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PRIEKŠVĀRDS
Andris Sprūds, Latvijas Ārpolitikas institūta direktors;
Rīgas Stradiņa universitātes profesors

Latvijas ārējās un drošības politikas gadagrāmata ir ikgadēja publikācija, kurā Latvijas Ārpolitikas institūts turpina izvērtēt Latvijas starptautiskos izaicinājumus un
izvēles, informēt sabiedrību un sniegt rekomendācijas ārpolitikas veidotājiem un
lēmumu pieņēmējiem. 2017. gads ir bijis dinamisks un izaicinājumiem bagāts. Latvija ir stiprinājusi savu drošību Eiroatlantiskās kopienas ietvaros. Saskaņā ar Varšavas samita lēmumiem Latvijā un pārējās Baltijas valstīs tika izvietoti NATO daudznacionālie spēki. Latvija ir veicinājusi reģionālo sadarbību ar kaimiņvalstīm ES un
NATO ietvaros. Vienlaikus proaktīvā politika sevī ietvērusi atbalstu Austrumu Partnerības valstīm un sadarbību ar Centrālāzijas valstīm. Turpinājusies arī kopējā Āzijas virziena iespēju aktīva apzināšana un attīstīšana.
Tomēr transformējošā globālā un reģionālā vide rada acīmredzamus pārbaudījumus Latvijas ārpolitikai. Pagājušais gads parāda šos starptautiskos un reģionālos izaicinājumus, ar kuriem Latvijai būs jāsaskaras arī 2018. gadā. Eiroatlantiskā
kopiena ir kopumā pārvarējusi akūtas krīzes posmu. Svarīgās vēlēšanās Francijā
un Vācijā politiskā populisma vilnis ir ticis piebremzēts. Neskatoties uz Donalda
Trampa priekšvēlēšanu kritiku par NATO, ASV ir pieturējusies pie savām saistībām
stiprināt drošību alianses austrumu flangā. Vienlaikus, Eiroatlantiskā solidaritāte
nav vairs pašsaprotama un akmenī iecirsta. Valstīm bieži ir atšķirīgas nostājas par
ārējiem apdraudējumiem, drošības veicināšanas pasākumiem, attiecībām ar kaimiņvalstīm, migrāciju un lieliem infrastruktūras projektiem. Eiropa turpina saskarties
ar lielvalstu ģeopolitiskajām ambīcijām, vispirms no Krievijas puses. Latvija ir centusies demonstrēt vēlmi iesaistīties dialogā ar tās lielāko kaimiņu, bet attiecības ar
Krieviju saglabājās sarežģītas. Dezinformācijas kampaņas ir kļuvušas par starpvalstu
attiecību neatņemamu sastāvdaļu.
Mēs turpinām uzskatīt un akcentēt to, ka ārējā un drošības politika sākas ar
savu māju sakārtošanu. Eiroatlantiskā telpa ir līdzīgi domājošo kopiena, taču dažādās pieejas un izaicinājumi tās iekšienē prasa tālredzīgu, gudru un arī pietiekami
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elastīgu stratēģiju. Latvijai vissvarīgāk ir nodrošināt tās politisko, ekonomisko un
sociālo stabilitāti. Saeimas vēlēšanas 2018. gadā ir svarīgs tālākas veiksmīgas valstiskās attīstības atskaites punkts, īpaši Latvijas simtgades atzīmēšanas kontekstā.
Sabiedrības integrācija un iekšējās uzticības vairošana ir nepārtraukts mērķis. Stratēģiskā komunikācija kļūst arvien svarīgāka gan ārēji, gan iekšēji. Tikai pārliecināta,
droša un integrēta valsts spēs izmantot priekšrocības, ko sniedz pilntiesīga dalība
Eiroatlantiskajās struktūrās, un īstenot proaktīvu ārpolitiku.
Publikācijas “Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2018” mērķis
ir sniegt izvērtējumu un izpratni par Latvijas ārējās un drošības politikas izaicinājumiem 2018. gadā. Publikācija analizē 2017. gada notikumus un lēmumus un
cenšas iezīmēt Latvijas ārējās un drošības politikas scenārijus un rekomendācijas
2018. gadam. Lai sasniegtu veiksmīgu rezultātu, būtiska ir partnerība un sadarbība. Gadagrāmata 2018 atspoguļo sadarbības nozīmīgumu – tā ir daudz guvusi
no mūsu Latvijas ekspertu vēlmes dalīties ar saviem viedokļiem un ieteikumiem.
Par atbalstu mēs esam pateicīgi Saeimai un īpaši Ārlietu komisijai un Eiropas lietu
komisijai, kuras ir sniegušas būtisku ieguldījumu un atbalstu ārpolitikas pētniecībai
un sabiedrības informēšanai. Atbalsts, ko mums sniegusi Saeima, ir ļāvis publikāciju sagatavot divās valodās, kā arī organizēt vairākas reģionālās debates ar Saeimas
pārstāvjiem, kuru mērķis ir bijis informēt sabiedrību par dažādiem viedokļiem un
nostājām svarīgos ārpolitikas jautājumos. Mums ir produktīva un abpusēji izdevīga
sadarbība ar Ārlietu ministriju, kas ļauj veidot tiltu starp politikas īstenotājiem un
domnīcām. Arī ilgstošais un dāsnais atbalsts, ko sniedzis Frīdriha Eberta fonds, ir
bijis neaizvietojams. Fonds ir atkārtoti demonstrējis savu pienesumu intelektuālas
diskusijas veicināšanā un viedokļu apmaiņā nacionālā un starptautiskā līmenī, kas
ir bijis neatsverams ieguldījums rosinošas un informētas diskusijas veidošanā starp
lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un sabiedrību Latvijā. Visbeidzot, šī publikācija
gūst no lasītāja, kurš ir ieinteresēts izprast izaicinājumus un perspektīvas, kas nosaka
Latvijas spēju īstenot veiksmīgu ārējo un drošības politiku sarežģītā reģionālajā un
starptautiskajā vidē. Līdzīgi kā 2017. gads arī 2018. gads nesīs daudzus pārbaudījumus, sarežģītus lēmumus un iespējas. Latvijas simtgade ir apliecinājums mūsu spējai
pārvarēt grūtības un aizstāvēt savas intereses starptautiski.
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ĀRLIETU MINISTRA IEVADVĀRDI
Edgars Rinkēvičs, Latvijas Republikas ārlietu ministrs

Latvijas ārpolitikas prioritātes ir vērstas uz Latvijas nacionālo interešu – drošības
un iedzīvotāju labklājības – nostiprināšanu nemitīgi dinamiskajā un pārmaiņām
pakļautajā starptautiskajā vidē. Sekojot attīstības tendencēm pasaulē, Latvija savā
ārpolitikā cenšas saglabāt nemainīgu to, kas kalpo valsts nacionālajām interesēm.
Pirmkārt, tā ir universālajās vērtībās un starptautiskajā tiesiskumā balstīta starptautiskā kārtība, jo tā atrodas Latvijas neatkarības un ilgtspējīgas drošības pamatā.
Mūsu valsts ir pilntiesīga Rietumu sistēmas piederīgā ar tai raksturīgo pārliecību par
demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtībām – humānismu, racionalitāti, sekularitāti,
tiesiskumu, cilvēktiesībām un demokrātiju.
Latvija stingri iestājas par starptautisko tiesību ievērošanu, jo tās atspoguļo valstu kopīgu izpratni par visiem piemērojamiem “uzvedības noteikumiem”, kas veicina
paredzamību un tādēļ arī stabilitāti un drošību.
Šī gadagrāmata iezīmē Latvijai būtiskākos ārpolitikas aspektus laikā, kad
tiek uzsāktas Latvijas simtgades svinības. Latvijai 2017. gada notikumi Eiropā un
pasaulē, straujā tehnoloģiju attīstība un to pavadošās sociālās izmaiņas, vienlaikus
izprotot Latvijas vēstures nianses, ir pārapliecinājuši nepieciešamību ārpolitikā veidot ciešas un spēcīgas savienības ar valstīm, kurām ar Latviju ir tuva izpratne par
universālajām vērtībām un normām. Tādēļ mūsu ārējām un drošības interesēm labi
kalpo globālā un Eiropas drošības arhitektūra – ANO, NATO, ES, EDSO, Eiropas
Padome, kā arī fakts, ka Baltijas jūras reģiona valstis ir attīstījušas spēcīgu reģionālo
un divpusējo sadarbību.
Tādējādi, līdzās vērtībās un starptautiskajās tiesībās balstītai globālai kārtībai
mūsu neatkarību un drošību veicina stipra Eiropas Savienība un Eiroatlantiskā sadarbība ar ASV un Kanādu drošības un ekonomikas jomā. Latvija iestājas par spēcīgu,
vienotu un brīvu Eiropu, jo tā ir būtiska pastāvošās starptautiskās kārtības sastāvdaļa. Latvijai jābūt Eiropas Savienības kodolā, nevis tās perifērijā. Lai īstenotu ciešāku integrāciju, atbalstām koncentrēšanos uz ciešāku sadarbību aizsardzības, iekšējās
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drošības, enerģētikas, transporta jomās, eirozonas stiprināšanu un dzīves līmeņa tuvināšanos Eiropas Savienībai jeb tā dēvēto kohēzijas politiku. Mēs atbalstām nopietnas
Eiropas Savienības reformas, aktīvi piedaloties to formulēšanā un īstenošanā.
Latvija atrodas Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Mūsu interesēs ir izmantot
Baltijas-Ziemeļu valstu sadarbību (NB8) un pastiprināt Eiropas Savienības efektivitāti jomās, kurās šīm valstīm ir kopīgs un tuvs politiskais redzējums. Šis ir formāts,
kas rada labas iespējas padziļināt sadarbību ar citiem Eiropas reģioniem, tai skaitā
Beniluksa valstīm. Ziemeļu-Baltijas astotnieka kopīgās drošības intereses ietver
nepieciešamību ilgtermiņā redzēt ASV un Apvienotās Karalistes iesaisti Baltijas
jūras reģiona drošībā.
Pateicoties NATO spējām nodrošināt sabiedroto teritoriālo aizsardzību un Eiropas Savienības pozitīvajai ietekmei uz kontinenta politisko un ekonomisko stabilitāti, Latvijas drošība šobrīd tiek nodrošināta kvalitatīvi daudz augstākā līmenī nekā
jebkad agrāk Latvijas gadsimtu ilgajā vēsturē. Tai pašā laikā apdraudējums Latvijas
drošībai un interesēm pastāv. To skaitā ir pašreizējais Krievijas Federācijas īstenotais
agresīvais ārpolitiskais kurss, starptautiskās sistēmas nestabilitāte, nelegālā migrācija, starptautiskais terorisms, kura klātbūtni redzam arī Baltijas jūras reģionā, kā arī
masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas un pielietošanas draudi.
Šobrīd nekas neliecina, ka Krievijas ārpolitikā ilgtermiņā varētu notikt pozitīvas
izmaiņas. Latvija ir ieinteresēta tādā dialogā ar Krieviju, kura pamatā ir beznosacījumu Helsinku vienošanās 10 principu ievērošana, nevis jaunu principu radīšana. Latvija uzskata, ka attiecības ar Krieviju jāveido saskaņā ar divu pieeju principu – iegrožojot Krievijas agresīvo rīcību (NATO klātbūtne reģionā, sankcijas, diplomātiskais
spiediens starptautiskajās organizācijās) un veidojot dialogu jautājumos, kuros abām
pusēm ir interese sadarboties (NATO-Krievijas padome, divpusējie formāti).
21. gadsimtā draudu jēdziens ir plašs, un nevaram fokusēties tikai uz militāriem
izaicinājumiem, ekonomiskām un finanšu krīzēm. Mūsdienu sabiedrību funkcionēšana ir atkarīga no sabiedrības kopējās noturības pret ārēju ietekmi, informācijas
pārvades sistēmu aizsardzības kvalitātes, no valstij un sabiedrībai kritiskās infrastruktūras drošības un sabiedrības mediju lietotprasmes.
Moderno starptautisko konfliktu neatņemama sastāvdaļa ir informācija un
komunikācija. Tādēļ īpašs hibrīdā apdraudējuma elements ir informācijas karš, kura
ietvaros ar dažādu propagandas līdzekļu un manipulatīvo tehniku palīdzību notiek
iedarbība uz sabiedrības noskaņojumu gan sociālekonomiskos, gan politiskos un
identitātes jautājumos. Latvijas spējas tikt galā ar hibrīda apdraudējumu ir tikpat
svarīgas kā valsts rīcībā esošās militārās spējas.
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Viens no lielākajiem Latvijas ārpolitikas izaicinājumiem ir saistīts ar izmaiņām
globālās ekonomikas struktūrā. Šobrīd to izteikti maina Āzijas valstu un reģionu
straujā ekonomiskā izaugsme. Latvijai ir jāspēj palīdzēt saviem uzņēmumiem atrast
eksporta iespējas Latvijai netradicionālos eksporta tirgos un piesaistīt investīcijas,
kas ceļ darba ražīgumu, stiprina zināšanu ekonomikas attīstību un paaugstina inovāciju spējas.
Latvijas drošībai un labklājībai ir svarīgi, ka tai un Eiropas Savienībai ģeogrāfiski
tuvi un nozīmīgi reģioni ir droši un prognozējami. Viens no labākajiem ārpolitiskajiem instrumentiem šī uzdevuma veikšanai ir attīstības sadarbības politika. Latvijai
prioritārie attīstības sadarbības reģioni ir Austrumu partnerības valstis un Centrālāzija. Mūsu eksperti uzlabo Austrumu partnerības valstu publiskās pārvaldes spējas
demokrātiskās līdzdalības veicināšanā, reģionālās politikas pilnveidošanā, eksporta
nozares nostiprināšanā. Savukārt Centrālāzijas reģionā Latvijas attīstības sadarbības
fokuss ir vērsts uz tieslietu un iekšlietu sistēmu nostiprināšanu, jo tas spēcina šo valstu robežu drošību.
Attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm Latvija iestājas par nepieciešamību
dot skaidru Eiropas Savienības perspektīvu tām valstīm, kuras atbilstoši Lisabonas
līguma 49. pantam vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Aktīvu interesi līdz šim ir
izrādījušas Ukraina, Gruzija un Moldova, un šīm valstīm ir jāspēj veikt tādas reformas, lai tuvinātos Eiropas Savienības standartiem un atbilstu Eiropas Savienības
līmenim gan politiski, gan tiesiski un ekonomiski. Šajā procesā uzsvars tiek likts uz
vispārējo demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošanu, vienlaikus respektējot
šo valstu attīstības īpatnības. Eiropas Savienības Asociācijas līgumi šajā kontekstā ir
uzlūkojami kā motivējošs un efektīvs sagatavošanās instruments. Latvija sadarbībā
ar Austrumu partnerības valstīm iestājas par elastības principa ievērošanu jeb diferencētas pieejas izveidi katrai Austrumu partnerības dalībvalstij, kā arī uz individuālas sadarbības veidošanu ar tām valstīm, kas vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai
nav paudušas. Vienlaikus Latvija stingri iestājas par valstu tiesībām pašām izvēlēties
savu ārpolitisko kursu un pret jebkādiem centieniem uzspiest sabiedrībām viedokli
par to, kā tām attīstīties.
Ārlietu ministrija ir gandarīta par ilgstošo un sekmīgo sadarbību ar Latvijas
Ārpolitikas institūtu. Viens no sadarbības rezultātiem ir šī gadagrāmata, kas piedāvā
vadošā Latvijas ārpolitikas pētniecības institūta veidotu analītisku rakstu apkopojumu un idejas sekmīgai Latvijas ārpolitikas īstenošanai. Šis krājums apliecina, ka
Latvijas labklājības un drošības pamats ir tāda starptautiskā kārtība, kurā Latvija
aktīvi iesaistās, balstoties starptautisko tiesību normās un demokrātiskās vērtībās.
Šajā iesaistē Latvija ir Rietumu vērtībās un kultūrā sakņota valsts, kas vēlas un spēj
aizstāvēt gan savas, gan savu sabiedroto intereses.
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LATVIJA – TURPINĀM TICĒT
UN SAGLABĀJAM KURSU
Ojārs Ēriks Kalniņš, Latvijas Republikas Saeimas
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs, Saeimas deputāts;
NATO Parlamentārās asamblejas Politiskās komitejas priekšsēdētājs

Ārpolitika, protams, nav vienīgi ticības jautājums, tomēr ticība ir nepieciešama kā
sākuma punkts. Ticība institūcijām, līgumiem, nolīgumiem, likumiem, kā arī gatavība ievērot tajos noteikto ir jebkuras valsts ārlietu neatņemama sastāvdaļa. Vienlaikus ir skaidrs, ka tas viss var ieslīgt pilnīgā haosā, ja līderi, valdības un sabiedrības, ar
kurām jāsadarbojas, maina savu nostāju vai maina noteikumus. Valstij ir jāsagatavo
tāda ārpolitika, kas spējīga pielāgoties visam, kas stājas tās ceļā, bet nedrīkst aizmirst
arī pamatprincipus. Latvijas 2017./2018. gada ārpolitikā tas vadošais princips, kam
nepieciešama gan ticība, gan stingra apņēmība, ir multilaterālisms.

MULTILATERĀLISMA OPTIMĀLA IZMANTOŠANA
Latvija tāpat kā pārējā pasaule 2017. gada sākumā saskārās ar lielu nenoteiktību
starptautiskajā vidē, tomēr vairumā gadījumu ticība mūsu starptautiskajām saistībām un institūcijām ir palikusi nemainīga. NATO un Eiropas Savienība joprojām ir
Latvijas svarīgākie starptautiskie aktīvi, un kaut arī abas organizācijas ir pārcietušas
pašas savus izaicinājumus, tās turpina pildīt uzdevumus, kuru dēļ tās tika izveidotas. Šīs organizācijas iestājas par tādiem kopējo vērtību, mērķu un rūpju veidiem,
kas ir vitāli svarīgi arī Latvijas nacionālajām interesēm. Tieši tāpēc mēs tajās arī
iestājāmies.
Latvijas atbalsts stipram NATO un stiprai Eiropas Savienībai tāpat attiecas arī
uz mūsu aizstāvēto ciešo sadarbību starp šīm abām ļoti svarīgajām organizācijām.
Darba dalīšana, kas izriet no šo alianšu attiecīgi īstenotās maigās un stingrās varas, ir
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viena no priekšrocībām, ko sniedz dalība abās. Pienācīga savas dalības izmantošana
šajās organizācijās var palīdzēt tādām valstīm kā Latvija sasniegt valsts ekonomiskos, drošības, sociālos un diplomātiskos mērķus. Ja tās arī citiem palīdz sasniegt to
pašu, šīs organizācijas kļūst stiprākas, un visi ir ieguvēji.
Gan NATO, gan ES ir parādījušas, ka kopums var būt kas vairāk par atsevišķo
daļu summu, kas savukārt padara tās vēl spējīgākas nodrošināt ieguvumu sadali katrai dalībvalstij. Abas organizācijas vienmēr atradīsies attīstības procesā un nenovēršami piedzīvos gan labās, gan sliktās dienas, tomēr tieši katrai dalībvalstij ir jāizlemj,
kā labāk izmantot sadarbības sniegtos ieguvumus. Latvija atzīst, ka kopumam jābūt
veselam un vienotam, lai tas spētu labāk palīdzēt visām savām dažādajām daļām,
un tāpēc NATO un ES stiprums un elastīgums arī 2018. gadā būs galvenās Latvijas
ārpolitikas prioritātes.

SATRICINĀTA, BET NE SAGRAUTA
2017. gada sākumā daudzi prognozēja, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES to
satricinās un, iespējams, pat sagraus. Populisms, nacionālisms un ksenofobija veicināja jaunu partiju rašanos visā Eiropā, savukārt jaunā ASV administrācija sāka
apšaubīt ieguvumus, ko sniedz tās stratēģiskās attiecības ar ES.
Vēlēšanas Nīderlandē, Francijā un Vācijā parādīja, ka šo valstu iedzīvotāju vairākums joprojām tic ES vērtībām. Priekšvēlēšanu pārspīlējumi ASV ir pavēruši ceļu
pragmatiskākai pieejai ASV–ES attiecībām. Kaut arī vairums Eiropas vēlētāju apliecināja vēlmi turpināt virzību pa ES ceļu, tika atzīta arī nepieciešamība veikt izmaiņas. Populistu politika, kas vērsta vairāk uz problēmu saasināšanu nekā uz to risināšanu, tagad veido daļu no daudzu parlamentu darba kārtības; attiecīgi ir jārod šī
Eiropas vienotības ātrās izplatības drauda cēloņi un risinājumi. Tas jādara gan nacionālā līmenī mājās, gan kolektīvi – visā mūsu reģionā.
Latvijai rūp Eiropā notiekošais, jo Latvija ir daļa no visa, kas notiek Eiropā. Pilnīga iesaistīšanās visos Eiropas Savienības plānos un politikas aspektos ir nepieciešamība un ir bijusi Latvijas prioritāte kopš tās pievienošanās. Jau pirms ES prezidentūras nodrošināšanas 2015. gadā Latvija sniedza idejas Savienībai un tās daudzajām
padomēm, kā arī norīkoja pieredzējušus speciālistus darbam Eiropas Komisijas sekretariātā. Latvijai un tās cilvēkiem ir iespaids uz ES nākotni.
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EIROPAS NĀKOTNES VEIDOŠANA
Žana Kloda Junkera (Jean Claude Juncker) pieci ES scenāriji piedāvā virkni institucionālu izmaiņu, par kurām joprojām diskutē visā Eiropā. Viedokļi rindojas amplitūdā no “nedarīt neko” līdz “darīt visu”, un konsenss, kā ierasts, norāda, ka ES nākotnes raksturs un apjoms būs kaut kur pa vidu šiem galējiem viedokļiem. Latvija vēl
nav ieņēmusi stingru nostāju par kādu no scenārijiem, bet tas vēl nav arī nepieciešams, jo Junkera scenāriji ir tikai sākums ilgstošai diskusijai. Tie nav gala rezultāti,
par kuriem jābalso apstiprinoši vai noraidoši. Ir ļoti iespējams, ka ES gala lēmumus
veidos dažādu savstarpēji pārklājošos priekšlikumu sintēze.
Lai maksimāli palielinātu savus dažādos ES veicinātos ekonomiskos, drošības,
sociālos un politiskos ieguvumus, Latvijai vienkārši ir pilnībā jāiesaistās lēmumu
pieņemšanas procesā. Tai ir jāinformē un jāiesaista sabiedrība attiecībā uz politikas
riskiem un ieguvumiem, kā arī jārod tāds līdzsvars starp suverenitāti un solidaritāti,
kas saglabā mūsu identitāti un vienlaikus stiprina mūsu savstarpējās saites.
Mēs kopš sākuma esam ticējuši Eiropas projektam un pēc 14 gadu ilgas dalības
esam pārliecināti, ka kopā ES valstis var labāk pārvarēt tādas globālas problēmas
kā terorisms, nekontrolēta migrācija un klimata izmaiņas. Solidaritāte un sinerģija
ir divi priekšnoteikumi enerģētiskajai efektivitātei un drošībai. Un, neskatoties uz
dabisku interešu un nostāju dažādību, par svarīgiem jautājumiem ir panākama daudzu iesaistīto pušu vienprātība.

