiro 
2018. gadā).

3. Plašākas ceļošanas iespējas

2007. gada beigās Latvija pievienojās Šengenas 
zonai – tas nozīmē pasu un robežkontroles 
atcelšanu ES pilsoņiem uz ES iekšējām 
robežām un ostās. Nedaudz vēlāk 
robežkontrole tika atcelta arī lidostās, un jau 
kopš 2008. gada marta Latvijas pilsoņi var 
pilnībā izmantot ES priekšrocības, brīvi un bez 
robežkontroles pārvietojoties visās 26 
Šengenas valstīs.

4. Studijas citās valstīs
ES sniegtās studiju un prakses iespējas 
ERASMUS+ programmās dažādās valstīs šo 
gadu laikā izmantojuši jau vairāk nekā 16 
tūkstoši studentu no Latvijas.

5. Pieeja ES valstu tirgum
Līdz ar iestāšanos ES, Latvijas uzņēmējiem ir 
atvērts visu ES dalībvalstu tirgus, līdz ar to 
paverot daudz plašākas un izdevīgākas ekspor-
ta iespējas. (2018. gadā uz ES valstīm novirzīti 
72 % no Latvijas eksporta.)

6. Dalība eirozonā
2014. gada 1. janvārī Latvija nomainīja latu 
pret Eiropas vienoto valūtu eiro, kas nozīmē 
gan lielāku finanšu drošību, gan plašākas 
iespējas un izdevīgākus pārrobežu darījumus 
uzņēmējiem, gan vienkāršāku ikdienu ceļojot.
Saskaņā ar Eirobarometra 2018. gada rudens 
datiem, eiro lietošanu atbalsta 81 % Latvijas 
iedzīvotāju. 

7. Atbalsts lauksaimniekiem
Atsevišķi jāmin atbalsts lauksaimniekiem, ko 
arī Latvijā saņem gan tiešmaksājumu veidā, 
gan kā atbalstu jaunajiem zemniekiem, finan-
sējumu inovācijām un dzīves uzlabošanai 
lauku apvidos, gan uz ko nepieciešamības 
gadījumā var pretendēt krīzes situācijās.

8. Lētākas sarunas, drošākas 
preces
Arī Latvijā ir spēkā visā ES noteiktie drošuma un 
kvalitātes standarti dažādām precēm un pakal-
pojumiem. Tāpat tas nozīmē vienādu servisu ar 
citām Eiropas valstīm, iegādājoties preces 
internetā un saņemot to lietošanas garantijas, 
kā arī lētākas mobilās sarunas visā Eiropā.

9. Daba un klimats
ES stingri iestājas par planētai draudzīgāku un 
„zaļāku” politiku gan starptautiski, gan Eiropas 
valstu iekšienē. Tas nozīmē – mazāk plastma-
sas ikdienā, vairāk alternatīvo resursu, kā arī 
atbalsts energoefektīvākiem mājokļiem, dabas 
un vides saudzēšanai.

10. Drošība
Latvija kā ES dalībvalsts piedalās arī tās kopējās 
drošības politikas veidošanā, tostarp paužot 
savu attieksmi un nosodījumu un nepieciešamī-
bas gadījumā nosakot sankcijas, piemēram, pret 
Krieviju. Latvijas robeža ir arī ES ārējā robeža, un 
līdz ar to Latvijai pieejams ES finansējums robe-
žu apsardzei, muitai un kontrolei.
Tāpat Latvijas pilsoņiem ir pieejams konsulā-
rais atbalsts visās ES pārstāvniecībās pasaulē, 
un nu jau arī Latvija ES attīstības palīdzības 
politikas ietvaros sniedz savu artavu, nododot 
reformu pieredzi valstīm, kas vēl ir pārejas 
posmā uz stabilu un noturīgu demokrātiju. 6

Jau piecpadsmit gadus Latvija ir 
pilntiesīga ES dalībvalsts un līdz ar citām 
valstīm kopīgi piedalās tās institūciju 
darbā un lēmumu pieņemšanas procesā. 

* Publikācijā 
izmantoti Latvijas 
Ārlietu ministrijas 
un Eiropas 
Komisijas 
sagatavotie 
materiāli par 
Latvijas dalību ES.

