
Eiropas Savienības iestādes un 

lēmumu pieņemšana 



Tu uzzināsi: 

1. Kā tiek izstrādāti ES tiesību akti un lēmumi. 

 

2. Kā notiek lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā. 

 

3. Kādas Eiropas Savienības iestādes ir iesaistītas lēmumu pieņemšanā un kas 

tajās strādā. 
 



Iedzīvotāji, interešu grupas, eksperti: diskutē, apspriežas, ierosina 

Eiropas Komisija: izstrādā priekšlikumu 

Parlaments un Eiropas Savienības Padome: kopīgi pieņem ES tiesību 

aktus (likumus) 

Dalībvalstu vai vietējās varas iestādes: īsteno 

Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Tiesa: pārrauga, kā tos īsteno 

Kā top ES tiesību akti (likumi)? 

Avots: Prezentāciju materiāls par ES  

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_lv
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https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_lv


Lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 

Skaties 

infografiku! 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/lv/20150201PVL00004/Likumdošanas-pilnvaras


 

 

Svarīgākās Eiropas Savienības iestādes  

– Eiropadome 

Eiropadome – Eiropas Savienības prioritāšu 

noteicēja 

Eiropadomes priekšsēdētājs – Donalds Tusks (ievēlēts 

uz divarpus gadiem). Atrašanās vieta – Brisele. 

l  

                         

 

 

Foto: telegraph.co.uk. Autors: AFP 

Eiropadome nosaka vispārējās politiskās nostādnes un prioritātes, bet tā nav pilnvarota 

pieņemt tiesību aktus. Izvirza kandidātus augstiem ES līmeņa amatiem, piemēram, Eiropas 

Centrālajā bankā un Komisijā, un ieceļ viņus amatā.  

 

Eiropadomes dalībnieki ir ES dalībvalstu ministru prezidenti vai prezidenti, sēdēs piedalās arī 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos.  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/11066174/Donald-Tusk-the-new-head-of-Europe.html


Latviju Eiropadomē pārstāv Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. 

 

Pirms Eiropadomes sēdēm valstu līderi sanāk kopā politiskajos grupējumos. Tās 

darbā piedalās arī ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos 

Federika Mogerīni. 

Latvija Eiropadomē 



l  
 

Eiropas Savienības Padome – dalībvalstu balss. Eiropas Savienības Padomi katrā 

darbības jomā veido 28 dalībvalstu ministri, Latviju tajā pārstāv katras jomas ministrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālo lietu ministrs Juris Pūce pārstāv Latviju vides jautājumos, 

ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro – jautājumos par ekonomiku, finanšu ministrs Jānis Reirs 

kopā ar citu valstu finanšu ministriem uzrauga eirozonas stabilitāti.  

 

2015. gadā no janvāra līdz jūnija beigām Eiropas Savienības Padomes darbu kā prezidējošā 

valsts vadīja Latvija. Pašlaik ES prezidējošā valsts ir Rumānija. 

Eiropas Savienības Padome 



Ko dara Eiropas Savienības Padome? 

Organizē sarunas par ES tiesību aktiem un pieņem tos. 

 

Koordinē dalībvalstu politiku. 

 

Attīsta ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku. 

 

Slēdz starptautiskus nolīgumus. 

 

Pieņem ES budžetu kopā ar Eiropas Parlamentu. 

Avots: Eiropas Savienības Padome   

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_lv.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_lv.htm


Eiropas Parlaments – tautas balss 
 

Šobrīd Eiropas Parlamenta (EP) priekšsēdētājs ir  Antonio 

Tajāni. Priekšsēdētāju un citas EP amatpersonas deputāti no 

sava vidus ievēlē uz divarpus gadiem. 

 

Eiropas Parlaments ir vienīgā ES tieši ievēlētā iestāde, 

kuru reizi piecos gados dalībvalstu pilsoņi ievēlē savu 

interešu pārstāvēšanai. Eiropas vēlēšanas notiks 2019. 

gada 25. maijā. 

 

 
Foto: www.europarl.europa.eu  

Foto: europarl.europa.eu  

Eiropas Parlaments 

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/us/resource/static/images/MEPs/schultz-smile.jpg


Eiropas Parlamentam ir trīs galvenie uzdevumi. Tas: 

 

• apspriež un pieņem ES tiesību aktus (kopā ar Eiropas Savienības Padomi); 

 

• pārbauda Eiropas Komisijas un citu ES iestāžu darbu, lai pārliecinātos, kā tiek ievēroti 

demokrātijas principi; 

 

• apspriež un pieņem ES budžetu (kopā ar Eiropas Savienības Padomi). 

 

 

                          Vairāk informācijas vari iegūt Eiropas Parlamenta vietnē 

http://www.europarl.europa.eu/portal/lv
http://www.europarl.europa.eu/portal/lv
http://www.europarl.europa.eu/portal/lv
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http://www.europarl.europa.eu/portal/lv


Eiropas Parlamentā strādā 751 deputāts no 28 ES dalībvalstīm, pēc iespējamā #Brexit 

skaitu plānots samazināt uz 705 deputātiem no 27 valstīm. 

