
Pašlaik OECD dalībvalstis ir 
ASV, Austrālija, Austrija, Beļģija, Čehija, Čīle, Dānija, Dienvidkoreja, Francija, Grieķija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Izraēla, Japāna, Jaunzēlande, 
Kanāda, Lielbritānija, Luksemburga, Meksika, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, 
Ungārija, Vācija, Zviedrija, OECD darbā piedalās arī Eiropas Komisija.
 

Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības 
organizācija (Organisation 
for Economic Co-operation 
and Development) 
ir 1961. gadā dibināta 
starpvaldību organizācija, 
kas apvieno 34 
attīstītākās pasaules 
valstis, tostarp 21 
Eiropas Savienības 
dalībvalsti.

OECD
OECD misija - 
veidot politiku, 
kas uzlabo 
iedzīvotāju dzīves 
līmeni un 
sociālekonomiskos 
apstākļus.

Organizācija izstrādā 
starptautiskas 
vadlīnijas un veic 
pētījumus, kas 
dalībvalstīm dod 
iespēju efektīvāk 
risināt tām 
interesējošos 
jautājumus dažādās 
nozarēs.

1948. gadā ar ASV un 
Kanādas atbalstu izveidoja 
Eiropas Ekonomiskās 
sadarbības organizāciju - 
tā koordinēja Māršala 
plānu un sniedza atbalstu 
Eiropai pēc Otrā pasaules 
kara. Balstoties šajā 
sekmīgajā pieredzē,
1961. gadā izveidoja OECD.

OECD 
dalībvalstis veido 

80 % 
no globālās 
ekonomikas.

OECD veic nozīmīgus ekonomiskos, sociālos un statistiskos pētījumus šādās nozarēs - 
ekonomika, tirdzniecība, fiskālā politika, valsts pārvalde, attīstības politika, izglītība, 
zinātne, tehnoloģijas, nodarbinātība, uzņēmējdarbība, vide u.c. 

OECD sniedz visā pasaulē atzītas rekomendācijas

Kā darbojas OECD?

OECD palīdz valstīm apzināt to ekonomiskos un sociālos izaicinājumus, 
kā arī izvēlēties labākās stratēģijas to risināšanai.

Dalība organizācijā - pieeja plašam uzkrāto zināšanu un pieredzes klāstam, 
kā arī ārējam politiku izvērtējumam un starptautiskam salīdzinājumam. 

Lēmumus pieņem Padome. 
Tās sastāvā ir pārstāvji no 
katras  dalībvalsts un no 
Eiropas Komisijas 
(EK nav balsstiesību).

OECD galvenā mītne jeb 
Sekretariāts atrodas Parīzē, 

Francijā. Kopš 2006. gada 1. jūnija 
to vada ģenerālsekretārs Anhels 

Gurija (Angel Gurría).

Parīzē strādā aptuveni 2500 
dažādu jomu speciālisti no visām 

OECD dalībvalstīm. 
Ģenerālsekretārs nodrošina saikni 

starp valstu delegācijām un 
Sekretariātu. 

OECD oficiālās darba valodas ir 
angļu un franču.

Padome vismaz reizi mēnesī 
tiekas vēstnieku - pastāvīgo 
pārstāvju - līmenī un reizi gadā - 
ministru līmenī. Visus lēmumus 
pieņem pēc vienprātības principa.

OECD valstu darbs notiek 
specializētās komitejās. Šobrīd 
OECD darbojas aptuveni 200 
komitejas un darba grupas.

Latvijas ceļš uz OECD

Sarunas par Latvijas pievienošanos OECD 

Paraksta visu 
Baltijas valstu 
Ārlietu ministru 
kopīgu deklarāciju 
OECD Padomei, 
kurā paziņo par 
nodomu kļūt par 
organizācijas 
dalībvalstīm.

1996.

OECD paziņo par Baltijas 
reģionālās programmas 
izveidošanu, kas bija galvenais 
Latvijas un OECD sadarbības 
instruments no 1998. līdz 2004. 
gadam. 

OECD un Baltijas valstu 
sākotnēji kopīgi noteiktie mērķi 
bija atbalsts pārejā uz tirgus 
ekonomiku, nacionālās 
ekonomiskās politikas 
saskaņošana ar starptautiskajām 
prasībām un OECD valstu 
labākās pieredzes un politikas 
vadlīniju apgūšana.

1998.

Latvija pievienojas OECD 
Starptautisko investīciju un 
multinacionālo uzņēmumu 
deklarācijai.

2004.

Ministru kabinets pieņem 
Latvijas un OECD sadarbības 
politikas pamatnostādnes, lai 
realizētu vienotu stratēģiju 
sadarbībai ar OECD un īstenotu 
Latvijas mērķi - iegūt dalībvalsts 
statusu OECD paredzamā 
nākotnē.

Pēc 2012. gada jūnija Ministru 
prezidenta vēstules par 
atkārtotu interesi 
pievienoties OECD 
2013. gada 30. maijā OECD 
Padome pieņem lēmumu 
uzsākt iestāšanās sarunas 
ar Latviju. 

2013.

Kopš 2011. gada Latvijas 
vēlme pievienoties OECD 
ir iekļauta Valdības 
deklarācijās un valdības 
rīcības plānos.

2013
oktobris

15
OECD apstiprina Latvijas 
iestāšanās sarunu ceļa 
karti.

Saskaņā ar to Latvijas esošo politiku 
atbilstību OECD standartiem un 
labākajai praksei vērtē 21 OECD 
komiteja un darba grupa. 

2013
decembris

2
Ministru kabinets noska 
atbildīgās institūcijas 
sarunām ar OECD
komitejām un darba grupām; 
Ārlietu ministrija - koordinējošā 
pievienošanās procesa institūcija.   

2014
februāris

14
Latvija iesniedz 
sākotnējo iestāšanās 
sarunu memorandu, 
kurā pauž viedokli par Latvijas 
tiesību aktiem un to piemērošanas 
prakses atbilstību 230 OECD 
standartiem.

2014
maijs

5
Latvija paraksta līgumu 
par organizācijas 
privilēģijām, imunitātēm 
un atvieglojumiem.

2014
maijs

15
Latvija pievienojas 
daudzpusējai Konvencijai 
par savstarpējo administratīvo 
palīdzību nodokļu jomā. 

2015
maijs

29
OECD Padome nolemj 
uzsākt sarunas 
par Latvijas pievienošanos

2015
maijs

30
Latvija pievienojas OECD 
Konvencijai
par ārvalstu amatpersonu 
kukuļošanas apkarošanu 
starptautiskajos biznesa darījumos. 

2016
maijs

11
OECD Padome
uzaicina Latviju
pievienoties organizācijai

2016
aprīlis

Noslēdzas Latvijas 
pievienošanās tehniskās 
sarunas - saņemti pozitīvi lēmumi 
no visām OECD komitejām un darba 
grupām, kas saskaņā ar ceļa karti 
veikušas Latvijas izvērtējumu.
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