LIELĀKA DROŠĪBA KAIMIŅOS –
AUSTRUMU PARTNERĪBA UN TĀLĀK
Mēs uzskatām, ka ES var pilnveidot un paplašināt. Nogurums paplašināšanās
aspektā turpmākajos gados dominēs, tomēr tas nedrīkstētu izslēgt potenciālo dalībvalstu uzņemšanu nākotnē. Tā kā viena no ES prioritātēm ir drošības stiprināšana
tās teritorijā, šī paša uzdevuma īstenošana blakus esošajos reģionos ir tikai loģiska.
Šī iemesla dēļ Austrumu partnerības programma ir jāturpina, nepieciešamības gadījumā jāpaplašina un jāpielāgo atbilstoši vajadzībai. ES nākotne ir atkarīga no tai
apkārt esošās plašākās Eiropas nākotnes.
Tādas valstis kā Gruzija, Ukraina, Moldova, Armēnija, Azerbaidžāna un Baltkrievija ir izrādījušas vēlmi sadarboties ar ES, un dažas pat vēlas nākotnē kļūt par
tās dalībvalstīm. 2017. gadā ES Ārējās darbības dienests izstrādāja detalizētu
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plānu šo partnerību stiprināšanai. Tajā, pārvēršot vārdus rīcībā, ir iekļauti 20 līdz
2020. gadam sasniedzamie rezultāti, ļaujot katrai partnervalstij pielāgot savas vajadzības, intereses un spējas ES piedāvājumam. Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko
tuvumu, kultūras pazīšanu un praktisko pieredzi, tā ir uzņēmusies vadošu lomu
palīdzības sniegšanā, lai izpildītu Austrumu partnerības programmas mērķus. Šī arī
2018. gadā būs viena no galvenajām prioritātēm.

KOPĒJAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS TELPAS ATTĪSTĪBA
Papildus pieciem nākotnes scenārijiem Eiropas Komisija ir izstrādājusi arī trīs ES
aizsardzības un drošības politikas priekšlikumus. Tas ir gaidīts solis kā nepieciešamā
atbilde uz ilgstoši atzītu vajadzību pēc lielākām Eiropas aizsardzības spējām, izdevumiem un saistībām. ES NATO dalībvalstis vienmēr ir apzinājušās nevienlīdzību
starp Eiropas un ASV ieguldījumiem NATO. Abi prezidenti – Džordžs V. Bušs
(George W. Bush) un Baraks Obama (Barack Obama) – stingri aicināja NATO dalībvalstis palielināt militāros izdevumus. Prezidents Donalds Tramps (Donald Trump)
vienkārši pārvērta prasību par 2 % no IKP budžeta par realitātes šova virsrakstu, kas
piespieda Eiropu apsēsties, pievērst uzmanību un nopietni pārskatīt visus savas aizsardzības spēju un gatavības aspektus.
Eiropas Komisijas Pārdomu dokuments par Eiropas aizsardzības nākotni piedāvā trīs scenārijus, kurus īsumā var definēt kā ad hoc, dalītais un kopējais. Līdzīgi
kā piecos Junkera Eiropas nākotnes scenārijos pirmais priekšlikums principā saglabā
status quo un ļauj katrai ES dalībvalstij sniegt ieguldījumu, kur un kad tā vēlas.
Otrais scenārijs aicina uz dalītu drošību un aizsardzību, lielāku finanšu un operacionālo solidaritāti, kā arī kopējām plānošanas un vadības struktūrām. Trešais scenārijs
iestājas par lielāku spēku integrāciju, kā arī iepriekš pozicionētiem, pastāvīgajiem ES
spēkiem, un visvairāk izklausās pēc Eiropas armijas.
Eiropas armijas jēdziens iet rokrokā ar pilnībā federatīvas Eiropas Savienības
ideju, un daudzās ES valstīs uz šiem abiem jēdzieniem raugās skeptiski, arī Latvijas
valdība tos neatbalsta. Latvija atbalsta Eiropas stratēģisko autonomiju un ciešāku
sadarbību aizsardzības jomā ES iekšienē, bet nepiekrīt tādai politikai, kas apdraudētu Līgumā par Eiropas Savienību ietverto subsidiaritātes principu. Latvijas ārpolitikas veidotāji piekrīt, ka Eiropas valstīm vairāk jādara aizsardzības un drošības
jomā, tomēr uzskata, ka šīs darbības nedrīkst pārkāpt Līgumā noteiktās robežas un
ir jāizvairās no NATO funkciju un spēju dublēšanas.
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NATO “PIEŅEMŠANĀS SPĒKĀ UN GUDRĪBĀ”
Latvija NATO joprojām uzskata par veiksmes stāstu, pirmkārt, jau tāpēc, ka šī alianse ir demonstrējusi savu spēju atbildēt uz jaunā laikmeta draudiem un drošības
izaicinājumiem.
Ja Krievijas 2014. gadā veiktā nelikumīgā Krimas aneksija un militārā intervence
Austrumukrainā NATO radīja organizācijas līdz šim lielāko izaicinājumu, tad Velsas
un Varšavas samiti sniedza pienācīgu atbildi, izstrādājot konkrētus soļus, lai visām
savām dalībvalstīm atkārtoti apliecinātu savas saistības un pasargātu tās no turpmākas Krievijas agresijas. 2017. gadā piedzīvojām arī NATO pastiprinātās klātbūtnes
īstenošanos praksē (ar visu bruņojumu) Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā.
Vairāk nekā 3000 karavīru un dučiem lidmašīnu no vairāk nekā 22 NATO
dalībvalstīm ir apliecinājušas savu gatavību aizstāvēt NATO robežas Baltijas jūras
reģionā. Kaut arī karavīru daudzums ir diezgan simbolisks, lielais iesaistīto valstu
skaits raida spēcīgu signālu jebkuram, kurš būtu tik pārdrošs, lai riskētu ar piektā
panta iedarbināšanu. Šo bataljonu daudznacionālais raksturs arī veicina ciešāku
Eiropas un Ziemeļamerikas bruņoto spēku integrāciju un sadarbību. Šī ir nenovērtējama pieredze vairākos līmeņos.
Latvijas īpašā pateicība Kanādai sniedzas dziļāk nekā šī Ziemeļamerikas sabiedrotā lēmums vadīt Latvijā pozicionēto septiņu valstu kaujas grupu. Mēs esam pateicīgi par visiem aspektiem, kuros Kanāda turpina iesaistīties Eiropā, un 2017. gadā
bijām pirmā ES dalībvalsts, kas ratificēja CETA jeb Kanādas–ES tirdzniecības nolīgumu. Nevajadzētu arī aizmirst, ka Kanādas karavīri ir aizstāvējuši Eiropu divos
pasaules karos un to ar Eiropu vienmēr ir vienojušas lingvistiskas, kultūras un ekonomiskās intereses. Tas ir savlaicīgs atgādinājums, ka Eiropai Transatlantiskajā aliansē ir divi partneri no Ziemeļamerikas.
Neskatoties uz sākotnējo satraukumu par Trampa administrācijas nostāju
Transatlantiskās alianses jautājumā, 2017. gads pierādīja, ka ASV joprojām ir Eiropas globālais stratēģiskais partneris. Tā jo īpaši ir taisnība Baltijas valstu gadījumā.
2016. gada decembrī 15 Baltijas parlamentārieši divas dienas apspriedās ar 17 ASV
senatoriem un šajā periodā pastiprināja kopējās nostājas par visiem galvenajiem aizsardzības un drošības jautājumiem, tostarp attiecībā uz Krieviju. 2017. gadā Baltijas
prezidenti, kā arī aizsardzības un ārlietu ministri bieži tikās ar saviem attiecīgajiem
ASV kolēģiem. ASV–Baltijas attiecības nekad iepriekš nav bijušas tik stipras, un tās
turpina augt.
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NASTAS KOPĪGA NEŠANA
Tomēr dalībvalstu ieguldījums arī 2018. gadā un turpmāk būs viens no NATO lielākajiem izaicinājumiem. Daudzu gadu nepietiekamais ieguldījums aizsardzībā ir
papluinījis sabiedroto spēkus un izjaucis līdzsvaru, radot situāciju, kurā atbildīgi par
drošību un aizsardzību daudzu vietā ir tikai daži. Tas nav nedz godīgi, nedz ilgtspējīgi. Pieaugošie draudi starptautiskajai drošībai pieprasa, lai mēs aizsardzībai ne tikai
tērētu pietiekami daudz resursu, bet arī darītu to gudri.
2018. gadā mēs turpināsim saskarties ar plašu izaicinājumu virkni. Atdzimstošā
Krievija turpina savu kampaņu, lai mainītu uz likumiem balstīto transatlantiskās
drošības arhitektūru sev par labu. Tā ir vājinājusi demokrātiju, izplatot dezinformāciju un iejaucoties brīvu un taisnīgu vēlēšanu procesos Eiropā un ASV. Turklāt arī
nestabilitāte dienvidos turpina tieši apdraudēt NATO sabiedrotos un partnerus. Iekšējais terorisms ir vēlies pāri Eiropas sirdij, savukārt brutāli uzbrukumi ir atņēmuši
dzīvības daudzās Eiropas pilsētās.
NATO uz šiem draudiem atbild ar Velsas NATO samitā apstiprināto apņemšanos par spēju pilnveidi (Wales Capability Pledge), kas nozīmē pienākumu līdz
2024. gadam novirzīt aizsardzībai 2 % no IKP un 20 % no šiem aizsardzības līdzekļiem – inovācijām, pētniecībai un attīstībai, kā arī jauna aprīkojuma iegādei. Vienlaikus pretēji dažām maldinošām interpretācijām 2 % mērķis nav ietverts NATO
līgumā. Tā ir apņemšanās. Vienlaikus mums ir arī atkārtoti jāvērtē ieguldījums
kolektīvajās aizsardzības misijās un operācijās kā daļa no plašāka projekta gatavības
un kolektīvās aizsardzības nodrošināšanai.
Mēs nedrīkstam aizmirst arī par diplomātijas, ekonomiskās palīdzības un politisko instrumentu svarīgumu eiroatlantiskās telpas drošības un stabilitātes veicināšanā. Šie nemilitārie miera un drošības aspekti nereti tiek aizmirsti un nepietiekami
novērtēti. Tomēr tie arī nevar aizstāt nepieciešamos “smagākos rīkus”, kad tas ir
vajadzīgs.
Turklāt mums dalītās atbildības diskusijas kontekstā ir labāk jāizrunā atšķirības
starp naudu, spējām un ieguldījumu. Ja valsts aizsardzībai tērē 2 % no IKP, bet 70 %
no tiem novirza atalgojumam un pabalstiem, tad tās spējas var krietni atpalikt no
valsts, kas tērē 1 % aprīkojumam. Citi, kas nespēj izpildīt 2 % prasību, varētu ieguldīt
lielākus resursus un deleģēt lielākus kontingentus NATO operācijām. Ieguldījums
ir svarīgs, bet rezultāts ir vēl svarīgāks. Latvija šo savu apņemšanos par 2 % no IKP
izpildīs 2018. gadā, bet vienlaikus tā ir bijusi arī aktīva vairāku NATO operāciju
dalībniece kopš pievienošanās 2004. gadā.
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REĢIONĀLĀS ATTIECĪBAS TURPINA DARBOTIES BALTIJAS
UN ZIEMEĻVALSTU FORMĀTĀ
Kad Latvija 1991. gadā pievienojās ANO, tās pirmie diplomāti Ņujorkā saskārās
ar rakstu darbu kalniem un politiskajiem labirintiem, kas pieprasīja balsojumus,
kuriem Latvijas nepieredzējušajai Ārlietu ministrijai bija ļoti maz laika sagatavoties.
Dažu dienu laikā ANO tika izveidota neformāla Baltijas–Ziemeļvalstu darba grupa,
un Baltijas valstu diplomāti paļāvās uz savu Ziemeļvalstu kolēģu padomu. Kaut arī
Latvija tagad pati veido savu ANO politiku, šī Ziemeļvalstu–Baltijas sadarbība dažādos formātos ir turpinājusies visus pēdējos 27 gadus.
Ziemeļvalstu–Baltijas valstu astotnieks (NB8) ir bijis viens no veiksmīgākajiem
formātiem sadarbības un informācijas apmaiņas veicināšanai valdību un parlamentu līmenī. Ticība šim formātam joprojām ir stipra un turpina nodrošināt konstruktīvu forumu reģionālajām diskusijām, kas nereti ietekmē ES un NATO lēmumu
pieņemšanu.
Citi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pasākumi, piemēram, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biznesa forums, kas norisinājās Rīgā 2017. gada oktobrī, arī veicina plašāku sadarbību ar mērķi sekmēt inovāciju, tirdzniecības un uzņēmējdarbības attīstību reģionā. Tāpat 2017. gadā savu darbības zonu paplašināja Baltijas zinātnes un
tehnoloģiju parku, inovāciju un pētniecības centru Dinamikas konference un tika
pārsaukta par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Dinamikas konferenci (Nordic-Baltic
Dynamics Conference).
Baltijas jūras valstu padome tika izveidota 1992. gadā un 2017.–2018. gadā
Zviedrijas prezidentūras vadībā darbojas jau 26. gadu. Agrākais Dānijas ārlietu
ministrs un viens no šīs padomes dibinātājiem Ufe Elemans Jensens (Uffe Elleman-Jensen) 1998. gadā izveidoja Baltijas Attīstības forumu un joprojām ir tā goda
priekšsēdētājs. Ģeogrāfija var palīdzēt veidoties kopīgām drošības interesēm, bet ilgstošā kultūru radniecība ir tā, kas paātrināja sadarbību izglītības, zinātnes, vides jautājumu un politiskās piederības jomā.
Visi dažādie Baltijas sadarbības formāti, no kuriem atpazīstamākie ir Baltijas Asambleja un Baltijas Ministru padome, joprojām sniedz Latvijai, Lietuvai un
Igaunijai virkni sadarbības iespēju. Baltijas organizācijām savukārt ir konstruktīvas darba attiecības ar citām reģionālajām grupām, tostarp Višegradas valstu grupu
(V4), Bukarestes 9 formāta valstīm (B9), Baltijas–Melnās jūras aliansi un Beniluksa
valstīm.
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RAUGĀMIES ARĪ UZ AUSTRUMIEM
2017. gada vasarā trīs Ķīnas karakuģi pirmoreiz iebrauca Baltijas jūrā. To mērķis bija
piedalīties kopīgās mācībās ar Krievijas jūras spēkiem saskaņā ar divpusējo vienošanos, kas ir spēkā jau vairāk nekā desmit gadus. Viss satraukums par šo rīcību tika
ātri neitralizēts, kad Ķīna izmantoja šo iespēju, lai veiktu kopīgus manevrus arī ar
NATO kuģiem un, izrādot cieņu, pavadītu trīs dienas Rīgā. Latvijas izcilās attiecības
ar Ķīnu, īpaši tirdzniecības un tranzīta jomā, var tikt paplašinātas, iekļaujot arī Latvijas pieaugošo saikni ar citām reģiona varām, piemēram, Japānu un Dienvidkoreju.
Papildus Latvija arī turpina paplašināt tirdzniecību, palīdzību un sadarbību
ar Centrālāzijas valstīm, īpaši Uzbekistānu un Kazahstānu. Ķīnas projekts “Viena
josta, viens ceļš”, kā arī tās 16+1 programma virknei valstu piedāvā jaunas ekonomiskās iespējas. Latvija uzskata, ka tās atrašanās vieta ir ideāli piemērota, lai šo ambiciozo projektu kontekstā izmantotu sava stratēģiskā novietojuma sniegtās priekšrocības. Arī šeit – ES attiecību veicināšanā ar šiem svarīgajiem reģioniem – Latvija ir
uzņēmusies vadošu lomu.

100 GADI UN TURPINĀM SKAITĪT
Latvijai gatavojoties savas neatkarības deklarācijas simt gadu jubilejai 2018. gadā,
pagātnes mācībām ir jākalpo par pārdomātas nākotnes stratēģijas stūrakmeņiem.
Kaut arī tas ir emocionāli svarīgi, tomēr nepietiek tikai atcerēties un ar ceremoniju
atzīmēt mūsu valstiski monumentālos notikumus; godinot savu pagātni, mums ir
jāsaprot arī tās mācības: kā mēs ieguvām savu neatkarību 1918. gadā, kas to sagrāva
II pasaules karā, kas to atjaunoja pirms 27 gadiem un kas to apdraud tagad.
Latvijas lieluma valsts dzīvotspēja un pārticība ir atkarīga no multilaterālas sistēmas, kas darbojas tās labā. Šī sistēma strādās Latvijas labā tikai tad, ja tā strādās
visu labā. Visi par vienu un viens par visiem – tam jābūt kam vairāk par saukli. Tautu
Savienības izveide un pieticīgais sabrukums pirms kara nekādā ziņā nenozīmē, ka
mūsdienu ANO, NATO vai ES ir nolemtas neveiksmei. Tieši pretēji. Tas parāda,
cik ļoti daudz vairāk var sasniegt, ja vairums pasaules valstu strādā kopā. Veiksmīgi
cilvēki mācās no savām kļūdām, un arī valstīm vajadzētu darīt to pašu. Mūsu spēja
risināt globālās problēmas ir atkarīga no starptautisko institūciju, kurām piederam,
stipruma un elastīguma. Problēma nav organizācijās. Problēma ir to darbībā. Tas ir
uzdevums, pie kura ir jāstrādā pasaules valstīm.
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Latvijas pirmais neatkarības periods ilga tikai 22 gadus, un tam sekoja 50 represīvi Padomju Savienības okupācijas gadi. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas
1991. gadā tā tuvojas savai 100 gadu jubilejai ar 27 gadu atjaunotās neatkarības pieredzi. Pēdējos 14 gadus no šiem 27 Latvija ir bijusi daļa no NATO un Eiropas Savienības, divām multilaterālām organizācijām, kas veido Latvijas ārējās un drošības politikas pamatu. Latvija turpina ticēt abām šīm organizācijām un ir apņēmības pilna
veicināt to veiksmīgu darbību. Mūsu nesenā pievienošanās OECD vēl vairāk paplašina mūsu piekļuvi daudzpusējai problēmu risināšanai ekonomikas jomā.
Tuvojoties 2018. gadam, Eiropa un pasaule turpina saskarties ar jauniem izaicinājumiem. Katalonijas krīze Spānijā, politikas atšķirības starp Ungāriju, Poliju un
Briseli un, neapšaubāmi, Brexit agonijas turpināšanās. Nekas daudz nav panākts
Tuvo un Vidējo Austrumu vai Sāhelas reģiona konfliktu atrisināšanā; nekontrolētā
migrācija turpina pārbaudīt Eiropas valdību un sabiedrību raksturu, savukārt Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns (Kim Jong-un) joprojām kaitina ar saviem kodolieročiem, bet ASV prezidents Donalds Tramps turpina kaitināt pretī.
Vienīgā racionālā atbilde uz šiem pārējiem izaicinājumiem ir starptautiskā sadarbība un valstu elastīgums. Latvijai tas nozīmē, ka jāsaglabā ticība starptautiskajiem
instrumentiem, kuriem esam pievienojušies, un vairāk jāstrādā, lai palīdzētu šiem
instrumentiem sasniegt savu maksimālo potenciālu.
Kursa saglabāšana ir kuģniecības metafora, kas labi iederas Žana Kloda Junkera
pārliecībā, ka “vējš atkal pūš Eiropas burās”. Dziedātājs/dziesmu autors Donovans
reiz žēlojās, ka ir bezcerīgi “mēģināt noķert vēju”, bet varbūt Donovans nebija jūrnieks. Eiropas nākotnes virzošos spēkus nav iespējams savaldīt, bet caur tiem var
izkuģot, ja ikviens uz kuģa ir ieinteresēts vienoties par kopēju galamērķi.
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LATVIJA EIROPAS SAVIENĪBĀ:
NO EKSISTENCIĀLAS KRĪZES
LĪDZ “VĒJAM BURĀS”
Lolita Čigāne, Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas
priekšsēdētāja, Saeimas deputāte

