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Pamatskolas skolēniem

Uzzini daudz jauna un gatavojies Eiropas eksāmenam!



Par Latvijas un Eiropas Savienības attiecībām, pirms Latvija pievienojās Eiropas 

Savienībai.

Kad un kāpēc Latvija iestājās Eiropas Savienībā.

Kādi ir Latvijas ieguvumi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā.

Kuras ir Eiropas Savienības galvenās institūcijas un kas tajās strādā.

Tu uzzināsi:



Kā veidojās Latvijas un 

Eiropas Savienības attiecības?



Kāpēc Latvija iestājās Eiropas Savienībā?

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

ar brīvām Eiropas valstīm.

Kad Latvija pirms 30 gadiem atguva neatkarību, tās galvenais uzdevums bija stiprināt savu

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

ekonomiku un demokrātiju, Latvija sāka ceļu uz dalību Eiropas Savienībā.

Latvija pievienojās Eiropas Savienībai, lai nodrošinātu valstī stabilitāti, drošību un ceļu

ilgtspējīgai attīstībai, kā arī vietu starp demokrātiskām Eiropas valstīm.



Tautas nobalsošana

2002. gada 13. decembrī Latvija saņēma uzaicinājumu iestāties Eiropas Savienībā. Tika

organizēta tautas nobalsošana, ļaujot tautai izlemt, vai Latvijai ir jāiestājas ES.

2003. gada 20. septembrī vēlētājiem bija jāatbild uz jautājumu: „Vai jūs esat par Latvijas

dalību Eiropas Savienībā?”

www.cvk.lv

https://www.cvk.lv/lv


Latvija iestājās 

Eiropas Savienībā 

2004. gadā

Apliecinot Eiropas Savienības demokrātiskumu, Lielbritānija 2020. gadā izstājās no Eiropas 

Savienības.



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; 

partnerība ar citām demokrātiskām 

valstīm un starptautiska atpazīstamība;

iespēja izmantot ES fondu līdzekļus valsts attīstībā;

vieglāk pārvarēt ekonomiskās krīzes, lielāka iespēja 

saņemt palīdzību nepieciešamības gadījumā 

(piem., atbalsts Covid-19 seku mazināšanai);

brīva preču kustība ES. 

iespēja brīvi mācīties un strādāt citās ES 
dalībvalstīs;



Eiropas Savienības institūcijas

Eiropas Parlaments Eiropas Komisija

Tautas balss: ES 

pilsoņu vēlēta 

institūcija. 

Pieņem ES likumus.

Eiropas Savienības Padome

Dalībvalstu balss: 27 ES dalībvalstu 

nozaru ministru sanāksme. 

Pieņem lēmumus par nepieciešamo 

rīcību konkrētās jomās.

Kopējo interešu aizstāve: 

izpildvara 

(27 komisāri – viens no 

katras ES valsts). 

Seko līdzi notikumiem un 

reaģē, ierosinot jaunus 

likumus.

Eiropadome

Nosaka ES politiskās nostādnes un 

prioritātes. 27 ES dalībvalstu 

prezidenti vai ministru prezidenti. 

http://www.europarl.europa.eu/portal/lv/
http://ec.europa.eu/index_lv.htm


Eiropadome

Eiropadome – Eiropas Savienības prioritāšu noteicēja

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.

Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Eiropadomes priekšsēdētājs – Šarls Mišels. 
Atrašanās vieta – Brisele.



Latviju Eiropadomē pārstāv

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Eiropadome

Foto: www.mk.gov.lv

Pirms Eiropadomes sēdēm valstu līderi sanāk kopā politiskajos

grupējumos. Tās darbā piedalās arī ES Augstais pārstāvis

ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels, kurš

vada Eiropas Ārējās darbības dienestu.

www.ec.europa.eu



Eiropas Parlaments – tautas balss

Šobrīd Eiropas Parlamenta (EP) priekšsēdētājs ir Dāvids
Marija Sasoli. 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.

Foto: www.europarl.europa.eu

Eiropas Parlaments

Foto: www.europarl.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/meps/lv/96864/DAVID+MARIA_SASSOLI/home


Eiropas Parlamentam ir trīs galvenie uzdevumi:

apspriest un pieņemt ES tiesību aktus (kopā ar Eiropas Savienības Padomi);

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

demokrātijas principi;

apspriest un pieņemt ES budžetu (kopā ar Eiropas Savienības Padomi).