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/latvija_es_15_faktu_lapa_lv.pdf
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/latvija_es_15_faktu_lapa_lv.pdf
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/latvija_es_15_faktu_lapa_lv.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2018/surveyKy/2215
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2018/surveyKy/2215


Atzīmējot Eiropas dienu, arī šogad 9. maijā visā 
Latvijā paredzēta plaša pasākumu programma. 
Jebkuram interesentam ir iespēja piedalīties 
gan nu jau par tradīciju kļuvušajā „Eiropas 
eksāmenā” un izzināt dažādu iestāžu darbu, 
gan piedalīties diskusijās vai vienkārši līdz ar 
citiem kopīgi svinēt šos svētkus. Par visiem šeit 
minētajiem, kā arī vēl citiem Eiropas dienas 
pasākumiem plašāku informāciju meklējiet ES 
mājas lapā internetā – www.esmaja.lv, kā arī 
sociālajos tīklos Facebook un Twitter.

Eiropas eksāmens
Jau no plkst. 8 ikviens varēs piedalīties 
zināšanu pārbaudē par jautājumiem, kas 
saistīti ar ES, kā arī laimēt tajā vērtīgas balvas. 
Eksāmens skolēniem tiek piedāvāts trīs 
vecuma grupās (5.–6. klase, 7.–9. klase un 
10.–12. Klase), savukārt pieaugušajiem – trīs 
grūtības pakāpēs.
Jāpiebilst, ka pērn Eiropas eksāmenā 
piedalījās teju 17 tūkstoši dalībnieku.

Atvērtas durvis vairāk nekā 
20  vietās
9. maijā nu jau tradicionāli savas durvis vērs 
dažādas iestādes un organizācijas, kuru 
darbinieki ikdienā strādā ar ES jautājumiem, 

kā arī uzņēmumi un objekti, kuros ieguldīti ES 
fondu līdzekļi. Pasākumā piedalās ārvalstu 
vēstniecības Rīgā, ES māja, Latvijas Ārlietu 
ministrija, Saeima un Eiropas elektronisko 
sakaru regulatoru iestādes birojs (BEREC 
Office), kā arī dažādi uzņēmi un iestādes, 
tostarp Getliņi EKO, Madara Cosmetics, lidosta 
Rīga, Kalnciema kvartāls, Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs, Latvijas Zinātnes centru 
apvienība (ZINOO), LU Dabas māja, Rīgas Doms 
un Rīgas apgabaltiesa.
Īpaši aicinātas ir skolēnu grupas!

Diskusija ar komisāru
No 9:50 līdz 10:35 tiešsaistē varēs sekot līdzi 
Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu un Eiropas 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Valda 
Dombrovska diskusijai par ekonomikas 
izaicinājumiem, kā arī aktualitātēm Eiropā un 
Latvijā. 
Tiešraide būs atrodama www.esmaja.lv, kā arī 
EK pārstāvniecības Facebook kontā.

Muzikālais ekspresis
Muzikālais svētku ekspresis šogad dosies 
ciemos uz vairākām Rīgas skolām. Par 
muzikālo daļu tajā rūpēsies Ralfs Eilands ar 
grupu, vadītāja pienākumus uzņemsies Nauris 
Brikmanis un piedalīsies vēl arī īpašie viesi.

Palīgs skolotājiem

Aprīlī un maijā Latvijas vispārizglītojošās 
skolās nonāk arī atjaunotā metodisko 
materiālu kopa „Vitamīns ES”, kas ļauj 
daudzveidīgi un saistošā veidā izzināt Eiropu, 
kā arī palīdz skolotājiem bagātināt dažādu 
mācību priekšmetu stundu saturu visa gada 
garumā. Ieteikumi darbam un materiāli 
lejupielādei pieejami ikvienam interesentam.
Materiāli pieejami elektroniski šeit.
Tāpat internetā pieejams arī „Mācību stūrītis”, 
kurā atrodamas darbam ar skolēniem 
paredzētas spēles, konkursi un uzdevumu 
grāmatas, kas aicina aizraujošā veidā iepazīt 
ES. Skolotāji šeit atradīs iedvesmojošus 
materiālus sarunām par dažādām tēmām, 
piemēram, vidi un klimatu, ekonomiku, ES 
valstīm un vēsturi. Materiāli sagatavoti 
dažādām vecuma grupām, un tos var atrast 
šeit.

Eiropas diena 
Latvijā

https://esmaja.lv
http://www.esmaja.lv
https://www.facebook.com/EiropasKomisija/
https://esmaja.lv/lv/projekti
https://europa.eu/learning-corner/home_lv
https://europa.eu/learning-corner/home_lv