Pēc 2016. gada jūnija Lielbritānijas sabiedrības balsojuma par izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) un populistiskā, protekcionismu un ASV globālās lomas mazināšanu atbalstošā Donalda Trampa ievēlēšanas ASV prezidenta amatā pār Eiropu,
kas 2017. gadā stāvēja vairāku nozīmīgu vēlēšanu priekšā, savilkās bažu mākoņi.
Gaidāmās vēlēšanas Nīderlandē, Francijā, Vācijā lika jautāt, vai arī Eiropa piedzīvos
populisma un protekcionisma uzvaras gājienu, dodot vadošu vietu valstīm, kas iestājas pret ciešāku Eiropas integrāciju. Gaidot vēlēšanu rezultātus, satraucošs aspekts
bija arvien vairāk publiski pieejamās informācijas par trešo valstu iejaukšanos ASV
vēlēšanu procesos, arī Lielbritānijas un Nīderlandes referendumos, un to iespējamu
vēlmi ietekmēt Francijas un Vācijas vēlēšanu rezultātus.
Lai gan Eiropa lielāko – 2015. gada – migrācijas krīzi 2017. gadā jau bija pārdzīvojusi, tomēr valstīs, kas uzņēma lielāko daudzumu patvērumu meklētāju un bēgļu,
valsts iekšējā un ārējā drošība bija augstu politiskajā dienas kārtībā un definēja iekšpolitiskās debates. No Eiropas politiku perspektīvas tās ir tēmas, kuras sabiedrībai
samērā viegli pasniegt, radot aizspriedumus, nepatiku pret ES īstenoto politiku un
“vienmēr vainojot Briseli”. Tagad, 2017. gada noslēgumā, jāsecina, ka 2017. gada
vēlēšanas ES apliecinājušas ES sabiedrību spēju pretoties populismam. Uz augošas
ekonomikas fona, Eiropas Komisijas Prezidenta Žana Kloda Junkera vārdiem runājot, vējš ir Eiropas burās.1 Tas ir radikāli atšķirīgs vērtējums no 2016. gada runas, ka
ES ir eksistenciālā krīzē.2
Saeimas Eiropas lietu komisija arī 2017. gadā rūpīgi sekoja līdzi norisēm ES, gan
vērojot un analizējot politiskos procesus un to ietekmi uz mūsu valsti, gan arī turpinot darbu ar konkrētām rīcībpolitikām izskatot un apstiprinot Latvijas valsts pozīcijas Eiropas Padomē.
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ES ĀRĒJĀ DROŠĪBA
Visaptveroša pieeja migrācijas jautājumu risināšanā
Vērotājiem sagādājot zināmu pārsteigumu, nākamajā Eiropas Padomē pēc Lielbritānijas sabiedrības balsojuma par izstāšanos no ES – 2016. gada 28. jūnijā, ES Augstā
pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīnī virzīja apstiprināšanai Globālo Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju
(EGS). Tajā brīdī varbūt likās – Eiropas nākotne likta uz spēles, bet eiropieši nodarbojas ar kādām tālas nākotnes vīzijām. Tomēr šī pieeja sevi pilnībā attaisnoja. Tā
ļāva fokusēties uz galveno – kādu nākotni sev veidos ES dalībvalstis, neļaujot Brexit
procesiem dominēt mūsu nākotni un debates par to. Šai stratēģijai ir bijusi izšķiroša
nozīme migrācijas plūsmu samazināšanā. Tā bijusi nozīmīga gan no ES valstu iekšējās drošības, gan politikas tēmu viedokļa.
Stratēģijā izcelta pragmatiska pieeja ES drošības izaicinājumu risināšanā, uzsverot, ka drošību ES, protams, ietekmē drošības stāvoklis ārpus ES robežām, un sekas
nestabilai drošības situācijai ārpus ES robežām mēs tieši un konkrēti izjūtam pie
sevis. F. Mogerīni: “Nestabilā pasaulē ir vajadzīga pārliecināta un atbildīga Eiropas
Savienība, un tai vajadzīga uz ārpusi un uz nākotni vērsta Eiropas ārpolitika un drošības politika. Šī globālā stratēģija mūs virzīs ikdienas darbā ceļā uz tādu Savienību,
kura patiesi rūpējas par savu pilsoņu vajadzībām un piepilda to cerības un gaidas;
tādu Savienību, kuras pamatā ir 70 miera gadu sasniegums; tādu Savienību, kurai ir
spēks veicināt mieru un drošību mūsu reģionā un visā pasaulē.”3
Šī atziņa atspoguļoja būtiskas izmaiņas ES pieejā migrācijas jautājumu risināšanai – pildot savas starptautiskās saistības bēgļu un patvērumu meklētāju uzņemšanā,
Eiropai jāstrādā arī ar migrācijas cēloņiem. Karš, vardarbība, vajāšana, kā arī ekonomiskā bezcerība, izglītības un dzīves perspektīvu trūkums un klimata pārmaiņas
ir iemesli intensīvām migrācijas plūsmām uz ES dalībvalstīm. ES arī ir atzinusi, ka
zemā migrantu atgriešanas proporcija, t. i., to palikšana valstī, arī nesaņemot bēgļa
vai alternatīvo statusu, darbojas kā magnēts nelegālām migrācijas plūsmām.
Lai veicinātu atgriešanu, Eiropas Padomē secināts, ka nepieciešama sadarbība
ar konkrētām migrācijas izcelsmes vai tranzīta valstīm, koncentrējoties uz to, lai
ātri un operatīvi atgrieztu neatbilstīgus migrantus šajās attiecībās ar izcelsmes valstīm savstarpēji sadarbotos ES dalībvalstis. ES noteica, ka partnerības satvars migrācijas jautājumos īstenojams Āfrikas valstīs – Etiopijā, Mali, Nigērā, Nigērijā un
Senegālā. Sadarbība pastiprināta arī ar Afganistānu, Bangladešu, Ēģipti, Lībiju un
Pakistānu. Piemēram, Sāhelas reģionā4 ES sniedz atbalstu iekšējās drošības palielināšanai un attīstības veicināšanai. ES Trasta fonda Āfrikai ietvaros līdz šim ir
20

parakstīti 169 līgumi par kopējo summu vairāk nekā 1,2 miljardu eiro apmērā, finansējums paredzēts, lai atbalstītu darba vietu radīšanu vai nodrošinātu sociālo pamatpakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem. 5
Cīņā pret tiesiskajam regulējumam neatbilstīgo migrāciju, kā arī drošības palielināšanai pastiprinātas ES kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misijas un operācijas attiecīgajā reģionā. ES izvērsusi KDAP misijas (Operācija “Sophia” un EUBAM Libya, kā arī misijas Sāhelas reģionā: ES KDAP misija Nigērā, ES
KDAP misija Mali un EUTM Mali), lai apkarotu migrantu kontrabandu plašākā
mērogā. Operācijas “Sophia” ietvaros ir apcietinātas 117 personas, kuras tiek turētas aizdomās par cilvēku kontrabandu un tirdzniecību, atklātā jūrā pie Lībijas ir
likvidēti 478 kontrabandā izmantoti peldlīdzekļi, savukārt Sāhelas misiju ietvaros
ir apmācīti 24 000 civilo un militāro drošības spēku dalībnieku.6 No minētajām
misijām un operācijām Latvija šobrīd piedalās EUNAFFOR MED Sophia ar vienu
Nacionālo Bruņoto Spēku (NBS) virsnieku, kā arī misijā EUTM Mali ar trīs NBS
karavīriem.
Šo misiju ietvaros attiecīgajām valstīm piedāvā atbalstu robežu pārraudzībai, kā
arī apmācības un padomus militārajā un drošības jomā, tāpat misiju eksperti strādā
pie ilgtspējīga tiesiskuma nodrošināšanas, veidojot institūcijas, kas stiprina vietējās
spējas veidot apstākļus drošai videi, ekonomiskai izaugsmei un labklājībai.

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex)
darbs ar migrācijas izaicinājumiem
Kopš Frontex izveidošanas 2004. gadā tam ir bijis pienākums veicināt, koordinēt
un attīstīt integrētu robežu pārvaldību, taču Frontex bija ierobežota loma, atbalstot dalībvalstis to ārējo robežu pārvaldīšanā. Migrācijas krīze asi uzrādīja Frontex
iespēju robežas – ierobežoti resursi darbinieku un ieroču ziņā, ierobežotas tiesības
ierosināt un īstenot personu atgriešanu vai robežu pārvaldības operācijas. Tāpat
Frontex nebija tiešu pilnvaru veikt meklēšanas un glābšanas operācijas. Visi šie apstākļi liedza Frontex pilnvērtīgi risināt tādas izņēmuma rakstura situācijas kā pieaugošais migrācijas spiediens pie ES dalībvalstu ārējām robežām gadījumā, kad kāda
konkrēta dalībvalsts ar migrācijas spiedienu netiek galā.
2015. gadā Eiropas Komisija ierosināja uz iepriekšējā Frontex bāzes izveidot
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru. Priekšlikums paredzēja ieviest uzraudzības pienākumus un “tiesības iejaukties” situācijās uz robežas, kas prasa steidzamu
rīcību; tāpat tika paredzēts paplašināt aģentūras pilnvaras attiecībā uz personas datu
apstrādi, kā arī nostiprinātas garantijas pamattiesībām un caurredzamībai. Regulas
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teksts, par kuru tika panākta vienošanās Padomē un Eiropas Parlamentā, paplašināja aģentūras pilnvaras attiecībā uz atgriešanas operācijām, migrācijas pārvaldību,
pārrobežu noziedzīgu nodarījumu apkarošanu, kā arī meklēšanas un glābšanas operācijām. Tika nostiprinātas pamattiesību garantijas un aģentūras pārraudzība, ko
veic Padome un Eiropas Parlaments. Ja dalībvalsts ir pret Padomes lēmumu sniegt
palīdzību, tādējādi apdraudot Šengenas zonu, pārējās ES dalībvalstis var uz laiku
no jauna ieviest iekšējās robežkontroles. Regula tika parakstīta 2016. gada 14. septembrī. Jaunā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra tika atklāta 2016. gada
6. oktobrī. Ir iecerēts, ka līdz 2020. gadam aģentūrai varētu būt ap 1000 darbinieku,
dubultojoties tagadējam Frontex budžetam (no 176 miljoniem EUR 2016. gadā līdz
320 miljoniem EUR 2020. gadā).
Frontex 2017. gada otrajā pusē turpina sniegt darbības atbalstu uz vietas dalībvalstīs robežu pārvaldības jomā, dažādos ES ārējās robežas posmos izvietojot
1700 robežsargus un citu attiecīgo personālu. Joprojām pastāv noteiktu resursu trūkums, kas daļēji tiek aizpildīts, izmantojot uzņēmēju dalībvalstu līdzekļus un robežsargus ar Frontex līdzfinansējumu, taču, lai aizsargātu ES ārējo robežu, vajadzīga
praktiska dalībvalstu līdzdalība.7
Frontex atbalsts tiek sniegts Grieķijā, Itālijā, Spānijā, Bulgārijā, kā arī Rietumbalkānu reģionā. Grieķijā Frontex īsteno 3 dažādas operācijas. Kopīgās operācijas
“Poseidon” ietvaros aģentūra ir izvietojusi 888 amatpersonas, un Grieķijas policija,
izmantojot aģentūras līdzfinansējumu, ir izvietojusi 280 drošības speciālistus. Izvietoti arī dažādi patruļkuģi un iekārtas. Aģentūra atbalsta Grieķiju robežkontroles
darbībās, arī iesaistoties kopīgās operācijās “Elastīgas operatīvās darbības” un “Kontaktpunkti”, un pašlaik kopā pie Grieķijas sauszemes robežām ar Turciju, Albāniju
un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku tā ir izvietojusi 52 amatpersonas
un virkni transportlīdzekļu un iekārtu. Operatīvās darbības Ziemeļgrieķijā uzlabo
robežu uzraudzību un novērš tiesiskajam regulējumam neatbilstīgu tālāku pārvietošanos. Pie Grieķijas sauszemes robežas ar Albāniju un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku ir izvietota 31 amatpersona; līdz 2017. gada septembra vidum joprojām pietrūkst 35 amatpersonu un līdz oktobra vidum – 37 amatpersonu.
Kopīgās operācijas “Triton” ietvaros Itālijā un Vidusjūras reģiona centrālajā daļā
aģentūra ir izvietojusi 407 amatpersonas, tostarp izvietotās tehnikas apkalpes locekļus, koordinācijas darbiniekus un ekspertus, kuri palīdz karsto punktu pieejas īstenošanā. Izvietoti arī 3 gaisa kuģi, 3 helikopteri, 2 atkrastes patruļkuģi, 6 piekrastes
patruļkuģi, 1 piekrastes patruļlaiva un 12 mobilie biroji.
Aģentūra turpina palīdzēt Bulgārijai kontrolēt sauszemes robežu, tostarp, lai
novērstu tiesiskajam regulējumam neatbilstīgu sekundāro pārvietošanos. Atbalsts tiek
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sniegts, īstenojot kopīgās operācijas “Elastīgas operatīvās darbības” un “Kontaktpunkti” pie Bulgārijas sauszemes robežas ar Turciju un Serbiju, kā arī attiecīgas gaisa spēku
operācijas. Pašlaik ir izvietotas 126 amatpersonas, kam atbalstu sniedz ar 6 termiskās
attēlveidošanas transportlīdzekļiem, 38 patruļmašīnām, 1 CO₂ detektoru, 39 smartdeck kamerām un 3 mobilajiem birojiem. Aģentūra patlaban īsteno arī trīs kopīgas
operācijas un palīdz Spānijas iestādēm, sniedzot tām atbalstu saskaņotās operatīvās
darbībās pie ārējām jūras robežām Vidusjūras reģiona rietumu daļā un Atlantijas okeāna reģionā (Kanāriju salu tuvumā), lai kontrolētu neatbilstīgas migrācijas plūsmas
virzienā uz ES un apkarotu pārrobežu noziedzību. Kopīgā operācija “Indalo 2017” tiek
īstenota jau kopš 2017. gada maija, un 2017. gada augustā tika sākta arī kopīgā operācija “Minerva” un kopīgā operācija “Hera”. Patlaban Spānijā jūras operāciju vajadzībām
ir izvietotas 193 amatpersonas, kam atbalstu sniedz ar 2 gaisa kuģiem, 1 atkrastes patruļkuģi un 1 piekrastes patruļlaivu. Lai palīdzētu robežu pārvaldībā Rietumbalkānu
reģionā, citās dalībvalstīs pašlaik ir izvietotas 44 amatpersonas. Svarīgāko izvietošanu
īsteno kopīgo operāciju elastīgo darbību ietvaros pie Horvātijas un Ungārijas sauszemes robežām ar Serbiju, kā arī sauszemes robežu kontaktpunktos un koordinācijas
punktos starp dalībvalstīm un attiecīgajām Rietumbalkānu valstīm. Tirānas lidostā
ir izvietotas 11 amatpersonas, lai atbalstītu un konsultētu vietējās iestādes robežpārbaužu jautājumos. Tām sniedz atbalstu ar 4 patruļmašīnām.
Pateicoties iepriekš minētajiem plašajiem pasākumiem, kopumā migrācijas plūsmām uz ES ir tendence samazināties, jo īpaši Centrālās Vidusjūras migrācijas ceļā.
Pēc Frontex datiem 2017. gada pirmajos astoņos mēnešos konstatēto nelikumīgas
robežšķērsošanas gadījumu skaits ir par divām trešdaļām mazāks nekā iepriekšējā gada šajā pašā periodā, samazinoties līdz aptuveni 142 700. Migrācijas plūsmas
Centrālās Vidusjūras migrācijas ceļā 2017. gada augustā ir par 81 % zemākas nekā
2016. gada augustā. Plūsmas Vidusjūras Austrumu migrācijas ceļā ir zemas kopš
2016. gada aprīļa, Turcijas iestādēm turpinot veikt kontroles pasākumus uz robežas un aizturot nozīmīgu skaitu personu pirms izceļošanas. Tomēr aktivizējas Melnās jūras migrācijas ceļš no Turcijas uz Rumāniju un Bulgāriju, un ir palielinājušās
plūsmas Vidusjūras Rietumu migrācijas ceļā, tāpēc ir skaidrs, ka jāturpina meklēt
un pilnveidot risinājumus šajā jomā. Ilgtermiņā liela nozīme būs arī Frontex īstenotajām operācijām, KDAP misijām un operācijām, kā arī pasākumiem saistībā ar
pārcelšanu un pārmitināšanu, tāpēc dalībvalstīm jāturpina darbs pie Patvēruma
tiesiskā regulējuma paketes reformas un Robežu un krasta apsardzes aģentūras
stiprināšanas.
Saeimas Eiropas lietu komisija pastāvīgi seko Frontex darbībai. Apstiprinot mandātus Latvijas nostājas paušanai Padomes sanāksmēs, Saeimas Eiropas lietu komisija apstiprina ietvarus un mērķus Frontex darbam. 2016. gada 7. novembrī Latvijas
23

Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātu vizītes laikā Frontex Varšavā Frontex izpilddirektors uzsvēra, cik nozīmīgs ir Latvijas ieguldījums Frontex operācijās.
Vidēji gada laikā apmēram 200 ekspertu (robežapsardzības eksperti, robežpārbaudes eksperti, kinologi utt.) piedalās dažādās Frontex kopējās operācijās, kas Latvijas mērogiem, pēc Iekšlietu ministrijas vērtējuma, ir diezgan daudz. Parasti Latvija
mēģina atrast arī papildu ekspertus, kad ir īpaši izsludinātie call for contribution (piemēram, kad tika noslēgta ES–Turcijas vienošanās, Latvija nosūtīja savus izraidīšanas
ekspertus un arī konvoja darbiniekus).

BREXIT
2016. gada 23. jūnijā Apvienotajā Karalistē notika referendums par Apvienotās
Karalistes izstāšanos no ES. Referendumā piedalījās 72,2 % vēlētāju, no kuriem
51,9 % nobalsoja par izstāšanos. 2017. gada 29. martā Apvienotās Karalistes valdība
paziņoja par izstāšanos atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 50. pantam. Tā kā
sarunām jānotiek vismaz divus gadus, Apvienotā Karaliste varētu atstāt ES līdz
2019. gada martam. Vienlaikus ES un Apvienotā Karaliste var vienoties par sarunu
procesa pagarināšanu, un ir liela iespējamība, ka, ievērojot sarunu sarežģītību, tās
varētu ilgt daudz ilgāk par diviem gadiem.
Apvienotās Karalistes referenduma iznākuma starpība starp tiem, kuri balsoja par
izstāšanos, un tiem, kuri atbalstīja palikšanu ES sastāvā, nebija ļoti liela – 1,3 miljoni
balsu no kopā 46,5 miljoniem balsstiesīgo.8 Diemžēl pēcreferenduma laikā apstiprinājies, ka referenduma rezultātu noteica sagrozītas informācijas sniegšana masu
medijos un gadiem ilgusī ES lēmumu pieņemšanas procesu nepienācīga izskaidrošana. Lēmums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES bija pārsteigums arī pašiem
Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem. Iespējams, ka vairākums būtu lēmis citādi, ja vien
izstāšanās atbalstītāji nebūtu izmantojuši nepatiesus argumentus, lai pamatotu, kādēļ
Lielbritānijai jāpamet ES. Piemēram, par liela apjoma finanšu līdzekļu pieejamību
medicīnai (350 miljoni mārciņu nedēļā) pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES.
To paši kampaņas īstenotāji pēc referenduma norises atzina par “kļūdu”.9
Kontekstā ar Apvienotās Karalistes “dzeltenās preses” iecienītajiem pārspīlējumiem, atspoguļojot ES politiku, dalībvalstu politisko līderu tendenci ES panākumus
piedēvēt sev, savukārt par grūtiem un sarežģītiem lēmumiem vainot Briseli, ES tradicionālo klusēšanu, cenšoties nekritizēt dalībvalstu līderus, Apvienotās Karalistes
referenduma rezultāts nešķiet atspoguļojam vēlētāju izsvērti un informēti pieņemtu
lēmumu. Piemēram, otrā lielākā Apvienotās Karalistes tirgus izpētes aģentūra Ipsos
24

Mori savā aptaujā konstatēja, ka vien 22 % aptaujāto uzskata savas zināšanas par
iespējamās izstāšanās no ES sekām par “labām vai ļoti labām”. Tika uzdots arī jautājums par avotiem, no kuriem aptaujātie ir smēlušies informāciju par Apvienotās
Karalistes referendumu – aptuveni 34 % norādīja BBC, 20 % norādīja laikrakstus,
18 % iespaidojās no ģimenes locekļu viedokļa un 16 % norādīja sociālos tīklus kā
informācijas avotu.10
Diemžēl arī kvalitatīvās sabiedriskās raidorganizācijas BBC raidījumi, kas ir saistīti ar ES tematiku, lielākoties radīja negatīvu noskaņojumu. Šveices cilvēktiesību analītiķi Media Tenor savā 2016. gada aprīļa ziņojumā ir secinājuši, ka tikai 7 % no BBC
ziņu pārklājuma par ES ir pozitīvs, bet 45 % ir negatīvs.11 Tika konstatēts, ka ziņu pārklājums par ES bija negatīvāks nekā Krievijas un Ķīnas līderu Vladimira Putina un Si
Žinpiņa darbību atspoguļojums; pat Sīrijas diktators Bašars Al Asads ir saņēmis vairāk
pozitīvu pieminējumu nekā ES. Arī lielākā daļa vairāk pirktāko Apvienotās Karalistes
laikrakstu, kā The Sun, Daily Mail, Daily Telegraph un Daily Express, ir izteikti un tendenciozi noskaņoti pret ES – tipiski avīžu virsraksti pirms referenduma par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES bija “ES mazgā smadzenes mūsu bērniem”, “Tagad ES
vēlas aizliegt mūsu tējkannas” un “Atgūsim Lielbritāniju no ES!”12
Iepriekšminētais ļauj secināt, ka lielākā daļa Apvienotās Karalistes sabiedrības
saņēma tendenciozu, sagrozītu un bieži vien nepatiesu informāciju par ES. Tas ir
nozīmīgs risks, jo rada iespaidu, ka referenduma rezultāts, iespējams, neatbilst referenduma dalībnieku labākajām interesēm, kā arī rada nihilistisku attieksmi pret
demokrātiju kopumā un lēmumu pieņemšanu referenduma ceļā.
Apvienotās Karalistes izstāšanās process ir viens no komplicētākajiem jautājumiem ES vēsturē. Saeimas Eiropas lietu komisija seko šī jautājuma attīstībai, apstiprinot Latvijas pozīcijas attiecīgajām ES Padomes sanāksmēm. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, kā tiks noteikts Latvijas valstspiederīgo statuss Apvienotajā Karalistē pēc
Apvienotās Karalistes izstāšanās, kā arī šo personu uzturēšanās un sociālo tiesību jautājumi. Tas potenciāli varētu būt ilgstošs jautājums, ņemot vērā tiesības uz pensijām,
labticīgi iegūtas pastāvīgās uzturēšanās tiesības un tamlīdzīgus jautājumus.

EIROPAS SEMESTRIS – IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS DIMENSIJA
Kopš kopējā tirgus izveidošanas, bet jo īpaši – pēc vienotās valūtas eiro ieviešanas –
ES dalībvalstu savstarpējā ekonomiskā sasaiste ir ievērojami pieaugusi. Ekonomiskās grūtības, lejupslīde vai pat krīze vienā, it īpaši eirozonas dalībvalstī, kā redzējām
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2009.–2014. gadā, var izsaukt t. s. domino efektu – šaubas par kopējās valūtas eiro
dzīvotspēju. Lai koordinētu ES, bet jo īpaši eirozonas ekonomisko politiku, dalībvalstis vienojušās par t. s. Eiropas semestri. Eiropas semestra ietvaros tiek nodrošināta nacionālo budžetu atbilstība Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām, ierobežojot vēlmi pēc papildu tēriņiem uz valsts budžeta deficīta rēķina. Piemēram,
attiecībā uz Latviju novirze no budžeta deficīta mērķiem tiek pieļauta tikai, lai īstenotu pensiju reformu un strukturālo reformu veselības aprūpes nozarē.
Eiropas semestra ietvaros norisinās dialogs starp Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu institūcijām, kura rezultātā tiek veikta neatkarīga ekonomisko problēmu
analīze, un katrai dalībvalstij tiek izstrādātas mērķtiecīgas, specifiskas reformu
rekomendācijas, kas iezīmē potenciālo virzienu konstatēto problēmu risināšanai.
Eiropas semestra mērķis ir veicināt saprātīgu budžeta politiku, stimulēt nepieciešamo reformu ieviešanu un atvieglot investīciju piesaisti, tādejādi tuvinot ekonomiskos apstākļus un ekonomiskās izaugsmes ciklus visā ES, un jo īpaši eirozonā.
Latvijā papildus Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām sabalansētu valsts
budžetu palīdz saglabāt Fiskālās disciplīnas likums, kas nosaka strukturālā deficīta ierobežojumu, izdevumu pieauguma tempa ierobežojumus un nosaka valsts
budžeta izdevumu slieksni vidējā termiņā. Eiropas semestris arī valsts pārvaldē
un sabiedrībā kopumā dod iespēju veidot pozitīvu attieksmi pret fiskālo stabilitāti,
ekonomikas pārvaldības koordināciju un strukturālo reformu īstenošanu. Pašlaik
ES dalībvalstu vidū sākusies diskusija par nepieciešamību padarīt valstu specifisko
rekomendāciju ieviešanu saistošāku. Pašlaik tām ir rekomendējošs raksturs, un
to ieviešana ir pašu dalībvalstu ziņā. Lai gan gadu laikā uzlabojies, rekomendāciju
ieviešanas progress nav augsts.13
Eiropas Komisija vērtē rekomendāciju ieviešanas progresu Latvijā kopš
2012. gada. Šajā laikā Latvija kopumā ir progresējusi enerģētikas tirgus, tieslietu
un augstākās izglītības jomās, reformu īstenošana un ieviešana tajās turpinās;
valsts budžeta deficīts ir samazinājies, un fiskālā disciplīna tiek saglabāta. Maksātnespējas un profesionālās izglītības jomās ir pieņemts reformām nepieciešamais
tiesiskais ietvars, kas sekmīgi jāievieš dzīvē. Taču pastāv arī vairākas jomas, kurās
nav sasniegti pietiekami rezultāti rekomendāciju ieviešanā – tā jau gadu no gada
rekomendācijās Latvijai tiek pausta nepieciešamība uzlabot gan sociālās palīdzības pabalstu adekvātumu, gan veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvalitāti un
izmaksu lietderību, gan arī aktivizēt bezdarbnieku iesaisti darba tirgū, reformēt publisko sektoru un samazināt nodokļu slogu darbaspēkam. Kopumā Eiropas semestra
rekomendācijas Latvijas valstij ir nemitīgs atgādinājums mainīties, zināmā mērā to
dēļ beidzot sakustējusies jau sen nepieciešamo reformu veikšana veselības sektorā.
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Viens no iespējamajiem iemesliem, kāpēc dalībvalstu rekomendāciju ieviešanas progress ir relatīvi lēns, ir tas, ka reformām ir ilgtermiņa raksturs un ka nacionālā līmenī dalībvalstu valdības neizjūt tiešu atbildību rekomendāciju īstenošanā.
Nodrošinot parlamentāro uzraudzību Eiropas semestra procesā, Saeimas Eiropas lietu komisija, sadarbojoties ar Sociālo un darba lietu komisiju un Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisiju, ik gadu analizē valstī paveikto un iespējamos scenārijus turpmākajiem lēmumiem attiecībā uz valsts specifiskajās rekomendācijās norādītajam problēmām, to ieviešanas gaitu un iespējamiem nākotnes scenārijiem.
Tiek uzklausīts Eiropas Komisijas, attiecīgo nozaru ekspertu, sociālo partneru un
nevalstisko organizāciju viedoklis.
Eiropas semestra ietvaros veiktās ekonomiskās analīzes dos lielu ieguldījumu
turpmākās situācijas izvērtēšanā attiecībā uz Latvijā šobrīd vēl sākuma stadijā esošo
nodokļu reformu un tās ietekmi uz plānoto mērķu sasniegšanu.