Vairāk informācijas vari iegūt Eiropas Parlamenta vietnē.

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


Eiropas Parlamentā strādā 705 deputāti no 27 ES dalībvalstīm.

Interaktīvs sēdvietu plāns

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.

https://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/hemicycle.html


Eiropas Parlamentā no Latvijas ievēlēti 

8 deputāti 

Roberts 

Zīle
Sandra 

Kalniete
Tatjana 

Ždanoka 

Dace 

Melbārde

Andris Ameriks Inese Vaidere Nils UšakovsIvars Ījabs

Nākamās Eiropas Parlamenta 

vēlēšanas notiks 2024. gadā. Ar 

deputātiem iespējams sazināties,  

aicināt viņus uz diskusijām. 

Papildu informācija: 

https://www.europarl.europa.eu/la

tvia/lv/latvijas-deput-ti.html. 

https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/latvijas-deput-ti.html


Kā Eiropas Parlamenta pieņemtie 

lēmumi ietekmē Latvijas likumus?



Eiropas Savienības Padome – dalībvalstu balss. Eiropas Savienības Padomi katrā

darbības jomā veido 27 dalībvalstu ministri, tai skaitā viens no Latvijas.

Vides aizsardzības un reģionālo lietu ministrs Artūrs Toms Plešs pārstāv Latviju vides

jautājumos, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs – jautājumos par ekonomiku, finanšu

ministrs Jānis Reirs kopā ar citu valstu finanšu ministriem uzrauga eirozonas stabilitāti.

2015. gada pirmajā pusē Eiropas Savienības Padomes darbu kā

prezidējošā valsts vadīja Latvija. Pašlaik ES prezidējošā valsts ir

Portugāle, jūlijā stafeti pārņems Slovēnija.



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


Eiropas Komisija – kopējo dalībvalstu interešu aizstāve.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja – Urzula fon der Leiena.

Avots: Prezentāciju materiāls par ES.

Eiropas Komisija ir ES izpildinstitūcija. Tā ierosina tiesību aktu

projektus, īsteno tiesību aktus, pārstāv un aizstāv ES kopējās

intereses.

Eiropas Komisijā darbojas 27 komisāri (viens no katras dalībvalsts),

kuri pārstāv ES kopējās intereses.
Foto https://lv.wikipedia.org/

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_lv
https://lv.wikipedia.org/wiki/Urzula_fon_der_Leiena


Eiropas Komisija

No 2019. līdz 2024. gadam Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ir

Urzula fon der Leiena no Vācijas.

Valdis Dombrovskis ir Eiropas Komisijas priekšsēdētājas

izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā un

tirdzniecības komisārs.



Augstākā Eiropas Komisijas 

ierēdne – Ilze Juhansone

Ilze Juhansone ir Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre. Viņa ir

atbildīga par aptuveni 33 000 Eiropas Komisijas darbinieku.

Ilze Juhansone iepriekš strādājusi Latvijas Tieslietu un Ārlietu

ministrijā, bijusi Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā

vadītāja. Novērtējot Ilzes Juhansones profesionalitāti, 2015. gadā,

kad Latvija bija prezidējošā valsts ES padomē, viņa kļuva par

Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietnieci, no 2019. gada vidus

Ilzei Juhansonei papildus uzticēja ģenerālsekretāres pienākumu

izpildītājas amatu. Kopš 2020. gada janvāra Ilze Juhansone ir EK

ģenerālsekretāre.
Foto https://ec.europa.eu/



Informācijas avoti

Eiropas Savienības māja

Eiropas Parlamenta vietne

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

Eiropadomes interneta vietne

Eiropas Komisijas interneta vietne

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā interneta vietne

LR Ārlietu ministrijas interneta vietnes sadaļa par ES

http://www.esmaja.lv/
http://www.europarl.europa.eu/portal/lv
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/sakums.html
http://www.consilium.europa.eu/lv/european-council/
http://ec.europa.eu/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/latvija/news/index_lv.htm
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika

