
„Kā vērtēt Latvijas dalības 
Eiropas Savienībā 

desmitgadi?” 

2014.gada 6.maijs 



• Latvijas ES dalības desmitgades izvērtējums 
 

• Latvijas iedzīvotāju ES dalības vērtējumi 2010.gadā 
 

• Diskusija: kā piedzīvotās izmaiņas, Latvijai esot ES 
dalībvalstij, izjutu es?  
 

• Secinājumi 
 

• Turpinājums neformālā gaisotnē 

Programma 























Vērtējumi 2010.gadā 

 Diskusijās “Es, Latvija un ES” Ogrē, Tukumā, Daugavpilī, 
Liepājā, Preiļos, Saldū, Valmierā, Ventspilī, Alūksnē, Talsos, 
Jelgavā un Jēkabpilī iedzīvotāji:  

• izvērtēja Latvijas pirmos 6 gadus ES,  

• formulēja priekšlikumus, ko būtu jādara vietējā,  
nacionālajā un Eiropas līmenī.  

 
230 dalībnieki, 136 sievietes, 94 vīrieši: 

• 60 dalībnieki vecumā no 18-35 gadiem 

• 57 dalībnieki vecumā no 36-50 gadiem,  

• 113 dalībnieki vecāki par 50 gadiem. 



Vērtējumi 2010.gadā 

 Ārlietas un aizsardzība 
 

• Norobežošanās no Krievijas politiski-ekonomiskās 
sistēmas - vairs neesam atkarīgi no Maskavas 

• Politiskā drošība - pleca/ vienotības sajūta ar citām ES 
valstīm 

• Plašākas iespējas sadarbībai ar citām valstīm 
 

• Latvijai nav pa spēkam ES kaut ko mainīt – vecām 
dalībvalstīm nospiedošs pārsvars 



Vērtējumi 2010.gadā 

 Darba tirgus un uzņēmējdarbība 
 

• Plašāks vienots tirgus – lielāka preču un pakalpojumu 
pieejamība 

• Latvijas pievilcība ārvalstu investoriem 
• Pareizi izlietota ES nauda dod  labu efektu 

  
• Rūpnīcu un zemes izpārdošana, kas noved pie ražošanas 

iznīcināšanas un bezdarba pieauguma 
• Cukurfabriku likvidācija un kuģu sagriešana 
• Lata zaudēšana 



Vērtējumi 2010.gadā 

 Integrācija un migrācija 
 

• Plašākas iespējas ceļot, dzīvot un strādāt citās ES valstīs 
• Bezvīzu režīmi un robežu atvēršana bez iekšējām muitām  
• Iespējas pielietot praksē valodas gan ārzemēs, gan Latvijā 

(vairāk tūristu) 
 

• Latvija zaudē labus kadrus, kas dodas dzīvot vecajās 
dalībvalstīs, kas nopelna ar mūsu darba rokām 

• Atvērtas robežas nepalīdz cīnīties ar kontrabandu un 
nelegālajiem iebraucējiem 

• Ieceļotāji ieņem mūsu darba tirgu un ietekmē kultūru 
 



Vērtējumi 2010.gadā 

 Izglītība 
  

• Iespēja izglītoties, braukt apmaiņas programmās citās 
valstīs 

• Daudz plašākas iespējas mācīties un profesionāli 
pilnveidoties, arī neformālā izglītībā 

• Vairāk pievēršam uzmanību valodu apguvei 
  

• Mazo skolu slēgšana 
• Nepareizi uzbūvēta izglītības sistēma, kas neveicina 

ražošanu un uzņēmējdarbības domāšanu 
 



Vērtējumi 2010.gadā 

 Labklājība 
 

• Sajūta, ka sākam tuvoties civilizācijai 
• Labāka patērētāju aizsardzība – labāka produktu un 

pakalpojumu kvalitāte 
• ES atbalsts Latvijai krīzes situācijas risinājumos (100 

latu stipendijas ir atbalsts) 
  

• Sabiedrības noslāņošanās un sociālā nevienlīdzība 
• Straujš cenu kāpums pēc 2004.gada 



Vērtējumi 2010.gadā 

 Lauksaimniecība 
 

• Atbalsts lauksaimniekiem, arī mazajiem zemniekiem 
 
• Netaisnīgs finansējuma sadalījums, salīdzinot ar citām 

valstīm 
• Kvotas 



Vērtējumi 2010.gadā 

 Valsts pārvaldība 
  

• Vairāk demokrātijas un iespējas brīvi paust savu 
viedokli 

• Sakārtota likumdošana un e-pārvaldes ieviešana 
• Pārņemam citu valstu pieredzi 

  
• Cilvēki zaudējuši ticību savai valstij 
• ES pieņem likumus, kas nav izdevīgi vai piemēroti 

Latvijai 
• Lielā birokrātija traucē darboties 

 



Vērtējumi 2010.gadā 

 Veselība 
  

• Eiropas veselības apdrošināšanas karte 
  

• Nepieejami medicīnas pakalpojumi, slimnīcu slēgšana 
• Dārgas zāles 

 



Vērtējumi 2010.gadā 

 Vides aizsardzība un enerģētika 
 

• Atbalsts cīņai ar klimata pārmaiņām, t.sk. zaļākai 
saimniekošanai, atjaunojamai enerģijai un 
energoefektivitātei 

• Sākta atkritumu šķirošana 
• Uzlabojusies ūdens kvalitāte 

  
• Dabas piesārņošana 



Balsošana 

Ja Latvija nebūtu iestājusies ES, vai situācija 
Latvijā kopumā būtu:  
 
a) pozitīvāka,  

 
b) negatīvāka,  

 
c) ievērojamas izmaiņas nebūtu bijušas.  

 



Balsošana 

Vai Jūs piekrītat, ka ārlietās un aizsardzībā 
notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  

 



Balsošana 

Vai piekrītat, ka darba tirgū un 
uzņēmējdarbībā notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  

 



Vai piekrītat, ka iekšējā drošībā notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  
 

Balsošana 



Vai piekrītat, ka integrācijā un migrācijā 
notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  

 

Balsošana 



Vai piekrītat, ka izglītībā notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  
 

Balsošana 



Vai piekrītat, ka labklājībā notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  
 

Balsošana 



Vai piekrītat, ka lauksaimniecībā notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  
 

Balsošana 



Vai piekrītat, ka valsts pārvaldībā notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  
 

Balsošana 



Vai piekrītat, ka veselībā notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  

 

Balsošana 



Vai piekrītat, ka vidē un enerģētikā 
notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  

 

Balsošana 



Latvijas ieguvumi un zaudējumi Eiropas 
Savienībā 
 
 
 
 
 
video 
https://www.youtube.com/watch?v=nmZ6q2tK9jI&feature=youtu.be 

Vērtējumi 2014.gadā 



Rezultāti par 10 jomām 

ārlietas un aizsardzība  darba tirgus un uzņēmējdarbība iekšējā drošība  

integrācijā un migrācijā  izglītībā labklājībā lauksaimniecībā 

valsts pārvaldībā  veselībā vidē un enerģētikā  



Vai piekrītat, ka integrācijā un migrācijā 
notikušas:  
 

a) ievērojamas pozitīvas pārmaiņas,  
 

b) ievērojamas negatīvas pārmaiņas,  
 

c) nav ievērojamu pārmaiņu.  

 

Balsošana 



Par ārlietām un aizsardzību - jomu, kurā visvairāk dalībnieku uzskata, ka 
notikušas pozitīvas pārmaiņas.  
 

Vai ES ir šajā jomā:  
 
a) veicinājusi pozitīvas pārmaiņas, 

 
b) kavējusi pozitīvas pārmaiņas, 

 
c) nav ne veicinājusi, ne kavējusi  
(nav saistības ar Latvijas dalību ES). 

 

Balsošana 



Par veselību – jomu, kurā visvairāk dalībnieku uzskata, ka notikušas negatīvas 
pārmaiņas vai tās nav ievērojamas.  
 

Vai ES ir šajā jomā:  
 
a) veicinājusi pozitīvas pārmaiņas, 

 
b) kavējusi pozitīvas pārmaiņas, 

 
c) nav ne veicinājusi, ne kavējusi  
(nav saistības ar Latvijas dalību ES). 

 

Balsošana 



Pēdējais jautājums:  
 
Lūdzu, burtiski pāris vārdos uzrakstiet, kura 
viena problēma Latvijā būtu jārisina vai 
prasa visvairāk uzmanības, lai panāktu 
uzlabojumus?   

Diskusija 



Rezultāti 
• Būtiski jāuzlabo izglītības kvalitāte jau sākot ar pirmsskolu 
• Atbildība no politiķiem, viņu sagatavotība ES darbam, nevis oratora māksla. Laicīga gatavošanās ES vēlēšanām 
• Cilvēku informētības līmenis un pilsoniskā līdzdalība 
• Cilvēku uzņēmīguma, patstāvības, izglītotības un tolerances veicināšana 
• Cīņa ar ēnu ekonomiku 
• Demogrāfija 
• Demokrātijai – nepieciešams NVO fonds caurspīdīgam finansējuma, procesiem/ EOCD prasītas reformas 
• Iedzīvotāju skaita samazināšanās, aktīvo pasākumu īstenošana emigrācijas apturēšanai 
• Izaugsmes sasaiste ar reālu labklājības pieaugumu 
• Izglītība 
• Korupcija un pelēkā ekonomika 
• Jāmaksā nodokļi 
• Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana 
• Līdzsvarota un sabalansēta teritorijas attīstība 
• Nabadzības ierobežošana un vēl noteikti vajadzētu uzlabot veselības jomu 
• Noteikti veselības aprūpe, jo Latvijā tur pastāv problēma, un to vajadzētu uzlabot 
• Pārvaldības sakārtošana Latvijā. Gudru cilvēku atlase vadošiem amatiem 
• Progresīvais ienākumu un nodoklis valsts līdzekļu izlietojuma atskaite līdz centam pieejama internetā 
• Ražošanas attīstība Latvijā, veicināt vietējo uzņēmumu veidošanos 
• Sabiedrības integrācijas, ieskaitot nevienlīdzības mazināšanu 
• Sociālā nevienlīdzība 
• Sociālās garantijas minimālas visai ES 
• Valsts pārvaldes darba skaidrošana, uzticības vairošana 
• Veselības aprūpes nozares sakārtošana 
• Vietējā lauku ekonomika 
• Zinātne un inovācijas 



PROVIDUS 

www.twitter.com/providus  
www.twitter.com/politika.lv  
www.facebook.com/politikalv 

vards.uzvards@providus.lv 
providus@providus.lv 
+37167039251 

www.providus.lv 
www.politika.lv 
www.gudrasgalvas.lv 
www.musuvalsts.lv 
www.cietusajiem.lv 
www.socialauznemejdarbiba.lv  
www.democracyoneday.com 
www.dzivotlatvija.lv 
www.korupcijas-c.wikidot.com 
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