NOBEIGUMS
2017. gads kārtējo reizi ir apliecinājis ES dzīvotspēju – ieguvumi no kolektīvas darbības ievērojami pārsniedz atsevišķus zaudējumus un no lēmumu pieņemšanas
deleģēšanas ES līmenī. To spilgti parāda politiskās elites apjukums tālākam Brexit
procesam Lielbritānijā, kurā tikai pēc izstāšanās balsojuma referendumā tiek pilnībā
apzinātas jomas, kurās ES darbojās, un labumi, ko šī kolektīvā darbība nodrošina.
Tāpat par spīti vai pat pateicoties vienošanās vai konsensa meklēšanas politikai, kas reizēm ir pamats kritikai par ES lēnu un neefektīvu lēmumu pieņemšanu,
kopumā 2017. gads atnesa vairākas labas ziņas gan par ES nākotni, gan uzrādīja ES
rīcībspēju. Pateicoties kopīgai saskaņotai rīcībai, ES ir izdevies apturēt migrācijas
plūsmas, kas apdraudēja valstu iekšējo un ārējo drošību. ES veiksmīgi pārvarētas
Lielbritānijas izstāšanās balsojuma sekas, saglabājot vienotību un vienprātību un
neļaujot Brexit procesam dominēt savu dienas kārtību un novēršot iespēju, ka arī
citās valstīs varētu sākties izstāšanās procesi.
2017. gada nogali ES sagaida augošas ekonomikas un pieaugoša globāla pieprasījuma apstākļos būt par demokrātiskās pasaules līderi tādās jomās kā miers, stabilitāte, klimata pārmaiņu vadība. Tāpat ES iekšēji ir uzrādījusi dalībvalstu spēju
uzveikt populismu un turpināt demokrātiskas, proeiropeiskas attīstības ceļu. Ar lielām bažām sācies, 2017. gads noslēdzies uz optimistiskas nots.
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Komisijas 2017. gada 27. septembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas programmas migrācijas jomā
īstenošanu (COM(2017) 558 galīgā redakcija).
Komisijas 2017. gada 6. septembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei par Eiropas Robežu un krasta apsardzes darbspējas nodrošināšanu (COM (2017) 467 galīgā
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Peter Preston,“The people have spoken on Brexit. But did the media tell them the truth?”, The
Guardian,, 26.06.2016., https://www.theguardian.com/media/2016/jun/26/people-spokenbrexit-did-media-tell-the-truth-eu-referendum
Jasper Jackson, “BBC’s EU reporting ‘more negative than its Putin coverage’,” The Guardian,
21.04.2016, https://www.theguardian.com/media/2016/apr/21/bbc-eu-reporting-putin-coverage
Gareth Harding, “A Double Hammer-Blow to Europe and Ethical Journalism,” Ethical Journalism
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media-lies-and-brexit
Tikai 9 % līdz 2016. gadam publicēto ieteikumu ES dalībvalstīm īstenošanā ir panākts “pilnīgs
progress”, 15 % – “būtisks progress”, 43 % – “zināms progress”, 28 % – “ierobežots progress” un
5 % – “nav progresa”. Pieejams: “2017. gada Eiropas pusgads: konkrētām valstīm adresēti ieteikumi,” Komisijas 2017. gada 22. maija paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei,
Eiropas Centrālbankai, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai.
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LATVIJAS “DENKERKAS” GADS
Imants Lieģis, Latvijas vēstnieks Francijas Republikā;
bijušais Latvijas Republikas aizsardzības ministrs

2017. gadā iznākusī filma “Denkerka” ir vēsturisks stāsts par izdzīvošanu un pretošanos. Kaut arī ienaidnieka no austrumiem atspiesti līdz Denkerkas pludmalēm Rietumfrancijā, simtiem tūkstoši britu, franču un beļģu karavīru ar savu franču sabiedroto palīdzību pārdzīvoja uzbrukumus un aizbēga uz Angliju. Latvijas ārpolitika
2017. gadā izdzīvoja. Ņemot vērā nerimstošās apokaliptiskās prognozes par NATO
kara ar Krieviju drīzu pārnešanos uz Latvijas teritoriju1 un to, ka nav vērojamas
zīmes, kas liecinātu par spriedzes mazināšanos ar austrumu kaimiņu, izdzīvošana
2017. gadā nebija nekāds mazais sasniegums.
Velkot citu “bēgšanas” paralēli – Latvijas integrācija eiroatlantiskajās struktūrās
nodrošina, ka tagadējo “bēgšanas ceļu” un aizsardzību sniedz NATO un ES. Attiecīgi šo abu institūciju izdzīvošana, kas reti tika apšaubīta pirmajā desmitgadē pēc
Latvijas pievienošanās 2004. gadā, ir eksistenciāli svarīga Latvijas ārpolitikai. Diemžēl Putins, Brexit un prezidents Tramps katrs savā veidā ir piedalījušos šo eiroatlantisko struktūru destabilizācijā. Kā to eleganti 2017. gada Rīgas konferencē definēja
Ufe Elemans-Jensens (Uffe Ellemann-Jensen), mums tagad ir jātiek galā ar jaunu akronīmu – PBT – Putins, Brexit, Tramps.
Veiksmīga izdzīvošana 2017. gadā bija rezultāts konsekventai un apņēmīgai Latvijas ārpolitikas pieejas īstenošanai visa gada garumā. Starptautiskās vides šoks un
satraukums, ko radīja Brexit referenduma un 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanu
rezultāti, tika pārvaldīts aukstasinīgi un, nezaudējot vīziju par nacionālajām interesēm. Francijas prezidentālās un leģislatīvās (un Vācijas parlamentārās) vēlēšanas
2017. gadā izlīdzināja iepriekšējā gadā radušās bailes. Eiropas vispārējo noskaņu
nostiprināja cerības un optimisma sajūta, pat ja to nedaudz mazināja zināms ekstrēmā populisma atdzimšanas līmenis.
Šajā kontekstā es vēlētos aprakstīt divus veiksmīgus Latvijas 2017. gada ārējās un
aizsardzības politikas elementus, kas veicināja izdzīvošanu. Šie elementi ir sabiedroto
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karavīru nosūtīšana uz Latviju un Latvijas pienesums stratēģiskās komunikācijas kā
ikdienas fenomena projicēšanā. Tie demonstrē, kā konsekventa un apņēmīga pieeja
nes augļus. Tomēr Latvijai joprojām jāvelta īpaša uzmanība noteiktām, vēl spēkā esošām iekšējām problēmām, jo “valsts nozagšana” ir minēta kā otrs nopietnākais valsts
apdraudējums. Tādējādi, ņemot vērā saistību ar Latvijas ārējo un drošības politiku, es
pieminēšu arī dzīvīgo sabiedrisko diskusiju par šo tēmu, kas aktivizējās 2017. gadā.

NATO KARAVĪRI IERODAS LATVIJĀ
Eiropiešu drošību un labklājību dažu pēdējo gadu laikā satricināja Krievijas agresija
un islāma terorisms. To rezultātā tika zaudētas daudzas nevainīgas dzīvības. Latvija
uz Eiropas drošību turpināja skatīties 360 grādu leņķī. Trešo pušu iejaukšanās Eiropas valstu iekšējās lietās un negaidītie radikālo ekstrēmistu uzbrukumi pieņēmās
spēkā. 2017. gadā terorisms Eiropas teritorijā aizsniedzās pat līdz Somijai. Krievijas
agresijas elementi aktīvu hibrīdā kara pasākumu formātā sasniedza Francijas un –
mazākā mērā – Vācijas vēlēšanas. Krievijas pagājušā gada darbības diemžēl nespēja
mazināt draudu uztveri Eiropā. Kaut arī trešās puses īstenota militārā uzbrukuma
iespējamība joprojām bija zema, aizsardzība un drošība turpināja atrasties Latvijas
ārpolitiskās darba kārtības augšgalā. Tāpēc arī NATO 2016. gada Varšavas samita
lēmumu īstenošanas nodrošināšana bija tik nozīmīga.
Svarīgākais Varšavā pieņemtais lēmums attiecās uz NATO paplašināto klātbūtni, proti, partneru karavīru nosūtīšanu uz NATO teritoriju – Latviju, Igauniju,
Lietuvu un Poliju. Kanādas kā Latvijas vadošās jeb ietvarvalsts izvēle ir pierādījusies
kā laimīga nejaušība. Kanādas vadošā loma ir ne tikai pastiprinājusi transatlantiskās
saites laikā, kad otrs alianses transatlantiskais partneris ir metis zināmu šaubu ēnu
par šo saišu stiprumu, bet ir arī veicinājusi Latvijas–Kanādas attiecību nostiprināšanos. Tā nav nejaušība, ka Latvija bija pirmā valsts, kas ratificēja ES un Kanādas brīvās tirdzniecības nolīgumu (CETA).
Nevajadzētu par zemu novērtēt, cik nozīmīgi ir nodrošināt karavīru izvietošanu
austrumu flangā. 2017. gada sākums tika uzskatīts par ievainojamības periodu. Krievijas vadītāji, bez šaubām, apmierināti berzēja rokas saistībā ar Brexit un Trampa
uzvaru vēlēšanās. Bija izplatīts satraukums par tālāku potenciālo Krievijas agresiju
ASV administrācijas nomaiņas laikā. Sāka parādīties prognozes, ka, sekojot Brexit
un Trampa uzvarai, arī Marina Lepēna (Marine le Pen) tiks ievēlēta par nākamo
Francijas prezidenti.
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Tomēr jau aptuveni gada vidū šī ievainojamības sajūta bija mazinājusies. Politiskā revolūcija Francijā pieredzēja Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) ievēlēšanu prezidenta amatā. NATO solidaritāte sevi manifestēja ar karavīru ierašanos
NATO teritorijas austrumu flangā. Šāda bija atkārtoti saistības apliecinošā ziņa, ko
jūnija beigās pieņēma NATO aizsardzības ministri: “Šodien mēs paziņojam, ka (šie
bataljoni) ir gatavi un spējīgi atturēt, un nepieciešamības gadījumā kopā ar valsts
spēkiem un, pamatojoties uz spēcīgu palīgspēku stratēģiju, nekavējoties atbildēt uz
jebkādu agresiju.”2
Gatavība iesaistīties aizsardzības operācijās bija nepārprotama. Tā sniedza neatsveramu apliecinājumu par atturēšanu un NATO teritorijas aizsardzību. Kanādas
Latvijā vadīto bataljonu veido karavīri no Spānijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas un
Albānijas. Latvija turpināja nodrošināt šo karavīru klātbūtnei nepieciešamo loģistikas atbalstu. Augusta beigās tika pabeigtas divas jaunas barakas, kas var uzņemt
vairāk nekā 600 NATO un Latvijas karavīru. Laiks, kad NATO sabiedroto karavīri
tika izvietoti alianses austrumu flangā, arī bija svarīgs signāls saistībā ar kopīgajām
septembrī notiekošajām Krievijas un Baltkrievijas mācībām Zapad 2017. Šī spēcīgā
sabiedroto klātbūtne kopā ar sabiedroto mācību turpināšanos palielināja Latvijas un
reģiona pašpārliecības sajūtu. Pašpārliecību stiprināja arī nepārprotamais NATO
vēstījums par Krievijas atklātības trūkumu saistībā ar Zapad 2017 mācību vadīšanu,
kā arī Krievijas apgalvojuma, ka iesaistīto karavīru skaits sasniedzis 12 700 cilvēku,
noraidīšana. Kā laikrakstam New York Times norādīja NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs: “Atklātības trūkums palielina pārpratumu, pārrēķināšanās, negadījumu
un starpgadījumu risku, kas var kļūt bīstami.” Viņš aicināja Krieviju attiecībā uz
tā dēvēto Vīnes dokumentu3, kas liek Krievijai un Rietumvalstīm ziņot par visām
mācībām, kurās piedalās vairāk nekā 13 000 karavīru vai 300 tanku, un ļaut ārzemju
novērotājiem uzraudzīt tās mācības, kas atbilst šim kritērijam, “cienīt gan burtu, gan
nolūkus”.4
Latvija uzskatīja, ka, kaut arī mācības neradīja tūlītēju militāro apdraudējumu,
tomēr darbības saistībā ar hibrīddraudiem, tostarp agresīvā propaganda, viltus
ziņas, manipulācija ar sabiedrības viedokli un kiberuzbrukumi, ir jāuzrauga. Tas,
ka NATO Varšavas samitā pieņemtais lēmums par karavīru nosūtīšanu paplašinātās klātbūtnes ietvarā tika izpildīts gada laikā, bija ievērojams sasniegums. Karavīru
ierašanās Latvijas teritorijā un loģistiskā atbalsta sniegšana viņu uzņemšanai veicināja drošības palielināšanos 2017. gadā.
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STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA
Tolaik, kad pirms kādiem pieciem gadiem Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks saviem NATO kolēģiem ierosināja ideju par Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra izveidi5, neviens nevarēja paredzēt, cik ļoti šis jautājums nākotnē ietekmēs starptautisko attiecību darba kārtību. Stratēģiskā komunikācija un tās saikne
ar propagandu, informācijas karu, mediju pārzināšanu, viltus ziņām un hibrīdkaru
kopš tā laika ir kļuvusi par ikdienu. Tāpat kā kiberuzbrukumi Igaunijai 2007. gadā
tika izmantoti, lai izveidotu NATO Kopējo kiberaizsardzības izcilības centru,
tāpat arī Latvijas ievērojamā pieredze saistībā ar pakļautību nerimtīgam informācijas karam ir ļāvusi tai apkopot specifiskas zināšanas par šo tēmu. Latvijas fokuss
uz stratēģisko komunikāciju kā hibrīdkara elementu pēdējo gadu laikā ir vainagojies ar panākumiem, jo šis jautājums 2017. gadā ir guvis bezprecedenta starptautisko uzmanību. Apsūdzības par iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās 2016. gadā
joprojām būtiski ietekmē Trampa administrāciju. Un šķiet, ka fokuss uz apzināšanos un preventīvajiem pasākumiem, lai cīnītos pret iejaukšanos Francijas un Vācijas 2017. gada vēlēšanās, ir bijis rezultatīvs. Kā 2016. gada beigās norādīja ārlietu
ministrs Rinkēvičs: “NATO un Eiropas Savienībā noskaņojums attiecībā uz propagandas problēmu beidzot ir radikāli mainījies, un dalībvalstis aktīvi meklē risinājumus pretpasākumiem.”6
Latvijas spēju stiprumu stratēģiskās komunikācijas jomā 2017. gadā izcēla
divi piemēri. Pirmais attiecas uz Latvijas stratēģiskās komunikācijas ekspertīzi, ko
izmantoja ASV Kongress. 2017. gada 28. jūnijā NATO Stratēģiskās komunikācijas
izcilības centra direktors Jānis Sārts ASV Senāta Īpašās izlūkošanas komitejai sniedza pierādījumus par Krievijas iejaukšanos Eiropas valstu vēlēšanās.7 Viņš aprakstīja
Krievijas izmantotos rīkus, izcēla atsevišķu gadījumu izpēti un gūtās atbildes, kā arī
sniedza komitejai vairākus ieteikumus. Jānis Sārts atradās vienā kompānijā ar vairākiem plaši pazīstamiem akadēmiskajiem ekspertiem, piemēram, vēstnieku Nikolasu Bērnsu (Nicholas Burns), Hārvarda universitātes Džona F. Kenedija Pārvaldes
skolas Roja un Barbaras Gudmenu (Goodman) ģimenes diplomātijas prakses un
starptautisko attiecību profesūras profesoru, un Dr. Konstanci Štelcenmīleri (Constanze Stelzenmueller), Roberta Boša fonda vecāko līdzstrādnieci domnīcā Brookings
Institution.
Otrs pozitīvais piemērs spēju apliecināšanai stratēģiskās komunikācijas laukā
attiecas uz vairākiem proaktīviem pasākumiem, kas izraisīja pārspīlētu un asu atbildi
no Krievijas. 2017. gada jūlijā NATO vietnē YouTube publicēja īsu dokumentālo
filmu ar nosaukumu “Meža brāļi – cīņa par Baltiju” (Forest Brothers – Fight for the
Baltics).8 Tajā tika atainoti notikumi, kas risinājās Padomju Savienības atkārtotās
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Baltijas valstu okupācijas periodā Otrā pasaules kara beigu posmā, un tika intervēti meža brāļi un viņu atbalstītāji, kuri pretojās padomju varai līdz pat 20. gadsimta
piecdesmitajiem gadiem. NATO vēstījums par filmu apraksta to šādi: “Pēc Otrā
pasaules kara tie karavīri no visas Baltijas, kuri bija cīnījušies abās kara pusēs, pazuda
mežos, lai Eiropas nežēlīgākajā partizānu karā cīnītos pret Padomju okupācijas spēkiem. Šī īsā dokumentālā drāma ietver intervijas ar bijušajiem partizānu cīnītājiem
un tiem, kas tos atbalstīja, kā arī dramatisku kauju ainu inscenējumi un intervijas ar
mūsdienu Lietuvas Speciālo operāciju spēku vienības karavīriem, meža brāļu tiešajiem pēcnācējiem.” Filma, visticamāk, būtu nepamanīta paslīdējusi garām, ja vien tās
publiskošana nebūtu izraisījusi asu Krievijas reakciju. Kā vēstīja ziņu aģentūra Delfi 9:
Krievijas Ārlietu ministrijas Informācijas un preses departamenta direktore publicēja detalizētu kritiku par filmu savā Facebook profilā, aicinot NATO “pārtraukt
mēģinājumus falsificēt vēsturi”. Šie komentāri liecina, ka šajā konkrētajā gadījumā tā
vietā, lai Latvija nodarbotos ar Krievijas kritiku, šo lomu varētu uzņemties NATO.
Nacionālās ekspertīzes sniegšana ASV Kongresam un sadarbība proaktīvu pasākumu īstenošanā, kopā radot NATO filmu par meža brāļiem, ir pozitīvi piemēri,
kas apliecina Latvijas spējas stratēģiskās komunikācijas jomā. Tie atspoguļo augsto
intereses līmeni, kāds šobrīd starptautiskajās attiecībās valda attiecībā uz stratēģisko
komunikāciju.

RĪDZENES SARUNAS
Latvijas stratēģiskās komunikācijas spējas var salīdzināt ar Latvijā eksistējošās pētnieciskās žurnālistikas spējām un veiklību. Šīs abas jomas zināmā mērā veido Latvijas “maigo varu”, jo šī ekspertīze tiek izmantota kā ārpolitikas instruments, lai dalītos ar prasmēm. Briesmīgais 2017. gada oktobra notikums, kad auto sprādzienā tika
nogalināta Maltas pazīstamākā pētnieciskā žurnāliste, demonstrē, cik ļoti bīstama
var būt šī profesija.
Izveicīga žurnālistika bija vērojama, Latvijas iknedēļas žurnālam “Ir” publicējot Rīgas viesnīcā “Rīdzene” 2009.–2011. gadā noklausītās sarunas. Sarunas norādīja
uz “valsts nozagšanas” mēģinājumiem. Tajās tika izgaismots, kā politiskā vara tika
pakļauta noteiktas biznesa elites interesēm. Sarunu atšifrējums arī vērsa uzmanību
uz augsta profila krimināllietu (pazīstama kā “oligarhu lieta”) par kukuļošanu un
Rīgas Tirdzniecības ostas īpašnieku. Lieta tika izbeigta, jo prokuratūra apgalvoja,
ka trūkst pierādījumu. Žurnālisti pauda šaubas, ka krimināllieta tiešām ir bijusi
jāizbeidz.10
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Arī par “oligarhu sarunām” dēvētajās publikācijās ir aprakstīti plāni, kā, strādājot pie agrākā ministru prezidenta Valda Dombrovska demisijas un pakļāvīga prezidenta ievēlēšanas nodrošināšanas, manipulēt ar politisko varu. Pašreizējais ministru prezidents Māris Kučinskis ir nepārprotami distancējies no visa šī jautājuma un
norādījis, ka šie notikumi ir jāizmeklē Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.11 Ņemot vērā izplatīto sabiedrības reakciju uz šo sarunu atšifrējuma
publicēšanu, Latvijas Saeima 27. jūlijā ar milzīgu pārsvaru (86 no 100 deputātiem)
nobalsoja par komisijas izveidi, kuras mērķis ir noskaidrot, kāpēc pirms nonākšanas
tiesā tika izbeigta “oligarhu lieta”, un izmeklēt sabiedrības drošības riskus, kas varētu
izrietēt no šīm sarunām. Komisijas sēdes varētu turpināties arī 2018. gadā.
Andrejs Judins, kurš ir plaši zināms Latvijas jurists un viens no parlamentārajā
komisijā pārstāvētajiem deputātiem, ir norādījis, ka: “Valsts nozagšana… ir otrs
nopietnākais apdraudējums valstij pēc varas brutālas sagrābšanas, kad vienkārši
kāds atnāk un okupē […] Valsts nozagšana… šo valsti var iznīcināt.”12 Korupcijas un
valsts nozagšanas jautājums Latvijā dažkārt ir saistīts ar Krieviju, un tā saknes meklējamas padomju laika ierastajā praksē. Daļa akadēmiķu, piemēram, Lietuvas aizsardzības eksperts Marjus Laurinavičs uzsver, ka korupcija ir viens no efektīvākajiem
Kremļa ieročiem pret Rietumiem.13 Tas vēl vairāk liecina, ka Latvijai aktīvi jārisina
šīs problēmas, jo tās var tikt uzskatītas par Krievijas īstenota hibrīdkara elementiem.

