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Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts
rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par
prezidējošo valsti un vada ES Padomes darbu.

Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij
neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika
Eiropas Savienībā veidot ES dienas kārtību un
vadīt ES Padomes darbu.

KAS IR ES PADOME?
ES Padomē tiekas visas dalībvalstis – diskutē un pieņem
lēmumus 10 Eiropas Savienības darbības
jomās, tostarp, ekonomikas,
transporta, izglītības un
lauksaimniecības.

SANĀKSMES VADA PREZIDĒJOŠĀS VALSTS PĀRSTĀVIS*

*izņemot Ārlietu ministru padomi un vēl aptuveni 20 darba grupas.

Prezidentūra organizē
un vada ES Padomes (tiekas
ministri), COREPER (Pastāvīgo pārstāvju jeb ES
dalībvalstu vēstnieku komiteja) un darba grupu
(ministriju pārstāvji) sanāksmes. Dažādu sanāksmju skaits pusgada
laikā var būt pat vairāk nekā 1500. Sanāksmes notiek prezidējošā valstī, Briselē
un Luksemburgā.

KĀ NORIT PREZIDENTŪRA?
Uzņemoties prezidējošās valsts funkcijas, dalībvalsts ir atbildīga par sanāksmju rīkošanu un vadīšanu, kā arī par
sanāksmju dokumentu sagatavošanu. Prezidējošās valsts uzdevums ir virzīt lēmumu pieņemšanu ES aktuālajos
jautājumos, vienlaikus esot neitrālam starpniekam, kas meklē kompromisu dalībvalstu dažādajiem viedokļiem.

GALVENIE PREZIDENTŪRAS PASĀKUMI NOTIKS
JAUNUZCELTAJĀ LATVIJAS NACIONĀLĀS
BIBLIOTĒKAS ĒKĀ.

200 SANĀKSMES
Latvijā notiks apmēram 200
dažādas sanāksmes.

Prezidentūra ir iespēja un izaicinājums
vietējiem uzņēmējiem. Piemēram, Kiprā
prezidentūras viesu uzņemšanas
vajadzībām patērēja 650 kg siera.

175
KM VADU

Veiksmīgai
prezidentūras norisei
svarīga atbilstoša infrastruktūra. Piemēram, Dānijā
prezidentūras nodrošināšanai bija nepieciešami
175 km dažādu vadu.

~25000

ERĒDŅU

Prezidentūras laikā Latviju apmeklēs
vismaz 25 000 amatpersonu.

PREZIDĒJOŠĀS VALSTS IEGUVUMI

Iespēja
veidot nākotnes
Eiropas Savienību

Iespēja iepazīstināt
ar Latvijas kultūru
un tradīcijām

Iespēja popularizēt
Latvijas preces
un pakalpojumus

Iespēja parādīt
Latviju kā modernu
un profesionālu valsti

Iespēja sekmēt
ilgtermiņa pārmaiņas
valsts pārvaldē

IESAISTIES LATVIJAS PREZIDENTŪRAS VEIDOŠANĀ!

Parādi saviem draugiem
ārzemēs labāko no Latvijas!

Izcel Latvijas veiksmes
stāstus un unikalitāti!

Dalies savās
idejās ar mums!
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