 

No katras valsts ievēlēto deputātu skaits ir aptuveni proporcionāls tās iedzīvotāju skaitam, 

taču tiek ievērots t. s. līdzsvarotas proporcionalitātes princips: nevienai valstij nedrīkst būt 

mazāk par 6 vai vairāk par 96 deputātiem. Nedaudz vairāk par trešdaļu deputātu ir sievietes.  

 

Deputātu darba laiks ir sadalīts starp vēlētājiem, darbu Strasbūrā, kur notiek 12 plenārsēdes 

gadā, un darbu Briselē, piedaloties gan papildu plenārsēdēs, gan arī komiteju un politisko 

grupu sanāksmēs. Savās mītnes zemēs deputāti parasti pirmdienās un piektdienās tiekas ar 

vēlētājiem un ekspertiem. 



Deputātu sēdvietas izvietotas atbilstoši politiskajai piederībai, nevis valstspiederībai. 

Kā tas izskatās, vēro 3D šeit.  

Priekšējā rindā sēž grupu līderi. 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/eu-members_final3/index.html
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/eu-members_final3/index.html


Politiskās grupas Eiropas Parlamentā  

Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) – 217 deputātu, t. sk. „Vienotība”. 

Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa –187 deputāti. 

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa – 75 deputāti, t. sk. Nacionālā apvienība. 

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa – 68 deputāti. 

Avots: http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/hemicycle.html 

http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/hemicycle.html


Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa – 52 deputāti. 

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa – 52 deputāts, t. sk. Latvijas Krievu savienība. 

Grupa „Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa” – 41 deputāti. 

Grupa „Nāciju un brīvības Eiropa” – 37deputāti. 

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti – 22 deputāti. 

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā  

Avots: http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/hemicycle.html  

http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/hemicycle.html


Latvijas EP  

deputāti 

Vārds, uzvārds  Politiskā grupa  

Sandra Kalniete 

„Vienotība”  

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie 

demokrāti) grupa 

Miroslavs Mitrofanovs 

Latvijas Krievu 

savienība  

Zaļo un Eiropas Brīvās 

apvienības grupa 

Iveta Grigule-Pēterse Eiropas Liberāļu un demokrātu 

apvienības grupa 

Roberts Zīle  

Nacionālā apvienība 

Eiropas Konservatīvo un 

reformistu grupa 

Aleksejs Loskutovs 

„Vienotība”  

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie 

demokrāti) grupa 

Andrejs Mamikins 

 

Eiropas Parlamenta Sociālistu un 

demokrātu progresīvās alianses 

grupa 

Inese Vaidere 

„Vienotība”  

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie 

demokrāti) grupa 

Kārlis Šadurskis 

„Vienotība”  

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie 

demokrāti) grupa 







Eiropas Komisija – kopējo interešu aizstāve 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs – Žans Klods Junkers  

Avots: Prezentāciju materiāls par ES  

Foto: pixshark.com 

Eiropas Komisija ir ES izpildinstitūcija. Tā ierosina tiesību aktu 

projektus, īsteno tiesību aktus, pārstāv un aizstāv ES kopējās 

intereses.  

 

Eiropas Komisijā darbojas 28 komisāri (t. sk. viens priekšsēdētājs, 

septiņi priekšsēdētāja vietnieki (t. sk. V. Dombrovskis) un 

20 komisāru), kuri pārstāv ES kopējās intereses.  

Eiropas Komisija 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_lv
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http://pixshark.com/jean-claude-juncker.htm
http://ec.europa.eu/index_lv.htm


Eiropas komisāra amata kandidātus izvirza ES dalībvalstis, 

bet Komisijas priekšsēdētājs nosaka katra komisāra 

atbildību par kādu no ES politikas jomām. 

 

No Latvijas Eiropas Komisijā strādā Valdis Dombrovskis. 

Eiropas Komisijā viņš ir priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbild 

par eiro un sociālo dialogu, šajā jomā viņam jāaizstāv visu 

ES dalībvalstu kopējās intereses. 

 

Pēc Lielbritānijas tautas nobalsošanas par izstāšanos no 

ES Lielbritānijas pārstāvis atkāpās no amata. Nozīmīgo 

jomu par finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un 

kapitāla tirgu savienību no 2016. gada 16. jūlija papildus jau 

iepriekšējiem uzdevumiem uzticēja V. Dombrovskim. 

Lielbritānijai pašlaik ir nenozīmīgs portfelis.  

Eiropas komisāri  

Avots: Eiropas Komisija   

Foto: flickr.com Autors: Edijs Pālens 

http://ec.europa.eu/about/index_lv.htm
https://www.flickr.com/photos/edijsfoto/4379830014


Ko dara Eiropas Komisija?  

Noskaties video!   

https://www.youtube.com/watch?v=30KzJX-VpkA
https://www.youtube.com/watch?v=30KzJX-VpkA
https://www.youtube.com/watch?v=30KzJX-VpkA
https://www.youtube.com/watch?v=30KzJX-VpkA


Citas Eiropas Savienības institūcijas 



Informācijas avoti 

Eiropas Parlamenta vietne        

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā  

Eiropadomes interneta vietne  

Eiropas Komisijas interneta vietne  

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā interneta vietne  

LR Ārlietu ministrijas interneta vietnes sadaļa par ES  

Prezentāciju materiāls par ES  
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