2018. GADA SCENĀRIJI UN POLITIKAS IETEIKUMI
2018. gads Latvijas valstij būs svētku gads, jo tā atzīmēs 100 gadu jubileju kopš tās
dzimšanas uz kara plosītās Eiropas fona. Tas sniegs svarīgas ārējās politikas iespējas
gan mājās, gar ārpus tām. Tas būs arī vēlēšanu gads. Ko var sagaidīt un ko var darīt?
Pēdējie četri gadi ir nesuši politisko stabilitāti un ārpolitikas konsekvenci.
Pēdējā laika “PBT” radītie izaicinājumi ir tikuši pienācīgi sagaidīti. Būtu jāstiprina
veiksmīgā NATO sabiedroto karavīru ierašanās Latvijā 2017. gadā. Tagadējais atturēšanas posms būtu jānostiprina, kopā ar sabiedrotajiem virzoties uz “atturēšanu ar
nolūku neļaut” (deterrence by denial). Tas nozīmē, ka jāveicina sabiedroto koncentrēšanās uz aizsardzības spēju trūkumiem gaisā un jūrā. Latvijai būtu atklāti jāatbalsta spēcīga ASV militārā klātbūtne Eiropā. Būtu aktīvi jāveicina atbalsts reģionālās “militārās Šengenas” zonas koncepcijas izstrādei, lai palīdzētu nodrošināt raitu
karavīru un aprīkojuma kustību. Tas būtu īpaši noderīgi stiprināšanas stratēģijas
kontekstā.

34

Ņemot vērā politisko vienprātību par 2 % no IKP piešķiršanu aizsardzībai
2018. gadā, šis mūsu solījums NATO sabiedrotajiem būtu precīzi jāizpilda, pamatojoties uz izaugsmes prognozi aptuveni 4 % apmērā. Šie līdzekļi jātērē caurskatāmā
un prognozējamā veidā. Latvijai jāturpina pilnveidot un veicināt savas stratēģiskās
komunikācijas spējas. Simtgades svinības nodrošinās iespējas raidīt pozitīvus vēstījumus gan valsts iekšienē, gan ārpus tās. Rīgas NATO izcilības centra darbības
rezultātā gūtā ekspertīze un kontakti būtu jāpaplašina un jāsasaista ar notiekošā hibrīdkara problemātiku.
Latvijas vēlētājiem būtu aktīvi jāpiedalās demokrātiskajā procesā, proti, Saeimas
2018. gada vēlēšanās, paturot prātā gūto informāciju, kas par sensitīviem iekšējiem
jautājumiem ir sniegta pētnieciskās žurnālistikas un parlamentārās izmeklēšanas
darba rezultātā. Latvijas vēlētājiem vajadzētu arī atcerēties Latvijas ārpolitikas veiksmes ne tikai 2017. gadā, bet arī pēdējo četru gadu griezumā.
Savā 2017. gada oktobra vizītē Latvijā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss (Frans Timmermans) atzīmēja, ka Latvija aizvien vairāk kļūst par Ziemeļvalsti. Zinot Latvijas iedzīvotāju izturību un apņēmību,
2018. gads nebūs vienkārši izdzīvošanas gads. Tas būs arī simts gadu izdzīvošanas
atzīmēšanas gads, jo valsts turpina virzīties tālāk, lai kļūtu par stabilu, uzticamu un
prognozējamu Ziemeļeiropas valsti.
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LATVIJAS ĀRPOLITIKAS
ORIENTIERI POSTLIBERĀLĀS
PASAULES NEKĀRTĪBAS
KONTEKSTOS
Ojārs Skudra, Latvijas Universitātes asociētais profesors

