
Latvija un Eiropas Savienība 

 



1. Kāpēc Latvija iestājās Eiropas Savienībā? 

 

2. Kādi ir Latvijas ieguvumi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā? 

 

3. Kādas ir Eiropas Savienības galvenās institūcijas un kas tajās strādā? 

 

4. Kā Eiropas Parlamenta lēmumi ietekmē Latvijas likumus?  
 

Tu uzzināsi: 

 



Kāpēc Latvija iestājās Eiropas Savienībā? 

Latvija vienmēr ir bijusi Eiropas daļa, taču okupācijas dēļ tā nevarēja veidot savu nākotni kopā 

ar citām brīvām Eiropas valstīm. 

 

Kopš 20. gs. 90. gadu sākuma Latvijas galvenais uzdevums bija stiprināt atgūto neatkarību, 

valstiskumu un labklājību. Lai to īstenotu, kā arī veidotu un stiprinātu tirgus ekonomiku un 

demokrātiju, Latvija sāka ceļu uz dalību Eiropas Savienībā. 

 

Latvija brīvprātīgi izvēlējās pievienoties ES, lai nodrošinātu valstī stabilitāti, drošību un 

ceļu ilgtspējīgai attīstībai, kā arī vietu starp demokrātiskām Eiropas valstīm.  



Kā veidojās Latvijas un Eiropas 

Savienības attiecības? 



Latvija iestājās 

Eiropas Savienībā  

2004. gadā 



Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 

Latvijai ir: 

• iespēja pilntiesīgi veidot Eiropas Savienības nākotni, noteikt  prioritātes un attīstību; 

 

• atvieglota tirdzniecība ar citām ES dalībvalstīm; 

 

• lielāka ekonomiskā izaugsme un stabilitāte (lielākas investīcijas, ražošanas attīstība, 

eksporta pieaugums u. c.);  

 

• partnerība ar citām demokrātiskām valstīm un starptautiska atpazīstamība; 

 

Uzskaite turpinās nākamajā slaidā. 



• iespēja izmantot ES fondu līdzekļus valsts attīstībā; 

  

• vieglāk pārvarēt ekonomiskās krīzes, lielāka iespēja saņemt palīdzību 

nepieciešamības gadījumā (piem., 2009. gadā); 

 

• iespēja brīvi mācīties un strādāt citās ES dalībvalstīs; 

  

• brīva preču kustība ES.  

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 

Latvijai ir: 



Latvija strādā Eiropas Savienības 

institūcijās 

Eiropas Parlaments Eiropas Savienības Padome Eiropas Komisija 

Tautas balss: ES 

pilsoņu vēlēta 

institūcija.  

Pieņem ES likumus. 

Dalībvalstu balss: 28 ES 

dalībvalstu nozaru ministru 

sanāksme.  

Pieņem lēmumus par 

nepieciešamo rīcību 

konkrētās jomās. 

Kopējo interešu 

aizstāve: izpildvara  

(28 komisāri – viens no 

katras ES valsts).  

Seko līdzi notikumiem 

un reaģē, ierosinot 

jaunus likumus. 

http://www.europarl.europa.eu/portal/lv/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/index_lv.htm


Eiropas Parlamentā no Latvijas pašlaik 

strādā 8 deputāti  

R. Zīle S. Kalniete M.Mitrofanovs  K. Šadurskis 

I. Grigule-Pēterse I. Vaidere A. Loskutovs A. Mamikins 

Nākamās Eiropas 

Parlamenta vēlēšanas notiks 

2019. gada 25. maijā 



Kā Eiropas Parlamenta pieņemtie 

lēmumi ietekmē Latvijas likumus? 



Eiropas Savienības Padome 

 

 
Katru dalībvalsti Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs pārstāv ministrs, kurš 

atbildīgs tieši par jautājumiem, kas tiek izskatīti konkrētajā sanāksmē. Piemēram, ja 

Eiropas Savienības Padome apspriež vides jautājumus, sanāksmē piedalās visu 28 ES 

dalībvalstu vides ministri. 

 

Ministra viedokli sagatavo attiecīgās ministrijas darbinieki, uzklausot ekspertu viedokļus un 

arī sabiedrību. Gala lēmumu par Latvijas redzējumu pieņem politiķi Ministru kabinetā un 

Saeimā. Ministrs šajās sanāksmēs pauž visas valsts viedokli.  

 



Eiropas Komisija  

Eiropas Komisija ir izpildvara (bieži to pielīdzina sava veida valdībai, tomēr ir arī 

atšķirības), kura īsteno ES politiku, pārvalda ES programmas, nodrošina budžeta izpildi, 

pārstāv ES starptautiskajās sarunās, uzrauga pareizu ES līgumu piemērošanu. 

 

Eiropas Komisijai katra dalībvalsts izvirza vienu komisāru, kopā tajā darbojas 28 

komisāri, kuriem jāpārstāv ES kopējās intereses (nevis atsevišķu valstu intereses). 

 

Eiropas Komisijas viceprezidenta amatu ieņem Valdis Dombrovskis. 

 

 



Eiropas Komisija pārstāv Eiropas 

kopējās, ne dalībvalstu intereses 

No 2014. līdz 2019. gadam Eiropas Komisijas priekšsēdētājs ir 

centriski konservatīvās Tautas partijas grupas pārstāvis no 

Luksemburgas Žans Klods Junkers. 

Latvijas izvirzītais pārstāvis  Valdis 

Dombrovskis Eiropas Komisijā ir 

priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga 

jautājumos, atbild arī par finanšu stabilitāti, 

finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu 

savienību. 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/dombrovskis_lv


Ko dara Eiropas Komisija?  

Noskaties video: 

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


Eiropas Komisijas pārstāvniecība 

Latvijā 

Visās 28 ES dalībvalstīs Eiropas Komisijai ir savas vēstniecības. Tās dēvē par 

pārstāvniecībām. 

Eiropas Komisijas Latvijas pārstāvniecības galvenās funkcijas ir:  

 1) pārstāvēt Eiropas Komisiju Latvijā; 

 2) informēt Eiropas Komisiju par notikumiem Latvijā; 

 3) informēt Latvijas sabiedrību par ES aktualitātēm. 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā atrodas Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 

28, Rīgā. Eiropas Savienības mājā atrodas arī Eiropas Parlamenta birojs Latvijā un ES 

informācijas centrs. 

Aicinām ES mājā apmeklēt dažādus interesantus pasākumus un saņemt izsmeļošu informāciju 

par ES jautājumiem! Sīkāk www.esmaja.lv. 

http://www.esmaja.lv/
http://www.esmaja.lv/
http://www.esmaja.lv/
http://www.esmaja.lv/
http://www.esmaja.lv/