LATVIJAS NACIONĀLO INTEREŠU MEKLĒJUMI
Pārdomājot 2017. gada parlamenta vēlēšanu rezultātus Holandē, Lielbritānijā,
Vācijā, Austrijā un Čehijā, kā arī prezidenta vēlēšanu iznākumu Francijā, var visai
pārliecinoši argumentēt par labu pieņēmumam, ka nacionālo interešu noskaidrošanai valsts ārpolitikā un, pat vēl lielākā mērā, iekšpolitikā tikusi ierādīta nozīmīga
vieta vēlēšanu kampaņās un, jo īpaši, valdības veidošanā, kā par to spilgti liecināja
koalīcijas veidošanas politiskais maratons Holandē. Var tikpat droši prognozēt, ka
arī Latvijā 13. Saeimas vēlēšanu kampaņā nacionālo interešu tēma nepaliks novārtā,
nemaz nerunājot par vēlāko valdības veidošanas intrigu, kuras vērpšanā ļoti aktīvi
iesaistīsies Krievijas mediji un tās ekonomiski politiskās ietekmes aģenti Latvijā.
Latvijā ar nacionālajām interesēm atbilstošas ārējās un drošības politikas īstenošanu savu pilnvaru, pieejamo resursu un iespēju robežās 2017. gadā galvenokārt
nodarbojās ministru prezidents Māris Kučinskis, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. E. Rinkēviča ikgadējā ziņojumā Saeimai par 2016. gadā paveikto un iecerēto darbību teikts, ka “2017. gadā
Latvijas ārpolitikas prioritātes būs šādas: 1) stiprināt valsts ārējo drošību ciešā
sadarbībā ar sabiedrotajiem NATO un partneriem Eiropā; 2) aktīvi iesaistīties
efektīvas, vienotas un drošas Eiropas Savienības veidošanā; 3) turpināt veicināt stabilitāti un attīstību ES austrumu un dienvidu kaimiņu reģionos; 4) sekmēt Latvijas uzņēmumu iespējas eksporta tirgos un veicināt investīciju piesaisti;
5) atbalstīt un uzturēt ciešu saikni ar tautiešiem ārzemēs.”1 Ziņojuma tekstā
runāts par Latvijas “nacionālām spējām”, “nacionālo drošību”, “nacionālo likumdošanu”, “nacionālās drošības interesēm”, “savām interesēm” un “ES kā nacionālu
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valstu savienību” 2 , tāpēc Latvijas ārpolitikas prioritātes būtu uzskatāmas par LR
nacionālo interešu raksturojumu. Arī savā uzrunā Saeimas ārpolitikas debatēs
E. Rinkēvičs vēlreiz akcentēja ziņojumā minētās prioritātes, izlaižot punktu par
ES austrumu un dienvidu kaimiņu reģioniem, aicināja nesapņot “par federālu
Eiropu” un uzsvēra, ka “Latvijas un visas Eiropas Savienības kopīgās interesēs ir
spēcīga un vienota nacionālo valstu savienība”3, kas par tādu vēl nav kļuvusi.
Terminoloģiski atšķirīga un mazāk diplomātiska formulējumos Latvijas nacionālo interešu jautājumā ir “Nacionālās drošības koncepcijas (informatīvā daļa)”, kas
atrodama LR Aizsardzības ministrijas mājaslapā, kamēr Ārlietu ministrijas mājaslapa piedāvā vien koncepcijas 2011. gada 10. marta versiju, kas ļoti būtiski atšķiras
no spēkā esošās 2015. gada 26. novembra versijas.4 Koncepcijas neklasificētajā teksta daļā sastopami tādi termini kā “Latvijas valsts nacionālās intereses”, “Latvijas
nacionālās intereses”, ”efektīva nacionālo interešu aizstāvēšana” un, protams, “Latvijas nacionālās drošības intereses”. 5 Kaut arī, kā teikts koncepcijā, “Latvijas (tāpat
kā pārējo dalībvalstu – O. S.) dalība NATO nerisina visus ar nacionālo drošību saistītos jautājumus”, tomēr “Latvijas drošības un aizsardzības garants ir NATO kolektīvas aizsardzības sistēma”, jo “sabiedroto spēku klātbūtne”, kas kļuva par stabilu
faktoru no 2017. gada jūnija līdz ar daudznacionālās sabiedroto kaujas grupas ierašanos Latvijā, uzskatāma par “efektīvāko risinājumu Latvijas militārajai drošībai un
aizsardzībai” tāpēc, ka “nodrošina atturēšanu, ciešāku integrāciju ar NATO aizsardzības struktūrām un bruņotajiem spēkiem, atvieglo sabiedroto spēku uzņemšanu
un to reaģēšanu vajadzības gadījumā.”6 Daudz rezervētāka ir koncepcijā formulētā
pozīcija jautājumā par ES lomu Latvijas nacionālās drošības garantēšanā. Saistībā
ar ārējo ekonomisko politiku un ārvalstu investīciju kontroli tiek īpaši uzsvērts, ka
valdībai “ir būtiski turpināt efektīvu nacionālo interešu aizstāvēšanu ES un Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros”, kas panākams, vien nodrošinot “efektīvu pieeju lēmumu pieņemšanas procesiem un ekonomisko interešu aizsardzības
instrumentiem.” 7
LR nacionālo interešu meklējumos vērts ieskatīties arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā, kas veltīta valdības rīcības plāna uzdevumiem un pasākumiem.8 Uzdevumi un pasākumi attiecas gan uz “Latvijas nacionālo un reģionālo drošību” un
“Latvijas nacionālajām interesēm”, gan uz “Latvijas interesēm” un “Latvijas ārpolitikas prioritātēm.”9 “Latvijas nacionālo interešu pārstāvniecība” Ārlietu ministrijai
jānodrošina galvenokārt PTO un ES, bet “Latvijas interešu īstenošanai divpusējo,
reģionālo un globālo ārpolitikas izaicinājumu kontekstā” jāizmanto dalība ANO,
ES un NATO.10 Rīcības plāns paredz “uzturēt regulāru politisko dialogu ar ES un
NATO dalībvalstīm”, lai tādējādi varētu “identificēt līdzīgi domājošās valstis LV
svarīgos jautājumos, rīkot konsultācijas ar mērķi veiksmīgāk aizstāvēt kopīgās
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intereses ES un NATO.”11 Tiek uzskatīts, ka jāpilnveido ES “kā stipra nacionālu valstu kopiena”, kas vairāk asociējas ar Eiropas Ekonomisko Kopienu (EEK), turklāt
tas jādara, “aizstāvot nacionālās intereses”, atbalstot un veicinot “kopīgas ārpolitikas, drošības, enerģētikas un vienotā tirgus politikas īstenošanu un eirozonas stabilitāti”, turpinot “aktīvu darbu pie Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS)
pilnveides.”12 Latvijas nacionālās intereses vēl tiek saistītas ar ES Digitālā vienotā
tirgus stratēģiju un “ASV tālāku iesaisti Latvijas nacionālās un reģionālās drošības
stiprināšanā”, veicinot “ASV militāro klātbūtni un dalību regulārās militārajās mācībās Latvijā un pārējās Baltijas valstīs.”13 Rīcības plāns aptver visus ārlietu ministra E. Rinkēviča ziņojumā minētos prioritāros LR ārpolitikas virzienus, taču tajā
tāpat kā iepriekšminētajos tekstos netiek pieminēta tālākas integrācijas politika ES
un eirozonā vai, tieši otrādi, negatīvie fragmentācijas un “atšķirīgu ātrumu” scenāriji gan ES, gan globālajā “pasaules kārtībā”, jo, kā savā kolektīvajā pētījumā secina
RAND pētnieku grupa, “iespējams, ka mēs tuvojamies liberālās kārtības galveno elementu, proti, tālākas tirdzniecības liberalizācijas un aktīvas demokrātisko sistēmu
veicināšanas, dabiskajām robežām.”14 Amerikāņu zinātnieki definē starptautisko
kārtību “kā noteikumu, normu un institūciju kopumu, kas pārvalda galveno starptautiskās vides spēlētāju attiecības”, kas mūsdienās “ietver kompleksu sajaukumu,
ko veido oficiālās globālās institūcijas, piemēram, Apvienotās Nācijas un Pasaules Tirdzniecības organizācija; divpusējās un reģionālās drošības organizācijas un
liberālās politiskās normas.”15 Ne ĶTR, ne Krievijai tāda kārtības izpratne mūsdienās nav pieņemama, tāpēc tās “pieprasa, lai jebkāda lielvaru interešu atspoguļošanai izstrādāta kārtība ņemtu vērā to vietējās ietekmes sfēras, savukārt ASV uzskata,
ka šādas sfēras pārkāpj galvenos principus, kuros balstīta šī kārtība.”16 Un kaut arī
“kārtība ir gana spēcīga, lai izturētu dažus negatīvus triecienus”, tomēr, “negatīvajām tendencēm vienlaikus pastiprinoties visos trijos līdzsvara avotos – ekonomiskie
indikatori, ASV vadība un pārvaldes sistēmas (pieņemoties spēkā autoritāram populismam) –, kārtība varētu saņemt fatālu kaitējumu.”17 Pastāvošo pēc-Otrā pasaules
kara un pēc-1989. gada liberālo pasaules kārtību jau izaicina Sino-centriskās kārtības
modelis, kā arī potenciāli iespējamie kontrkārtības modeļi, kurus veidotu, no vienas
puses, “tādu valstu koalīcija, kas īsteno nacionālistisku, protekcionistisku un ksenofobisku ārpolitiku, veidojot tiešu pretmetu pašreizējās kārtības internacionalizācijas un neoliberālās ideoloģijas pieņēmumiem”18, bet, no otras puses, islāma pasaules
līderu – Pakistānas, Saūda Arābijas un Turcijas – veidotās reliģiskās kontrkārtības
versijas. Šādā globālā kontekstā vienmēr būtu jāskata tie samezglojumi, kas paspējuši izveidoties kā ES iekšienē, tā arī ES un NATO, ES un ASV attiecībās.
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EIROPAS UN BALTIJAS VALSTU DROŠĪBA,
PATEICOTIES NATO VAI “VIŅPUS NATO”
Problēmas pieteikums aizgūts no Brookings Institution Ārpolitikas pētniecības programmas direktora Maikla E. O’Hanlona (Michael E. O’Hanlon) grāmatas nosaukuma “Viņpus NATO. Jaunā Austrumeiropas drošības arhitektūra” (Beyond NATO.
A new security architecture for Eastern Europe).19 M. O’Hanlons piedāvā politiski,
diplomātiski un starptautiski tiesiski konstruēt Austrumeiropas drošības arhitektūru (AEDA, East European Security Architecture), kas ietvertu “permanenti neitrālu” valstu statusā šobrīd jau neitrālās Somiju un Zviedriju, kā arī Ukrainu, Moldovu, Baltkrieviju, Gruziju, Armēniju, Azerbaidžānu, “un, visbeidzot, Kipru plus
Serbiju, kā arī, iespējams, citas Balkānu valstis.”20 Diskusiju process sāktos NATO,
tad ietvertu minētās “neitrālās zemes” un, visbeidzot, “varētu notikt oficiālas sarunas
ar Krieviju”, jo “Krievijai verificējamā veidā būtu jāatvelk savi karavīri no šīm valstīm, un pēc tam tiktu atceltas attiecīgās sankcijas.”21 Valstis būtu pilnīgi suverēnas
un ar pašnoteikšanās tiesībām jebkurā nozīmē, izņemot divus aspektus. Pirmkārt,
iestājoties ES, uz tām neattiektos “tās ar drošību saistītās apņemšanās,”22 un, otrkārt,
“tās nākotnē nestātos NATO.”23 Liela optimisma pārņemts M. O’Hanlons pieņem,
ka ar šī projekta palīdzību tiktu rasts risinājums visiem teritoriālajiem konfliktiem,
sākot no Abhāzijas un beidzot ar Austrumukrainu un Krimu. Ideālā variantā AEDA
tiktu kodificēta līguma formā, taču neradot jaunu organizāciju, bet paredzot monitoringa un verifikācijas prakses. Līgumu ratificētu visas dalībvalstis, ieskaitot ASV
Senātu. Kā kompromisa variantu M. O’Hanlons pieļauj arī vienošanās formātu,
kuru noslēdz valstu izpildvaras pārstāvji, jo varētu rasties problēmas ar līguma ratificēšanu parlamentos. Koncepcijas autors gan pieļauj noraidošu Maskavas reakciju,
jo “Krievijas politiskā kultūra svarīgos aspektos, visticamāk, joprojām paliks nerietumnieciska un izteikti nacionālistiska vēl ilgi,”24 bet KF pastāvēs kā “lepna, nacionālistiska valsts ar spēcīgu karaspēku.”25 AEDA idejas izvirzīšanu, turklāt grāmatas
formātā, autors pamato ar to, ka “D. Trampa administrācijas nākšana pie varas ASV
sniedz zelta iespēju jaunas vīzijas un jaunas paradigmas īstenošanai,”26 lai panāktu
“jaunu drošības vienošanos attiecībā uz šobrīd neitrālajām un stratēģiski strīdīgajām
Austrumeiropas valstīm” un tādējādi “būtiski pavirzītos tuvāk risinājumam saistībā
ar NATO un Krievijas sacensībām par hegemoniju Eiropā.”27
Sakarā ar tēzi par “zelta iespēju” jāmin pāris domas no populārā amerikāņu
žurnālista un daudzu ASV ārpolitikai veltītu grāmatu autora Džeimsa Manna
(James Mann) raksta “Pieaugušie telpā” (The Adults in the Room). Pirmā tiešā veidā
skar Latviju, jo “pirms Trampa pirmās vizītes Eiropā Tilersons, Matiss un Makmāsters apvienojās, lai viņa runas uzmetumā iekļautu atkārtotu apliecinājumu par
NATO līguma piektā panta ievērošanu, uzliekot saistības ASV piedalīties Eiropas
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kolektīvajā aizsardzībā. Bet Tramps beigās šos vārdus no runas izgrieza. Un tad pēc
saprotama un paredzama sašutuma viņš pārdomāja un saistības tomēr apliecināja.”28
Otrā attiecas uz vadošo prezidenta D. Trampa administrācijas locekļu uzskatiem.
Dž. Manns raksta: “Tilersonam, šķiet, ir īpaši rožains viedoklis par Putina Krieviju, kā arī acīmredzama nepatika pret cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem.
Makmāsters kopā ar Valsts ekonomikas padomes direktoru Geriju Konu pagājušajā
pavasarī izdevumam Wall Street Journal uzrakstīja satraucošo rakstu, kas Trampa
“Amerika pirmajā vietā” pasaules uzskatam piešķīra Hobsa filozofisko pamatu: “Prezidents savā pirmajā ārvalstu vizītē devās ar skaidru pārliecību, ka pasaule nav “globāla kopiena”, bet gan arēna, kurā valstis, nevalstiskie aktieri un uzņēmumi iesaistās un cīnās par izdevīgumu. Šādi ir trīs “pieaugušo” ar militāro pieredzi – Matisa,
Makmāstera un Kellija – ārpolitikas pamatos esošie uzskati un pieredze…”29 Latvijā
Krieviju rozā krāsā redz tikai opozīcija parlamentā un KF ietekmes aģenti ārpus
Saeimas. Jāpiekrīt LĀI direktora, RSU profesora A. Sprūda secinājumam par to, ka
“Latvijas valdības stratēģiskās izvēles un naratīvi lielākoties korelē ar dominējošajiem sabiedrības uzskatiem par drošību un starptautiskajām prioritātēm un izaicinājumiem. Spēcīga iesaiste transatlantiskajā kopienā un ciešas saites ar Rietumu partneriem tiek uzskatītas par galvenajām drošības garantijām. Vienlaikus Krievija tiek
uztverta kā Latvijas galvenais stratēģiskais izaicinājums, kas izriet no negatīvās vēsturiskās pieredzes, draudīgās Krievijas retorikas attiecībā uz tās kaimiņiem, kā arī
militārajām aktivitātēm Latvijas robežu tuvumā.”30
Salīdzinājumam Maskavas Valsts starptautisko attiecību institūta (MGIMO)
prof. un Primakova Nacionālā pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību pētniecības institūta nodaļas vadītāja A. Zagorska viedoklis par drošības naratīviem
Krievijā, kas visai loģiski saderas ar RAND liberālās starptautiskās kārtības pētījuma atziņām par Krievijas pozīciju. Raksturojot Rietumu–Krievijas attiecības
ietekmējošos faktorus, A. Zagorskis, atsaucoties uz savu 2010. gadā publicētu rakstu,
min trīs cēloņus tam, kāpēc KF 21. gadsimtā “tiecas pēc aizvien lielākas distances”
attiecībā pret Rietumiem: pirmkārt, tāpēc, ka ASV un daļēji arī ES “atradās relatīvā norietā, un nozīmīgas izmaiņas ekonomiskās varas globālajā sadalē stiprinātu
OECD neietilpstošās valstis”; otrkārt, “tas mazināja “Rietumu” attīstības modeļa
pievilcību un radīja ideālu attaisnojumu autoritārisma pieaugumam Krievijā, jo ļāva
secināt, ka valstij nav jābūt liberāli demokrātiskai, lai tā veiksmīgi darbotos uz globālās skatuves”; treškārt, “lai izliktos, ka valsts spēlē savu lomu globālo lielvaru (veco
un jauno) koncertā, tai nav jābūt liberālai demokrātijai, bet tai vajadzētu vadīt un
pārstāvēt reģionālu valstu grupu.”31 Raksturojot “Krievijas un Rietumu kopīgās intereses”, A. Zagorskis akcentē Krievijas vēlmi būt “atšķirīgai un vienlīdzīgai partnerei”
attiecībās ar ES un “norobežot savus kaimiņus” no Rietumu institūciju ietekmes un
secina: “Tiešu sadarbības saišu nodibināšana starp eiroatlantiskajām un Eirāzijas
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institūcijām ir daļa no šīs Eiropas arhitektūras nākotnes vīzijas. Šo vīziju lielā mērā
ir veidojuši vēsturiskie piemēri, īpaši Jaltas kārtība, kas tālaika Padomju Savienībai
piešķīra ANO Drošības padomes pastāvīgās locekles statusu un “ietekmes sfēru”
teritorijā, kas tobrīd tika uzskatīta par “Austrumeiropu”. Kaut arī nereti piesaukts
globālās pārvaldības kontekstā, “Jaltas gars” šobrīd Krievijā piedzīvo renesansi un ir
kļuvis par vēlamu Eiropas nākotnes kārtības vīziju.”32 KF “kaimiņi” A. Zagorskim ir
tikai un vienīgi objekts, kas nepiedalās Krievijas ietekmes sfēras veidošanā “nākotnes Eiropas kārtības” ietvarā.
Sakarā ar naratīvu plurālismu Krievijā jāpiemin amerikāņu vēsturnieka Timotija
Snaidera izteikums intervijā žurnālam “Ir”: “Prezidents Putins ir izvēlējies reabilitēt
politisko domātāju, filozofu Ivanu Iļjinu, kas ir viens no 20. gadsimta interesantākajiem fašisma teorētiķiem – viņš aicināja krievus celt fašistisku valsti. Aleksandrs
Dugins, viens no svarīgākajiem Ukrainas kara propagandistiem, ir mūsdienu fašists,
tāpat kā Aleksandrs Prohanovs, viens no populārākajiem rakstniekiem Krievijā.
Tātad fašisms ir reāla idejiska tendence, kuras klātbūtne Krievijā ir ļoti izteikta.”33
Par NATO lomu Eiropā, tai skaitā attiecībās ar ES un Krieviju, spriež ne tikai
akadēmisko aprindu un domnīcu pārstāvji, bet, kas ir vēl svarīgāk, NATO dalībvalstu politiķi un NATO vadības locekļi. NATO–Krievijas padome 26. oktobrī
tikās jau trešo reizi kopš 2017. gada sākuma, lai NATO ģenerālsekretāra J. Stoltenberga vadībā apspriestu tādas tēmas kā Ukraina, Afganistāna un caurskatāmība un
risku samazināšana. Preses konferencē pēc sanāksmes J. Stoltenbergs norādīja, ka
“NATO sabiedrotajiem un Krievijai joprojām ir fundamentālas atšķirības par Ukrainas jautājumu, par to, kā atrisināt krīzi Ukrainā. Šim konfliktam joprojām ir milzīga
ietekme uz eiroatlantiskā reģiona drošību un stabilitāti, un tas ir primārais iemesls
NATO un Krievijas attiecību pašreizējam stāvoklim. Drošības situācijas uzlabošana Austrumukrainā joprojām ir prioritāte, lai turpinātu virzību uz pilnīgu Minskas līgumu izpildi.”34 J. Stoltenbergs pozitīvi novērtēja “dialogu par Baltijas reģiona
gaisa telpas drošību” un par tā rezultātā izveidotās, Somijas vadītās ekspertu grupas
“attiecībā uz drošību Baltijas jūras gaisa telpā” darbu piebilda, ka tas “līdz šim ir bijis
daudzsološs.”35 NATO–Krievijas padomes tikšanās laikā tika apspriestas arī KF
un Baltkrievijas karaspēka mācības Zapad 2017, pievēršot uzmanību “faktam, ka
mācībās iesaistīto karavīru skaits būtiski pārsniedza pirms tām paziņoto skaitu, ka
scenārijs bija cits un arī mācību ģeogrāfiskā telpa bija daudz lielāka, nekā tika paziņots iepriekš.”36 Atbildot uz Polijas preses aģentūras jautājumu par mediju ziņoto,
ka “NATO plāno radīt divus jaunus centrus Eiropā,” J. Stoltenbergs norādīja, ka
“NATO pielāgo savu militāro stāvokli, jo mums jāpielāgojas, kad redzam, ka mainās
mūsu drošības vide, un mēs esam pielāgojušies, daļēji palielinot savu spēku gatavību un daļēji palielinot savu militāro klātbūtni alianses austrumu daļā, un mēs tā
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rīkojamies lielā mērā tāpēc, ka redzam, kā pēdējo gadu laikā iezīmējas Krievijas
uzvedības tendences, jo īpaši saistībā ar nelikumīgo Krimas aneksiju un destabilizējošajām darbībām pret Austrumukrainu un Ukrainu,” taču “mūsu atbildei ir aizsargraksturs, tā ir proporcionāla, un NATO nevēlas jaunu Auksto karu, mēs nevēlamies
jaunas bruņošanās sacensības, bet mums ir jāreaģē, kad mainās drošības vide,” un
piebilda, ka “mēs tagad atrodamies mūsu komandstruktūras vērtēšanas procesā,”37
tai skaitā NATO aizsardzības ministru tikšanās formātā. Atbildot uz AFP jautājumu par vācu preses ziņu, ka KF, izmantojot diplomātiskos kanālus, informējusi
VFR par mācību Zapad rīkošanu reizi divos gados, J. Stoltenbergs atbildēja, ka “mēs
līdz šim neesam informēti, ka mācības Zapad norisināsies ik pēc diviem gadiem.”38
Par Krievijas informatīvās karadarbības metodēm šajā sakarā liecināja fakts, ka tieši
26. oktobrī SPIEGEL ONLINE publicēja rakstu, kurā tika ziņots, ka 19. oktobrī Berlīnē KF militārais atašejs konfidenciālā brīfingā informējis militārpersonas un diplomātus par nolūku paplašināt Zapad manevrus NATO austrumu robežas tuvumā.
Spiegel secina, ka Rietumi “Maskavai ir apgabals ar lielāko apdraudējumu.”39 Žurnāls
bija informēts gan par slepeno ziņojumu par manevriem Zapad 2017, kas Briselē pieejams militārpersonām, gan par to, ka 2017. gada 9. novembrī Alianses aizsardzības
ministri izskatīs “vēl kādu slepenu ziņojumu” par NATO aizsardzības spējām “īstas
konfrontācijas gadījumā ar Krieviju,” kurā norādīts uz “ievērojamiem deficītiem” un
tiek prasīts “radīt jaunu pavēlniecību Eiropā.”40 Par šo otro “slepeno” ziņojumu ar
virsrakstu “Progresa ziņojums par Alianses pastiprināto atturēšanas un aizsardzības
dispozīciju” Der Spiegel savā interneta vietnē informēja jau 21. oktobrī, norādot, ka
NATO aizsardzības ministri 2017. gada februārī devuši rīkojumu ķerties pie Alianses komandstruktūras reformas. Jūras pavēlniecība tiks veidota ASV un nodarbosies ar karaspēka un materiālu transportēšanu uz Eiropu, bet otrā pavēlniecība tiks
veidota Vācijā ar mērķi nodrošināt loģistiku starp NATO spēkiem Rietumeiropā un
“paplašinātās klātbūtnes” (Enhanced Forward Presence) kaujas grupām Baltijas valstīs un Polijā, kā arī citviet NATO austrumu pierobežā. Pārmaiņas notiek tāpēc, ka
pēc Krimas aneksijas 2014. gadā “pēkšņi karš Eiropā atkal bija iedomājams un vairs
nevarēja izslēgt, ka krievi varētu pavērst mērķēkli pret Baltiju.”41 Praktiski vienlaicīgi ar NATO–Krievijas padomes sēdi KF prezidenta V. Putina vadībā notika raķešu
karaspēka, Ziemeļu un Klusā okeāna kara flotes un kara aviācijas kopīgas mācības,
kuru laikā tika testētas četras kodollādiņus nestspējīgas starpkontinentālās ballistiskās raķetes, kas tika palaistas no atomzemūdenēm un no Pļiseckas kosmodroma
Ziemeļkrievijā. Tāpēc nav ne mazāko šaubu par to, ka Krievijas galvenais pretinieks
ir Rietumi ASV, ES un NATO personā.
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EIROPAS SAVIENĪBA, VALSTU SAVIENĪBA
VAI VĒL VIENA “TAUTU SAVIENĪBA”
Par postliberālās starptautiskās kārtības, NATO un ES nākotnes scenārijiem nemitīgā straumē plūst arvien jaunas publikācijas, aptverot daļēji vai pilnīgi pretējus
uzskatus un argumentācijas. Saistībā ar ES būtu izdalāmas četras galvenās attīstības
prognožu jomas: pašas ES attīstības scenāriji, kas izklāstīti EK Baltajā grāmatā par
Eiropas nākotni42 un EK prezidenta Ž.-K. Junkera runā EP par Savienības stāvokli43;
dokumenti, kas attiecas uz ES un NATO sadarbību;44 Eiropas kaimiņu politika45 un,
protams, Brexit.46 Visos gadījumos runa nav tikai par scenārijiem, bet arī par konkrētiem lēmumiem un politikām, kā, piemēram, ES līderu darba kārtība.47 Ne par
vienu no jomām nevar spriest, abstrahējoties no pārmaiņu procesiem starptautiskajā
kārtībā, kuru optimisti joprojām dēvē par liberālo kārtību, bet pesimisti uzskata, ka
top viena vai vairākas citas kārtības, kas tad arī ļauj lietot terminu postliberālā starptautiskā kārtība. Pirms jaunāku skeptiķu komentāru aplūkošanas jāpiemin Ārlietu
padomes (Council of Foreign Relations) Džeimsa H. Bingera katedras (James H.Binger)
vecākā līdzstrādnieka globālās pārvaldības jautājumos un Starptautisko institūciju
un globālās pārvaldības programmas direktora Stjuarta M. Patrika (Stewart M. Patrick) 2017. gada 10. janvāra raksts “Atvērtā pasaule atrodas svaru kausos. Kas varētu
aizstāt liberālo kārtību?” (An Open World Is in the Balance. What Might Replace the
Liberal Order? tiešsaistes izdevumā WPR World Politics Review), kurā viņš prognozēja, ka, “Trampam izlemjot atteikties no grūstošās liberālās pasaules kārtības, viņš
varētu īstenot vismaz piecas dažādas alternatīvās vīzijas”: atgriešanās pie koncerta jeb
Concert Redux (paralēles ar 19. gs. pirmo pusi), ietekmes sfēras, Amerika – cietoksnis (protekcionisms, izolacionisms), mūsu pašu līga (demokrātiju līga, G7, NATO,
OECD) un ad hoc pasaule (specifiskas reakcijas uz atsevišķiem izaicinājumiem).48
Pēc S. M. Patrika domām D. Trampa pieejā pasaules kārtībai varētu tikt iekļauti
pasākumi no visām piecām vīzijām, jo “Trampu temperamenta un efektivitātes dēļ
piesaistīs improvizētu ad hoc atbilžu sniegšana globālo dilemmu risināšanai”, “viņš
instinktīvi novērsīsies no demokrātiju līgas idejas” un “tikai politiskās izdzīvošanas
vārdā […] būs spiests vārdos atbalstīt Amerikas liberālās idejas,” bet “ir mazticams, ka
viņš iedvesīs jaunu spēku liberālajā pasaules kārtībā, kas jau pamazām dilst.”49
ASV akadēmiskās un ekspertu kopienas diskusijas par pārmaiņām “liberālajā kārtībā,” kas kā noteikumu, normu un institūciju kopums izveidojās pēc Otrā
pasaules kara, turpinājās visu 2017. gadu un turpināsies arī 2018. gadā, jo praktiskās ārpolitikas jomā lielvaru mērķi ir atšķirīgi, un tās tos nevar realizēt, neveidojot
vairāk vai mazāk formalizētas sabiedroto koalīcijas. Par šo diskusiju plurālistisko
garu liecina, piemēram, tas, ka RAND paspārnē ir tapuši pētījumi, kuros piedāvātas
atšķirīgas vīzijas, stratēģiskās koncepcijas vai orientācijas. Daļa analītiķu, kas veica
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liberālās starptautiskās kārtības “veselības mērījumus,” citā pētījumā piedāvā četras
“kārtības alternatīvās vīzijas”: “koalīcija pret revizionismu” un “demokrātiskā kārtība,” kuras paredz, ka “noteikumus veidojošā autoritāte” ir ASV un to partneri, kā
arī “lielvaru koncerts 2.0” un “globālā konstitucionālā kārtība,” kurām raksturīgs
tas, ka noteikumus veidotu “visas lielvaras,” turklāt tikai demokrātiskās kārtības un
globālās konstitucionālās kārtības gadījumos noteikumi būtu saistoši visām kārtību
atbalstošajām dalībvalstīm. 50 Vēl cita RAND pētnieku grupa pievērsusies “deviņiem galvenajiem mērķiem, kas, kā minimums, nākamajai administrācijai (domāta
D. Trampa administrācija – O. S.) būs jāsasniedz, lai aizstāvētu nacionālās intereses”, tai skaitā tādiem kā “novērst naidīgu dominanci pār Eiropu, Austrumāziju un
Tuvajiem Austrumiem” un “pildīt ASV saistības pret NATO, sabiedrotajiem Āzijā,
Izraēlu un citiem, vienlaikus pārliecinot sabiedrotos vairāk rūpēties par savu pašaizsardzību.”51 Tas, ka mērķu formulējumos minēta NATO, bet nav minēta ES, visticamāk nav nejaušība, jo daudzi ASV eksperti neuzskata ES par stratēģiski nozīmīgu
aktoru ne drošības politikā, ne starptautiskajās attiecībās kopumā. Pētījumā izklāstītas “trīs dažādas stratēģiskās koncepcijas jeb virzieni,” jo “nav viena ceļa, kā īstenot
šīs (deviņas) intereses jeb mērķus.” Šīs trīs ASV politiķiem apsveramās stratēģiskās
koncepcijas ir: ““Amerika, atgriezies mājās”: ierobežota dalība starptautiskajā vidē
un iekšējā atjaunotne; “neaizstājamā nācija”: ASV kā pasaules kārtības veicinātāja;
“apsviedīgā Amerika”: pielāgošanās un konkurēšana mainīgā pasaulē.”52 Saskaņā ar
pirmo daudzas starptautiskās problēmas ir viņpus ASV spējas tās kontrolēt. Otrā
paredz ASV “kā galvenās liberālās starptautiskās kārtības veicinātājas lomu,” bet,
realizējot trešo, primārais uzdevums ir “uzlabot ASV un tās draugu ekonomisko
labklājību.”53
Tāda tipa koncepciju un, kas ir pats galvenais, atbilstošu rīcību neesamība attiecībā uz ES pamudinājusi domnīcas Brookings Institutions līdzstrādnieku, kā arī
Starptautiskās kārtības un stratēģijas projekta direktoru Tomasu Dž. Raitu (Thomas
J. Wright) formulēt savā jaunākajā grāmatā par “atbildīgo konkurenci” “kā liberālā
internacionālisma stratēģiju” šādu ironisku piezīmi par ES: “Eiropa varētu izveidot
reālu ekonomisko savienību […] Tā varētu ieņemt kopēju nostāju pret Krieviju un
par izšķiroši svarīgiem ārpolitikas jautājumiem runāt vienā balsī. Patiesībā Eiropas
valstis varētu radīt Eiropas Savienotās Valstis. Bet tas nenotiks, jo politika ir pārāk
indīga. Aicinājums uz šādas savienības izveidi ir tikai margināli reālāks nekā aicinājums uz pasaules valdības radīšanu.”54 T. Dž. Raita atbildīgās konkurences koncepcija, pēc tās autora domām, “piedāvā labāko veidu, kā saglabāt ASV kā liberālās
lielvaras statusu un ASV vadītu starptautisko kārtību. Tā sniedz ietvaru, kurā konkurēt ar citām varām, kas saglabā liberālo starptautisko kārtību kā pasaules politikas organizējošo principu.”55 ASV Eiropā sadūrušās ar divām problēmām: “vājināta Eiropas Savienība, kas pamazām dezintegrējas, un revizionistiska Krievija, kas
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Eiropas drošības kārtības pārveidošanai izmanto stingro varu.”56 Lai Eiropā varētu
formulēt atbildīgas konkurences stratēģiju, ir nepieciešams atbildēt uz diviem stratēģiskas nozīmes jautājumiem, pirmkārt, “kā atkal sadarboties ar Eiropas sabiedrotajiem, lai spēcinātu Eiropas Savienību, liberālo demokrātiju un internacionālismu, panākot, ka Eiropa ir partneris, kas balsta liberālo starptautisko kārtību,”57
un, otrkārt, “kā atbildīgi līdzsvarot Krieviju, lai izvairītos no jauna aukstā kara vai
īsta kara.”58 T. Dž. Raits atbalsta Brexit un retoriski piezīmē, ka “Amerikas mērķim
jābūt veiksmīgai, neatkarīgai Lielbritānijai un veiksmīgai Eiropas Savienībai,”59 taču
aicina paturēt prātā, ka “Krievijas kārtības modelis praktiski nozīmētu būtisku Eiropas Savienības un NATO vājināšanu un, iespējams, pat galu.”60 T. Dž. Raits necer, ka
viņa atbildīgās konkurences stratēģija, kuru atzinīgi novērtējuši Frensis Fukujama
(Francis Fukuyama) un Strobs Telbots (Strobe Talbott), varētu tikt uzklausīta Baltajā
namā, jo “ir skaidrs, ka ir ļoti mazticams, ka ASV Trampa prezidentūras laikā varētu
īstenot atbildīgās konkurences stratēģiju,”61 bet tas savukārt nozīmēs, ka “četri Amerikas nacionālisma gadi vājinās liberālo kārtību.”62 Protams, ka to savās interesēs
vēlas izmantot kā Krievija, tā ĶTR, jo abas “Trampa liberālās starptautiskās kārtības
noliegumā saredz lielas iespējas. Tās noteikti turpmākajos gados testēs ASV reakciju, pārbaudot Eiropas, Austrumāzijas un Tuvo Austrumu reģionālo kārtību raksturu. Pat, ja ASV meklē samierināšanos ar Krieviju, tā būs īslaicīga pieeja, un tikai
negatīvi palielinās ģeopolitisko konkurenci Eiropā.”63
Provizoriskais secinājums varētu būt tāds, ka ES pārskatāmā nākotnē paliks
valstu savienības statusā ar Nāciju Līgas jeb Tautu Savienības statusa virzienā
vērstām iezīmēm un procesiem. Noslēdzot ieskatu akadēmiskās un ekspertu kopienas pārstāvju stratēģisko koncepciju meklējumos, nevar neminēt plašu starptautisku ievērību guvušo bezpartejiskās Ārlietu padomes (Council on Foreign Relations)
prezidenta Ričarda Hāsa (Richard Haass) grāmatu “Nekārtības pasaule. Amerikas
ārpolitika un vecās kārtības krīze” (A World in Disarray. American Foreign Policy
and the Crisis of Old Order). 64 Balstoties Austrālijas zinātnieka Hedlija Bulla (Hadley
Bull) uzskatos par starptautisko sistēmu, starptautisko sabiedrību un kārtību pasaules politikā, kā arī izmantojot H. Bullam radniecīgos Henrija Kisindžera uzskatus
par jaunas starptautiskās kārtības veidošanos, R. Hāss piedāvā politiski teorētisku
pamatojumu “pasaules kārtībai 2.0,” kas pēc būtības “ir globālā laikmeta prasībām
aktualizēts un pielāgots reālisms.”65 Neiedziļinoties R. Hāsa teorētiskās koncepcijas
izklāstā, Eiropas un citu pasaules reģionu problēmu kontekstā ir jāatzīmē vairākas
tīri praktiskas starptautiskās attiecības raksturojošas atziņas. Pastāvošā realitāte ir
tāda, ka “daudzējādā ziņā ir loģiskāk runāt nevis par vienu, bet gan vairākām pasaules kārtībām.”66 Pievēršoties Āzijas–Klusā okeāna reģionam, R. Hāss raksta: “Kārtībai jāturpina sakņoties spēku līdzsvarā un savstarpējā ekonomiskajā atkarībā. […]
Izaicinājums ir tajā, kā vietējo valstu ārējo uzvedību ieveidot, nevis tās transformēt.
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Funkcionālais ietvars ir reālisms, ne Vilsona ideālisms. Izaicinājumi izriet no spēcīgām valstīm, konkurējošām teritoriālajām prasībām, konkurējošā nacionālisma, vēsturiskā naida un diplomātiskās mašinērijas un arhitektūras trūkuma. Ja ar kaut ko
ir iespējams vilkt paralēli, tad tā būtu Eiropa pirms Pirmā pasaules kara sākuma.”67
Norādījis uz daudzām ES problēmām, ieskaitot populistisko partiju skaita un stipruma pieaugumu, R. Hāss secina, ka viena no konsekvencēm ir tā, “ka daudziem
eiropiešiem izvēle nav tik daudz starp centralizētākām “Eiropas Savienotajām Valstīm” un decentralizētāku “Savienoto Valstu Eiropu,” bet gan starp pēdējo variantu
un vēl mazāk integrētu, nacionālistiskāku kontinenta variantu.”68 Eiropas nodarbošanās “ar plaisu starp politiskajām un ekonomiskajām situācijām varētu nozīmēt, ka
nākotnē būs nepieciešama Eiropa, kas piedāvā vairākus dalības līmeņus, iespējams,
kādu variāciju par jau esošu modeli, proti, iekšējo valstu kodolu, kas piedalās eirozonā. Šāda elastība varētu izrādīties izšķiroši svarīga ES kā veseluma saglabāšanai.”69
R. Hāss atbalsta “ciešas ASV un Eiropas konsultācijas un sadarbību attiecībā uz visaptverošu globālo un reģionālo jautājumu darba kārtību, kā arī attiecībām ar Ķīnu
un Krieviju,” jo vēsture liecina, ka ASV gūst labumu no ciešām partnerattiecībām ar
Eiropu, taču “īstais jautājums ir, vai Eiropas valdībām būs kapacitāte un fokuss, lai
būtu par nozīmīgiem partneriem.” 70
Grāmatas virsrakstā piesauktā “nekārtības pasaule” ir realitāte vairāku cēloņu
dēļ, un viens no tiem ir “būtiskā atšķirība starp to, kas saistībā ar globalizācijas
radīto izaicinājumu risināšanu ir vēlams, un to, kas ir iespējams atbilstīgi pierādījumiem. Šī atšķirība ir viens no galvenajiem iemesliem nekārtībai, kas eksistē
pasaulē.” 71 R. Hāss ir pārliecināts, ka “pasaule nevar izdomāt tādas funkcionējošas
kārtības elementus, kurā nebūtu ASV. Ar ASV vien nepietiek, bet tās ir nepieciešamas.” 72 Bažas R. Hāsam rada tas, ka “tā politiskā disfunkcija, kas pēdējā laikā ir raksturojusi tik lielu daļu ASV politikas, visticamāk, turpināsies vai arī pastiprināsies.
Tas liks maksāt ievērojamu cenu,” 73 jo “nekārtība mājās ir attiecīgi nesaraujami saistīta ar nekārtību pasaulē. Un abas kopā ir nekas mazāk kā inde.” 74 Saprātīgākā izeja
no šī stāvokļa būtu “sākt virzību uz starptautisko kārtību, negaidot krīzi,” 75 kas tik
bieži ir noticis gan Eiropas, gan pasaules vēsturē.

2018. GADA IZAICINĀJUMI NATO, ES UN LATVIJAI
Ar nožēlu jākonstatē, ka 2017. gada prognozei , ka tas varētu būt vēl viens “krīžu un
nacionālo interešu diktētu darījumu gads,” ir bijis lemts piepildīties. Arī 2018. gads,
visticamāk, nesīs sev līdzi ne mazumu starptautisko satricinājumu.
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NATO izaicinājumi, bez jau minētajiem komandstruktūras pārkārtojumiem,
saistās ar Krievijas atturēšanu no jaunām militārām avantūrām, kā arī reālu ES un
NATO sadarbības testēšanu, ASV attiecībām ar alianses dalībvalstīm Eiropā un
diskusiju par jaunas NATO stratēģijas izstrādi, kas varētu nomainīt spēkā esošo,
2010. gadā Lisabonā pieņemto NATO stratēģiju. Konrāda Adenauera fonda ārējās
un drošības politikas koordinators un domnīcas American Enterprise Institute asociētais pētnieks Patriks Kellers (Patrick Keller) kādā savā publikācijā pamatoti norādījis, ka, lai 2019 .gada 4. aprīlī sagaidītu NATO pastāvēšanas 70. gadskārtu ar jaunu
alianses stratēģisko dokumentu, “dalībvalstīm ne vēlāk kā 2018. gada pavasarī būtu
jāuzsāk jaunas stratēģiskās koncepcijas izstrāde.” 76 Daudzi no koncepcijas elementiem, tādi kā krīzes vadība, kooperatīvā drošība, doma par to, ka “atgriešanās pie
Aukstā kara stratēģijām nav iespējama,” ka Ziemeļāfrika, plašākie Tuvie Austrumi,
ieskaitot Afganistānu, ir “īpaši svarīgas zonas,” jau reāli “ir uz galda; tos nepieciešams tikai iestrādāt kopējā ainā.” 77 Taču NATO dalībvalstīs tiek izvirzīti argumenti
gan par, gan pret tādas viendabīgas alianses nākotnes ainas formulēšanu.
Loģiski, ka ASV intensīvi tiek veikti pētījumi, kas saistīti ar drošības un ārpolitikas stratēģiski svarīgiem aspektiem.78 Pētnieku grupa no Stratēģiskās un budžeta
analīzes centra (Center for Strategic and Budgetary Assessments), kas ir neatkarīga,
bezpartejiska politikas izpētes organizācija, visai radikāli formulē tēzi par “vairākām
šādu “norises” scenāriju kombinācijām,” ar kādām būtu jārēķinās Pentagona plānotājiem: “daudzskaitlīgas, vienlaicīgas, ilgstošas operācijas, kurām nepieciešama
spēku rotācija; scenāriji Ķīnas un Krievijas agresijai pelēkajā zonā; liela mēroga,
informācijas kara elementus saturoši konflikti ar Ķīnu; liela mēroga jaunās paaudzes kara konflikta scenāriji, Krievijai vēršoties pret vienu vai vairākām bijušajām
padomju valstīm, tostarp ļoti ievainojamajām Baltijas valstīm; un aizsardzības pasākumi katastrofisku iekšzemes notikumu gadījumā.” 79
Eiropas analītiķi, kaut arī ne visi, uzskata, ka ““pēc-Amerikas politika” Eiropā
ir iespējama un pat nepieciešama, bet īstenosies tikai, ja ES dalībvalstis atzīs šādu
vajadzību.”80 Konstatējot, ka “ģeopolitiskais pamatojums, lai Eiropa mazinātu savu
atkarību no ASV, ir ļoti spēcīgs,” daļa analītiķu secina, ka jauno gravitācijas centru
veidos ASV, Lielbritānija un VFR, citi cer uz to, ka Francijas prezidenta E. Makrona
un VFR kancleres A. Merkeles (uz nenoteiktu laiku un ar nestabilu koalīcijas valdību) partnerībai varētu būt “potenciāls veidot morālo centru, ap kuru ģeopolitiskās
nenoteiktības apstākļos varētu sakārtoties liela daļa pārējās Eiropas.”81 Taču, kaut arī
““Eiropa pēc Amerikas” šādā izkārtojumā ir grūti sasniedzama, bet iespējama […],
bet, protams, visticamāk, tā nenotiks,” jo “dalībvalstis acīmredzami dod priekšroku
vecajam darījumam, kas tām tik labi kalpojis. Tās lielākoties pie šī darījuma turēsies līdz brīdim, kad tā sabrukums būs redzamāks par redzamu.”82 Vēl jāpiebilst, ka
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pazīstamā Eiropas un postpadomju valstu pētniece Anne Aplbauma (Anne Applebaum) grāmatu apskatu ar gandrīz programmatisku virsrakstu “Jauns Eiropas naratīvs?” (A New European Narrative?) noslēdza ar pesimistisku rindkopu: “Un ja Merkele un Makrons liek vilties? Kādam man pazīstamam Eiropas diplomātam patīk
salīdzināt Eiropu un ASV ar vecās Romas impērijas rietumu un austrumu daļām.
Rietumi uzsprāga, bija drāma, vardarbība un sajukuši cēzari; austrumi jeb Bizantija saglabājās vēl daudzus gadsimtus, bet bija birokrātiska, smagnēja un paredzama.
Eiropai tas nav gluži optimistisks precedents, bet mierinošs gan.”83
Protams, ka Krievija steigsies izmantot ģeopolitisko situāciju ES un transatlantiskajā telpā, lai realizētu savus mērķus, jo, kā raksta Dmitrijs Treņins (Dmitri Trenin),
“darbības Sīrijā ir ļāvušas Krievijai atgriezties pasaules ģeopolitiskajā arēnā, izejot
no bijušās padomju telpas, kurā Maskavas darbības bija lielā mērā ierobežotas pēdējā
ceturtdaļgadsimtā. Tas arī bija Kremļa īstais mērķis: panākt, lai ASV atzīst Krievijas
Federāciju par globālu lielvaru. Maskava Vašingtonu nelūdza sniegt šo atzinumu: tā
ar savām darbībām [to] pieprasīja.”84 Protams, nekādu drošu un kategorisku nākotnes prognožu nav un nevar būt. Toties ir viedokļi, kas kaut kādā mērā ir arī prognozes. Ķelnes universitātes starptautiskās politikas un ārpolitikas profesors, Eiropas
politikas institūta zinātniskā direktorāta loceklis Tomass Jēgers (Thomas Jäger) pēc ES
valstu un valdību vadītāju 19.–20. oktobra tikšanās Vācijas politiskās kultūras žurnālā
Cicero publicēja komentāru ar virsrakstu “Bez vadības, bez plāna, nevarīgi” (Führungslos, planlos, machtlos).85 T. Jēgers secināja, ka ES pārvalde ir “satrunējusi” un neefektīva,
“eiropeiskās integrācijas kopienā” nepastāv “kopīgais labums” (Gemeinwohl), bet pastāv
“atšķirīgas grupas ar dažādām interesēm,” kuras tiek mēģināts “dabūt cauri”, un, ja
kāds vēlas “ES iegrūst vēl dziļākā krīzē,” tam atliek vien mēģināt īstenot konceptuālos
priekšstatus par “avangarda valstīm” un radīt “atšķirīgu ātrumu un klašu Eiropu,”86
ieskaitot aizsardzības jomu, ar kuru ES valstis vēloties sākt. Par to, vai tā ir vai nav ES
attīstības prognoze, mēs pilnīgi noteikti paspēsim pārliecināties līdz 2018. gada vasaras
sākumam, kad būs skaidri definēts jaunais atkārtoti “ievēlētā” KF prezidenta V. Putina
kurss, tiks vai netiks uzsākts darbs pie jaunās NATO stratēģiskās koncepcijas un puslīdz droši varēs secināt, vai kāds no 5+1 ES attīstības scenārijiem un vīzijām tiešām ir
ar reālpolitisku pieskaņu ES dalībvalstu Eiropas politikās.
Saistībā ar drošības politiku un jo īpaši ārpolitiku mēs 2018. gadā vērosim pastiprinātu “austrumnieciskošanās” (easternization)87 tendenci arī Latvijā, kuru iezīmēja premjera M. Kučinska vizīte pasaules potenciāli “trešajā lielvarā” Indijā (aiz ASV un ĶTR),
ES Austrumu partnerības samits Briselē, Latvijas tranzītbiznesa centieni iekļauties ĶTR
ģeopolitiskajā un ģeostratēģiskajā projektā “Joslas un ceļa iniciatīva” (Belt and Road Initiative), un, protams, Krievijas masīvie centieni veidot ES “Putina sapratēju” valstu un to
līderu koalīciju, kuras tapšanu aktīvi atbalsta Krievijas ietekmes aģenti Latvijā.
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Bažas pastiprināsies saistībā ar Latvijas politisko partiju sistēmas fragmentāciju
kā pastarpinātu, netiešu populisma izpausmi Saeimas vēlēšanu gadā. Latvijas politiķiem nāksies skaidrot nacionālās intereses, ES un eirozonas attīstības vai degradācijas tendences, bet visvairāk ES un Krievijas, NATO un Krievijas attiecības. Pēc
Saeimas vēlēšanām uzzināsim, kuri no skaidrojumiem ir uzvarējuši un turpmāk
ietekmēs LR drošības politiku un ārpolitiku.
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BALTIJAS JŪRAS REĢIONS –
SADARBĪBAS PAPLAŠINĀŠANĀS
VAI SAŠAURINĀŠANĀS
Žaneta Ozoliņa, Latvijas Universitātes profesore

Sadarbība Baltijas jūras reģionā jau vairāku gadu garumā tradicionāli tiek uzskatīta
par vienu no reģionālo sadarbības formātu veiksmes stāstiem ne tikai Eiropā, bet arī
pasaulē. Patiešām, divos gadu desmitos uzkrātā pieredze attiecību veidošanai ekonomikā, sabiedrības drošībā, vides uzlabošanā un politiskajā dialogā ir liels valstu
un paša reģiona ieguvums. Bez tam šajos gados ir izdevies palīdzēt Baltijas valstīm
un Polijai sagatavoties dalībai Eiropas Savienībā (ES) un Ziemeļatlantijas Līguma
organizācijā (NATO) un vienlaicīgi caur dažādu reģionālu formātu tīkliem (Baltijas
Jūras valstu padomi – BJVP, Helsinku Komisijas – HELCOM, Ziemeļu dimensiju)
iesaistīt Krieviju sadarbības projektos. Spēja rast sadarbības modeļus, pastāvot atšķirīgām valstu institucionālajām piederībām, ir pierādījums tam, ka kopīgās reģionālās ilgtermiņa intereses ņem virsroku pār īstermiņa individuālajām.
Pēc 2014. gada situācija Baltijas jūras telpā ir mainījusies, kam par nosacījumu
ir kalpojuši gan ārpus reģiona, gan tā iekšienē notiekošie procesi. Krīze Ukrainā
un tai sekojošā Krimas okupācija, konflikta veicināšana un saasināšana Austrumukrainā ir bijušas tikai pirmās pazīmes Krievijas ārējās un drošības politikas
pārformulēšanai attiecībās ar Rietumiem, kam, protams, ir tieša ietekme uz Baltijas jūras reģionu. Krievija šajā gadījumā ir gan reģiona valsts, kura ir līdzdarbojusies tā sadarbības projektos, gan vienlaicīgi uzskatāma par ārēju faktoru. Pie ārējiem reģionu ietekmējošiem faktoriem pieskaitāmas gan ASV prezidenta vēlēšanas
2016. gadā un iespējamās politiku maiņas, gan Apvienotās Karalistes izstāšanās
no ES, gan NATO klātbūtnes palielināšanās Baltijas valstīs un Polijā (NATO
Enhanced Forward Presence).
Latvijai Baltijas jūras reģionā notiekošā sadarbība nemainīgi ir bijusi viena no
ārpolitikas prioritātēm. Iespējas izmantot reģionā uzkrāto kapitālu ir stiprinājušas
valsts iekšpolitiku un ārpolitiku, integrējoties ES un NATO un darbojoties tajās
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kā pilntiesīgai dalībvalstij. Minētā politiskā kapitāla uzkrāšana ir turpinājusies
2016. gadā, Latvijai atrodoties prezidējošās valsts statusā Baltijas Asamblejā (BA),
Baltijas Ministru padomē (BMP) un NB8 (Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija, Zviedrija), kā arī 2017. gadā, kurā nākamās prezidentūras
ir pārmantojušas iepriekšējās prioritātes, tādējādi nodrošinot reģionālās sadarbības
ilgtspēju un pārmantojamību, saliedējot valstis kopīgu mērķu sasniegšanai.
Neraugoties uz šiem optimistiskajiem ievada vārdiem, tomēr jāuzdod jautājums, vai gadu desmitos uzkrātais reģionālais kapitāls arī turpmāk darbosies Baltijas
jūras valstu integrācijas un saliedētības labā, kalpojot tālākai sadarbības paplašināšanai, vai iespējams, ka šajā ģeogrāfiskajā telpā parādās arī centrbēdzes tendences,
kuras veicinās fragmentāciju un sadarbības sašaurināšanos. Lai atbildētu uz iepriekš
minētajiem diviem jautājumiem, rakstā, pirmkārt, aplūkošu Baltijas jūras reģionu
ietekmējošos ārējos politiskos faktorus. Otrkārt, pievērsīšos reģiona iekšienē notiekošajām galvenajām tendencēm, kas svarīgas Latvijas ārējai un drošības politikai.
Noslēgumā akcentēšu dažas no idejām, kurām pievēršama uzmanība 2018. gadā.

STARPTAUTISKIE IZAICINĀJUMI BALTIJAS JŪRAS REĢIONAM
Raugoties uz pēdējo gadu notikumiem pasaulē, gandrīz ikviens no tiem ar lielāku vai
mazāku rezonansi ir atstājis nospiedumu Baltijas jūras reģiona telpā. Tomēr dažiem
no tiem ir bijusi lielāka ietekme nekā citiem.
Sākot ar 2014. gadu pasaules politiskajā kartē dominē fragmentācijas tendences,
kuras var atstāt iespaidu uz sadarbību Baltijas jūras reģionā. Te būtu jānošķir vairāki
līmeņi. Globālajā līmenī nopietnākie izaicinājumi ir saistīti ar ASV un reģionālo lielvaru vēlmi pārrakstīt starptautiskās kārtības pamatprincipus.1 Iepriekšējā kārtība,
kurā dominēja atvērtības un starptautisko normu ievērošanas principi, bija izdevīgi
BJR, jo ļāva brīvi konkurēt un līdzdarboties ekonomiskajā un politiskajā jomā. Savukārt pieaugošais anarhijas līmenis var mazināt BJR valstu vēlmi koordinēt un pat
sinhronizēt attiecības, bet pozicionēt sevi individuāli, atkarībā no nacionālā potenciāla. Kā raksta Kristiāns Ketels (Christian Ketels) un Deivids Skillings (David Skilling): “Globālās tirdzniecības sistēmas fragmentēšanās briesmas novedušas pie tā, ka
starptautiskajās diskusijās mazo valstu atvērtās ekonomikas iedarbina savas iekšpolitikas, lai pastiprinātu izturētspēju, veicinātu reģionālās un divpusējās tirdzniecības liberalizāciju un aktīvi lobētu uz noteikumiem balstītu tirdzniecības sistēmu.”2
Protams, ka pie šādas lietu kārtības labākās pozīcijās ir reģiona attīstītās valstis –
Dānija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija.
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Viens no visplašāk apspriestajiem starptautiskajiem notikumiem ar ietekmi uz
starptautisko kārtību un drošību ir bijis saistīts ar ASV prezidenta vēlēšanām un
Donalda Trampa kļūšanu par prezidentu. Viņa neskaidrie vēstījumi attiecībā uz
ASV ārējās un drošības politikas mērķiem, kā arī Eiropas lomas un secīgi arī Baltijas jūras telpas pakārtotā vieta šīs prezidentūras dienas kārtībā radījuši bažas par
ekonomiskajām, politiskajām un drošības sekām reģionam. Lai arī ekonomiski ASV
klātbūtne Baltijas jūras reģionā nav bijusi liela (izņemot Dāniju un Islandi), tomēr
ASV paļaušanās uz starptautiskā tirdzniecības režīma iedibināto kārtību un globālo
konkurētspēju ir bijusi izdevīga arī reģiona valstīm. Līdzīgi arī NB6 valstis (Igaunija, Latvija, Lietuva, Dānija, Somija, Zviedrija) paļāvās uz topošo un nu jau Trampa
noraidīto Transatlantisko Tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu, kas
pavērtu jaunas iespējas ekonomikas jomā.
Politiski BJR dalībvalstis ir zaudējušas tradicionālo globālo partneri. Līdz ar
Trampa ievēlēšanu ir radies saspīlējums Eiropas valstu un ASV administrācijas attiecībās. Ja iepriekšējās administrācijas savā politiskajā diskursā sarunām ar Eiropu, ES
un tās dalībvalstīm izmantoja daudzpusēju formulu, kuras elementus veidoja drošība,
klimata pārmaiņas, demokrātisko vērtību ievērošana un stiprināšana, starptautisko
tiesību un multilaterālisma principa ievērošana, tad šobrīd dominē tikai viens “atslēgas
vārds” – 2 % izdevumi no IKP aizsardzībai. Kas attiecas uz drošības tematiku, tad šajā
jomā ASV saistības pret reģionu tiek pildītas pilnībā gan kā lielvalstij, gan kā NATO
dalībvalstij. Lai arī Trampa atgādinājums ES un NATO dalībvalstīm pildīt savas saistības attiecībā uz reģionālo un starptautisko drošību ir visnotaļ pamatots, tomēr koncentrēšanās tikai un vienīgi uz aizsardzību mazina Transatlantisko attiecību lauku
un secīgi arī ietekmes potenciālu. ASV šobrīd vērojamā intereses samazināšanās par
Eiropu un BJR neatstāj iespaidu uz reģiona saliedētību vai fragmentāciju. Koncentrēšanās uz drošības un aizsardzības jautājumiem Transatlantiskajās attiecībās atstāj pozitīvu ietekmi uz reģionālo drošības identitāti, kura veidojas no NATO, tai skaitā ASV,
un reģiona ne-NATO valstu ciešākas sadarbības (skatīt raksta otro sadaļu).
Apvienotās Karalistes izstāšanās (Brexit) no ES un šī notikuma izraisītā diskusija
par ES tālāko attīstības nākotni ir vēl viena būtiska BJR sadarbību ietekmējoša parādība. Brexit ir uzskatāms par ES integrācijas procesa pavadošu fragmentācijas izpausmi.
Ņemot vērā, ka reģiona sešas valstis ir arī ES dalībvalstis, tad svarīgi ir konstatēt, vai arī
BJR nav vērojama minētā fragmentācija vai sadarbības sašaurināšanās tendence. Lai arī
pēc 2004. gada ES paplašināšanas tās iekšienē nav pastāvējušas stingri noteiktas koalīcijas, tomēr ir iespējams runāt par līdzīgi domājošo grupām vai “maigajām vai elastīgajām koalīcijām”. Apvienotā Karaliste ir valsts, kuras pozīcijas daudzos ES politikas
jautājumos bija līdzīgas BJR ES dalībvalstīm, kas attiecās uz atvērtas un globālās konkurētspējas orientētas ekonomikas attīstību, reģionālo drošību, Eiropas Kopējās drošības un
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aizsardzības politiku, ES attiecībām ar Krieviju un citām jomām. Pēc Brexit BJR valstis
zaudēs uzticamu partneri ES politiku veidošanā un ieviešanā.
Apvienotā Karaliste, lai arī nebūdama BJR valsts, ir bijusi ieinteresēta ciešā
sadarbībā līdzīga skatījuma uz globālajiem procesiem dēļ. Bijušā premjera Deivida
Kamerona ierosinātais ikgadējais Ziemeļu Nākotnes forums3 ir kalpojis kā regulāra tikšanās platforma, diskutējot par aktualitātēm un izceļot nākotnes attīstībai
nozīmīgas tēmas (transports, inovācijas, radošās industrijas un citas). Sākotnēji šis
forums galvenokārt pievērsās jautājumiem, kuri svarīgi ES un to dalībvalstu konkurētspējas veicināšanai, tad pēc Apvienotās Karaliste izstāšanās no ES Ziemeļu
nākotnes forums var iegūt citu elpu. Tas var kļūt par platformu, kurā tiktu koordinēta ES un ārpus ES esošo valstu sadarbība savstarpēji nozīmīgos ekonomiskos,
politiskos un drošības jautājumos.
Neraugoties uz to, ka Apvienotā Karaliste pametīs ES, tā turpinās pildīt savas
saistības pret BJR kā NATO dalībvalsts. Ņemot vērā, ka Apvienotā Karaliste ir
vadošā valsts NATO daudznacionālajai kaujas grupai Igaunijā, nav objektīva pamata
apgalvot, ka mazināsies šīs valsts klātbūtne reģionā. Lai arī politiski (iespējams) ES
iekšienē NB6 valstīm pietrūks Apvienotās Karalistes atbalsta, tomēr tas neietekmēs
saliedētību paša reģiona valstu starpā.
Vēl viena no BJR aktualitātēm ir notiekošās diskusijas par ES nākotni. Pēc Eiropas Komisijas piecu attīstības scenāriju piedāvājuma4 un tam sekojošo Pārdomu dokumentu5 publicēšanas, sākušās diskusijas dalībvalstīs. Reģionālā līmenī BJR valstu viedoklis vai pozīciju saskaņošana nav pietiekami skaļi izskanējusi. Līdzīgu viedokli pauž
arī tādi pētnieki kā Ketels un Skillings, kuri norāda, ka līdz šim Baltijas jūras reģions
nav sevi pozicionējis kā saliedētu spēlētāju, kuram ir savs vērā ņemams skatījums uz
Eiropas nākotni. Drīzāk reģiona valstis sacenšas par īstermiņa interešu īstenošanu,
jo īpaši Brexit gadījumā.6 Viņi raksta: “Reģions var darīt daudz vairāk Eiropai un sev
pašam, jo tas veido tipisku politisku koalīciju Eiropas Savienībā. Atrast kopēju balsi
nebūs viegli. Bet tā ir balss, kurā ieklausīsies, ja reģiona spēlētājiem būs griba to izmantot.”7 Viņi norāda uz tām jomām, kurās reģiona valstīm ir iespēja vienoties – “spēcīga
apņemšanās darboties Vienotajā tirgū ar visiem tā elementiem; virzīt ES atvērtas globālas tirdzniecības un investīciju virzienā; nāciju valstu un nacionālo lēmumu spēcīga
loma Eiropas Savienībā; atbalsts dziļākai sadarbībai starp dalībvalstu grupām, kur tas
nepieciešams; atbalsts kopīgām ES programmām un politikām, kuras atvērtas dalībvalstīm.”8 Neraugoties uz BJR valstu politiku daudzveidību, diskusijas par ES nākotni
var kalpot par papildu faktoru reģiona vēl lielākai saliedētībai.
Viens no ārējiem un vienlaicīgi iekšējiem BJR attīstību ietekmējošiem faktoriem ir
Krievija. Pēdējo divu gadu desmitu laikā BJR bija viena no telpām, kurā ar daudzveidīgu
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projektu palīdzību notika Krievijas iesaistīšanās un iesaistīšana reģionālajā sadarbībā,
neraugoties uz pastāvošajām atšķirīgajām vērtību, politiskajām un ekonomiskajām sistēmām. Savulaik BJVP tika izveidota ar mērķi radīt platformu visām reģiona valstīm
piedalīties kopīgos sadarbības projektos, galvenokārt domājot par Krievijas iesaistīšanu.
Savukārt šobrīd Krievijas ekonomiskā un politiskā klātbūtne reģionālajā sadarbībā ir
ievērojami samazinājusies, toties būtiski ir pieaugusi tās militārā klātbūtne ar tai sekojošu agresīvas uzvedības demonstrēšanu reģionā. BJR valstis nav bijušas gatavas Krievijas
militārajām ambīcijām. Krievijas gadījumā var runāt par tās pašizolāciju reģiona ietvaros,
kas savukārt ir veicinājis BJR valstu ciešu sadarbību aizsardzības jomā.

TENDENCES BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ
Starptautisko attiecību dinamika pēdējo gadu laikā ir atstājusi gan ciešākas mijiedarbības, gan tās daļējas palēlināšanās sekas BJR. Tomēr, neraugoties uz notikumu
daudzveidīgumu un ārējo risku spiedienu, uzsāktie sadarbības virzieni un to intensitāte nav cietuši. Paralēli starptautiskajām tendencēm, pašā reģionā ir virkne nozīmīgu iekšējās loģikas motivētu sadarbības jomu. Šajā sadaļā aplūkošu, kāda ir virzība Latvijas attīstībai un drošībai tik svarīgās jomās kā ekonomika, enerģētika un
aizsardzība.

Ekonomika
Ekonomiskās sadarbības jomā Latvijas sadarbība ar Baltijas jūras reģiona valstīm ir
nostabilizējusies, un nav vērojami strauji izrāvieni vai kritumi kādā no sektoriem.
Lai arī Ziemeļvalstu investīcijas Latvijā 2016.–2017. gadā ir nedaudz samazinājušās
(1. tabula )9 (ja neskaita Somijas investīciju nemainīgo raksturu), tomēr šajā periodā
ir noslēgti līgumi par vairākiem būtiskiem investīciju projektiem. Lielākie investīciju projekti Latvijā pēdējā pusotra gada laikā ir saistīti ar tirdzniecības, transporta
un uzglabāšanas, kā arī informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarēm.10 Tie
ir: Latvijas nacionālās lidsabiedrības AS “Air Baltic Corporation” flotes atjaunošana;
loģistikas centru būvniecība SIA “RIMI LATVIA” un IKEA; Ķekavas apvedceļa
būve; un vairāki mazāki rūpniecības projekti. Savukārt, investīcijas finanšu nozarē ir
kritušās, it īpaši saistībā ar DNB un Nordea apvienošanos un Swedbank pašu kapitāla
samazināšanu. Tendences banku sektorā daļēji arī atspoguļo iemeslus Ziemeļvalstu
investīciju samazināšanai.

58

1. tabula. Ziemeļvalstu investīciju Latvijā 2016. un 2017. gadā dinamika.
Avots: Latvijas Banka, Latvijas statistikas datubāze (2017). Tiešo investīciju valstu dalījuma tabulas.
Pieejams internetā: https://statdb.bank.lv/lb/Data.aspx?id=129.

2016. gada
investīcijas
(EUR miljoni)

2017. gada
investīcijas
(EUR miljoni)

Starpība
(EUR miljoni)

Starpība
procentos

Dānija

624

576

-48

-7,69 %

Somija

378

378

0

0,00 %

Islande

104

77

-27

-25,96 %

Norvēģija

787

717

-70

-8,89 %

Zviedrija

2403

2067

-336

-13,98 %

Kopā

4296

3815

-481

-7,69 %

Valsts

Kas attiecas uz savstarpējo tirdzniecības bilanci starp Latviju un Ziemeļvalstīm,
tad tendences 2016.–2017. gadā pārsvarā ir pozitīvas, izņemot Somiju. Attiecībās ar
Dāniju tirdzniecības bilances uzrāda pieaugumu par 316 miljoniem eiro, ar Islandi –
24 miljoni eiro, ar Norvēģiju – 311 miljoni eiro, ar Zviedriju – 360 miljoni eiro,
savukārt ar Somiju tā samazinājusies par 547 miljoniem eiro. Salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju tirdzniecībā ar Ziemeļvalstīm Latvija ir līdzīgās pozīcijās ar savu
dienvidu kaimiņu, bet abas ievērojami atpaliek no Igaunijas sasniegumiem, īpaši
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attiecībās ar Zviedriju, Somiju un Norvēģiju. Šāda tirdzniecības bilances tendence aizsākās pirms pieciem gadiem, un šobrīd tā ir noturīga. Tirdzniecības
kopējā bilance starp Igauniju un Ziemeļvalstīm laika periodā 2016.–2017. gadā
bija 2160 miljoni eiro.12 Savukārt Lietuvas un ziemeļu kaimiņu tirdzniecība šajā
pašā periodā bija 447 miljoni.13 Apkopojot triju Baltijas valstu tirdzniecību ar Ziemeļeiropu pēdējo gadu laikā, redzama Igaunijas noturīgā tirdzniecības dinamika
ar reģiona valstīm, kamēr Latvijas un Lietuvas attiecības ir svārstīgas, bet ar augšupejošu tendenci, kas norāda, ka ekonomikas jomā Baltijas jūras reģionā nedominē
sadarbības pavājināšanās tendences.

Enerģētika
Enerģētika ir viens no sektoriem, kurā vienlaicīgi pastāvējusi gan konkurence, gan
politiskās motivācijas trūkums, gan entuziasms, gan ārēja spiediena un iekšējas
reģionālās sadarbības loģikas virzītas aktivitātes. Tomēr, neraugoties uz starpvalstu
attiecību kompleksumu, enerģētikas sektorā ir norisinājušies vairāki nozīmīgi procesi un pieņemta virkne svarīgu lēmumu ar ilgtermiņa rezultātiem, kuri palielinās
valstu energoapgādes drošību un to ekonomisko konkurētspēju. Kā nozīmīgākie
Baltijas valstu kopīgie darba kārtības jautājumi enerģētikā intervijā ar Latvijas Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vadītāja vietnieku Gunāru Valdmani tika minēti šādi jautājumi: 1) reģionālā dabasgāzes tirgus
veidošana; 2) ilgtermiņa risinājuma rašana sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm Baltijas valstīs; 3) lēmuma pieņemšana par Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu integrāciju ar Eiropas Savienības valstīm.14
Par vērā ņemamām sekmēm gan ir pamats runāt tikai pirmajā no šiem jautājumiem – reģionālajā dabasgāzes tirgus veidošanā – lielā mērā progress bija iespējams, pateicoties apstāklim, ka 2017. gada aprīlī Latvijā noslēdzās būtisks enerģētikas reformu posms, un konkurencei tika atvērts dabasgāzes tirgus, tādējādi
padarot tirdzniecību starp Baltijas valstīm gan tehniski, gan juridiski iespējamu.
Kā būtiskāko sadarbības sasniegumu šajā jomā var minēt to, ka šajā laikā Baltijas valstu regulatori izstrādāja vienotu Baltijas valstu priekšlikumu par reģionālo
gāzes pārvades pakalpojuma cenas veidošanas modeli.15 Modelis piedāvā dabasgāzes sistēmas ieejas un izejas sistēmas galvenos principus (nosacījumus, ar kādiem
Baltijas tirgus dalībnieki var iesūknēt un izņemt dabasgāzi no sistēmas, kā arī
izmantot cauruļvadu savienojumus un citu reģiona infrastruktūru), kas turpmāk
kalpotu kā gāzes tirgus pamatnostādnes.16 Papildus tam 2017. gada laikā Baltijas
valstu atbildīgajām ministrijām, ekspertiem, pārvades sistēmas operatoriem un
regulatoriem ir izdevies vienoties par paveicamo darbu sarakstu un termiņiem
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gāzes tirgus veidošanā, un līdz 2017. gada septembrim kopumā arī ievērot iepriekš
noteiktos termiņus.
Ievērojami sarežģītāka izrādījusies virzība jautājumā par ilgtermiņa sašķidrinātās dabasgāzes infrastruktūras attīstību Baltijas valstīs. Neraugoties uz izteikto
apņemšanos 2017. gada oktobrim, Lietuvai, Igaunijai un Latvijai nav izdevies nonākt
pie vienotas nostājas. Baltijas valstu atšķirīgo viedokļu pastāvēšanu ietekmē nevienprātība jautājumā par to, kādai reģiona infrastruktūrai būtu vislietderīgāk piesaistīt
ES līdzfinansējumu. Saskaņā ar Lietuvas redzējumu, ES līdzfinansējums būtu jāizmanto (un attiecīgi, tam būtu jāpiesakās jau 2017. gada laikā), lai samazinātu jau
strādājošā Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa nākotnes izmaksas,
kā arī lai uzbūvētu jaunu, nelielas jaudas SDG termināli Igaunijā. Tomēr šis priekšlikums joprojām nav guvis Latvijas atbalstu, jo, kā norādījusi Latvija, joprojām nav
skaidras Lietuvas ierosinātā priekšlikuma kopējās izmaksas, kā arī nav veikts šī projekta ieguvumu salīdzinājums ar citiem iespējamajiem projektiem (piemēram, reģionāla termināļa attīstība Igaunijā, Latvijā vai Somijā) un ar to saistītā izmaksu nasta
uz gala patērētājiem.17
Ne mazāk sarežģīts ir jautājums par Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu
integrāciju ar ES valstīm jeb tā saukto energosistēmu sinhronizācijas projektu. Tas
paredz, ka nākotnē Baltijas valstu energosistēmas darbosies sinhronā režīmā ar ES
valstīm, un vienlaicīgi notiks sinhronas darbības pārtraukšana ar Krievijas un Baltkrievijas energosistēmām. Šajā jautājumā par nozīmīgāko kavēkli ir kļuvusi Polija,
kura neatbalsta ieceri par jaunas sauszemes elektropārvades līnijas būvniecību
no Polijas uz Lietuvu, un tā vietā ir ierosinājusi Baltijas valstu sinhrono darbību ar
Poliju nodrošināt ar esošā starpvalstu savienojuma “LitPolLink” palīdzību, nākotnē
apsverot jauna zemūdens kabeļa no Polijas uz Lietuvu būvniecību. Lai gan šāds Polijas ierosinājums ir saņēmis būtisku nozares ekspertu kritiku (tas tiek raksturots kā
neapmierinošs no drošības un izmaksu viedokļa), un to kritiski novērtējusi gan Latvija, gan Igaunija, Lietuva tomēr ir oficiāli paziņojusi, ka apsver iespēju pieņemt Polijas piedāvājumu, un nepieciešamības gadījumā apsvērt iespēju īstenot projektu bez
Igaunijas un Latvijas līdzdalības.18 Bet Igaunija un Latvija vairākkārt ir atzinušas,
ka gadījumā, ja Baltijas valstīm neizdosies panākt vienošanos ar Poliju, tās ir gatavas
izvērtēt arī iespēju par jaunu savienojumu būvniecību un ciešāku integrāciju ar Ziemeļvalstīm. Formāli lēmuma pieņemšanai par energosistēmu sinhronizācijas projekta tālāko virzību Baltijas valstīm un Polijai vēl ir vairāki mēneši, jo iepriekš Baltijas valstis apņēmās lēmumu pieņemt līdz 2017. gada beigām.19
Lai arī sadarbība enerģētikas jomā nav bijusi bez grūtībām, tomēr panāktās vienošanās, konkrēti savstarpēji izdevīgie projekti un valdību apņemšanās turpināt aizsākto liecina par ilgtermiņa sadarbības tendenci.
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Aizsardzība
Neraugoties uz to, ka Baltijas jūras reģiona lielākie panākumi ilgstošā laika periodā
ir bijuši saistīti ar sadarbības daudzveidību dažādos sektoros, drošība un aizsardzība
tika atstāta ārpus aktīvās mijiedarbības zonas. Līdz ar Krievijas pieaugošajām agresīvas uzvedības tendencēm reģionā pēc 2014. gada notikumiem Ukrainā strauji ir pieaugusi sadarbība starp Baltijas jūras valstīm aizsardzības jomā.
Viena no būtiskākajām tendencēm pēdējā gada laikā ir saistīta ar Somijas un
Zviedrijas, kuras nav NATO dalībvalstis, pieaugošo sadarbību ar aliansi. Protams, ka
šo abu valstu pilna dalība NATO beidzot pārtrauktu nevajadzīgos manevrus, slēdzot
vienošanās un sadarbības memorandus, tomēr kopumā izveidotais sadarbības formāts vairo Baltijas jūras reģiona drošību, valstu saliedētību draudu uztverē un atbilstošu politiku izvēlē, kā arī noturīgumu pret draudiem.
Kā piemērs NATO un ES dalībvalstu sadarbībai aizsardzības jomā kalpo
2017. gada oktobrī nodibinātais Eiropas Izcilības centrs cīņai ar hibrīddraudiem.
Centra darbs ir tikai sākuma stadijā, un tādēļ grūti prognozēt visus tā darbības virzienus, efektivitāti un ietekmi, taču jau pats fakts liecina, ka gan Eiropā, gan Baltijas
jūras reģionā ir izpratne un vienprātība par hibrīddraudu nozīmi, kā arī apņemšanās
veidot sistēmisku pieeju to novēršanai un mazināšanai. Centra dibinātājas valstis ir
12, un no tām 8 ir Baltijas jūras reģiona valstis (Igaunija, Dānija, Latvija, Lietuva,
Polija, Norvēģija, Somija un Zviedrija),20 kas attiecīgi radīs labvēlīgu platformu
pašām formulēt sadarbības principus, projektus un to rezultātu ieviešanas gaitu.
Pēdējo gadu laikā pieaug Baltijas jūras reģiona valstu sadarbība bruņojuma
jomā. Baltijas un Ziemeļvalstu attiecības aizsardzības sektorā vairs nav balstītas uz
dāvinājumiem, bet līdzvērtīgas sadarbības un konkurences principiem. Būtiski ir
samazinājusies lietoto ieroču un aprīkojuma saņemšana no Ziemeļvalstīm, jo notiek
pārorientēšanās uz militārās rūpniecības (Zviedrijas SAAB, Norvēģijas Kongsberg,
Somijas un Norvēģijas valstīm piederošās NAMMO) iepirkumiem.21
Zviedrija, sākot no deviņdesmito gadu otrās puses līdz pat Latvijas pievienošanās NATO, ir bijusi viena no aktīvākajām valstīm materiāli tehniskā atbalsta sniegšanā Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. 2016. gadā Latvija organizējusi
vairākus zviedru ražojuma ieroču sistēmu un munīcijas iepirkumus, tādus kā salūtmunīcija un Saab Bofors Dynamics ražotā prettanku ieroča Carl Gustav munīcija.
2017. gada janvārī tika noslēgts Vienotā iepirkuma līgums (Joint Procurement), dodot
iespēju piedalīties lielāka apjoma iepirkumā ar citām Ziemeļu un Baltijas valstīm,
tādējādi panākot labāku cenas piedāvājumu. Līdzīgs iepirkuma līgums drīzumā tiks
parakstīts arī ar Somiju.22
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Kas attiecas uz Somiju, tad 2016.–2017. gadā nav iegādāts aprīkojums vai bruņojums, taču būtiska bijusi somu pieredzes pārņemšana, piemēram, iespēja testēt prettanku raķetes un artilēriju uz somu iekārtām, apmainīties ar testu datiem, individuāla apmācība speciālo uzdevumu karavīriem specifiskās karadarbības jomās, ziemas
karadarbības treniņi (aukstos un ļoti aukstos klimatiskos apstākļos), kā arī sabiedrības iesaiste valsts aizsardzības koncepcijas izstrādē un pieņemšanā.
Viens no būtiskākajiem pienesumiem Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā
2016.–2017. gadā ir augustā parakstītā vienošanās ar Dāniju par pretgaisa aizsardzības raķešu STINGER iegādi.23
Baltijas jūras reģiona valstīm ir daudzpusīga pieredze sadarbībai militārās izglītības jomās. Piemēram, Norvēģija, Zviedrija un Somija piedāvā augsta līmeņa un
specifiskus kursus Latvijas karavīriem. Dānijā notiek Latvijas karavīru apmācība
sagatavošanai starptautiskajai misijai pret-ISIL operācijā Irākā, kur latvieši ir iekļauti
Dānijas kontingentā. Savukārt dāņu karavīri piedalās nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas mācībās Cekulē katru gadu. Šīs mācības izmanto arī Zviedrija. Baltijas valstu un partneru dibinātā Baltijas Aizsardzības koledža 2018. gadā atzīmēs
savas dibināšanas divdesmitgadi. Koledžas apmācības un pētniecības programmas
arī uzskatāmas gan par šaurāka mēroga triju Baltijas valstu sadarbības veiksmes
projektu, gan arī kā plašāka, reģionāli nozīmīga militārās izglītības un apmācību
institūcija.
Par ciešāku reģiona valstu saliedēšanos aizsardzības jomā liecina NORDEFCO
(Nordic Defence Cooperation)24 darbības paplašināšana, arvien biežāk iekļaujot šajā
sadarbības formātā Baltijas valstis. 2016. gada oktobrī Islandē Baltijas valstu aizsardzības ministri parakstīja Saprašanās memorandu ar Ziemeļu valstu partneriem par
sadarbību aizsardzības sektorā Ziemeļu–Baltijas Palīdzības programma (Nordic-Baltic Assistance Programme), kas uzskatāma kā viens no NORDEFCO projektiem. Šī
programma ir organizēta trijos klāsteros: 1) kiberaizsardzības, kuru vada Igaunija; 2) pretkorupcijas, kura līderis ir Dānija, 3) operāciju, kas darbojas Norvēģijas
vadībā. Latvija ir iesaistījusies operāciju klāsterī, kas atbilst Latvijas drošības interesēm. Pateicoties šai programmai, par tradīciju ir kļuvušas aizsardzības ministru un
politisko direktoru tikšanās, koordinējot gan projekta, gan aktuālos jautājumus.
Aizsardzības jomā reģionālā sadarbība ir bijusi intensīva, par ko liecina gan BJR
valstu aizsardzības budžetu pieaugums, gan spēju palielināšana un modernizācija,
gan aizsardzības politikas koordinācija, gan kopējas apmācības un citi reģiona valstu
drošības stiprināšanas pasākumi.
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SECINĀJUMI
Neraugoties uz pēdējo gadu sarežģītajiem starptautiskajiem notikumiem un spriedzes saasināšanos starp Krieviju un pārējām BJR valstīm, dominējošā tendence
reģionā ir sadarbības padziļināšanās. Latvijas ārpolitikas prioritāšu sarakstā iekļautā
aktīvā līdzdalība dažādos reģionālos formātos un jomās ir attaisnojusies, par ko liecina ne tikai mijiedarbības paplašināšanās, bet padziļināšana, kas sniedz konkrētus
rezultātus eksporta, investīciju, enerģētikas un aizsardzības jomās. Tajā pašā laikā
uzmanība būtu pievēršama vairākiem jautājumiem.
Pirmkārt, jārēķinās ar faktu, ka BJR tomēr ir neviendabīgs reģions politisko
prioritāšu un iesaistīšanās ziņā, ko pierāda dažādu tajā pastāvošu sadarbības organizāciju un formātu prioritātes. Pieaugošo nevienmērīgo – dažādu ātrumu sadarbību apliecina arī pēdējo divu gadu reģiona valstu formulētās prioritātes. Piemēram, 2016. gadā, kad Latvija bija prezidējošā valsts gan NB8, gan triju Baltijas valstu
sadarbības formātos – Baltijas Asamblejā un Baltijas Ministru Padomē, prioritātes
atbilda gan nacionālajām, gan reģionālajām, gan ES interesēm un atspoguļoja tā
laika aktualitātes reģionā. Tās bija drošība reģionā, tai skaitā enerģētikas drošība,
stratēģiskā komunikācija, hibrīddraudu novēršana, izglītība, zinātne, kultūra, labvēlīga biznesa vide, aktuālo ES jautājumu risināšana (migrācija, ārējās robežas, Austrumu partnerība).25 Līdzīgas prioritātes ir noteiktas arī 2017. gadam, kad par prezidējošo valsti kļuva Norvēģija. Drošība reģionā joprojām atrodas prioritāšu saraksta
augšpusē, papildus lielāku uzmanību veltot ekonomiskai attīstībai, transportam
un infrastruktūrai.26 Savukārt, cita loģika parādās BJVP prioritāšu noteikšanā, kur
dominē divi principi to formulēšanā – nacionālās intereses un tādas, kurās iespējams
kompromiss ar Krieviju, kā rezultātā veidojas fragmentācija reģionālo prioritāšu
koordinēšanā. 2016. gadā Islandes prezidentūras laikā BJVP prioritātes bija bērni,
vienlīdzība un demokrātija, attiecīgi 2017. gadā Zviedrijas prezidentūras laikā – ilgtspēja, pārmantojamība un adaptēšanās, kuras izriet no Zviedrijas 2030 stratēģijas.27
Distancēties no reģiona vēlas viena valsts – Krievija, toties pārējās reģiona valstis
izvēlas dažādas intensitātes sadarbības formātus. Šobrīd reģionālās integrācijas ceļu
izvēlējušās NB8 valstis, savukārt Polijas un Vācijas iesaiste notiek vienlaicīgi divos
līmeņos – ES un projektu līmenī Baltijas jūras telpā.
Otrkārt, 2018. gadā Latvija no Zviedrijas pārņems BJVP prezidentūru. Latvijai
būs jādefinē savas prioritātes, ņemot vērā Krievijas klātbūtni šajā organizācijā. Acīmredzami, ka nebūs iespējams BJVP ietvaros turpināt izvirzīt tās pašas tēmas, kuras dominēja Latvijas prezidentūras laikā BA, BMP un NB8. Līdz ar to rodas jautājums par
vairāku līmeņu politikas formulēšanu Baltijas jūras reģionam. Viens līmenis attiecas
uz ES un NATO formātu izmantošanu Baltijas jūras kontekstā, kas jau tiek veiksmīgi
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izmantots. Otrs ir saistīts ar iespējamo reģiona paplašināšanu vai izmantošanu darbības paplašināšanai. Tā, piemēram, BJVP novērotāja statusā darbojas Baltkrievija, kurai
ir pieaugoša interese par sadarbību ar ES un tās dalībvalstīm. Tādējādi BJVP varētu
kļūt par platformu, kurā projektos iesaistītos Latvijas kaimiņvalsts.
Treškārt, Latvija jau vairāku gadu garumā par vienu no savām prioritātēm drošības jomā min cīņu pret hibrīddraudiem. Šī gada oktobrī atklātais Eiropas Izcilības
centrs cīņai ar hibrīddraudiem, kas ir NATO un ES kopīgi īstenotais projekts, paver
jaunas iespējas tajā aktualizēt gan Transatlantiskajai, gan Baltijas jūras telpai pastāvošos apdraudējumus un piedāvāt savu ekspertīzi. Ņemot vērā pēdējā gada laikā
pieaugošo lēmumu skaitu ES attiecībā uz drošības un aizsardzības politiku, kuri nav
guvuši plašu rezonansi Latvijas drošības politikas diskursā, tad Latvijas aktīva pozicionēšanās un līdzdalība Centra dibināšanas sākuma posmā ir būtiska Latvijas drošības interešu aizstāvībai un pārstāvēšanai ilgtermiņā ES drošības kontekstā līdztekus jau pastāvošai alianses politikai.
Ceturtkārt, svarīga būtu sadarbības paplašināšana un padziļināšana inovāciju un pētniecības jomā. NB8 valstis joprojām ir sadalītas NB5+3 vai varētu jau
runāt par NB7+1 formātu, kur Latvija atpaliek inovācijas rādītājos. Saskaņā ar Globālā inovācijas indeksa rādītajiem 2017. gadā Zviedrija ieņēma pasaulē otro vietu,
Dānija – sesto, Somija – astoto, Islande – trīspadsmito, Norvēģija – deviņpadsmito,
Igaunija – divdesmit piekto, bet Latvija un Lietuva attiecīgi trīsdesmit trešo un četrdesmito vietu.28 Savukārt ES ietvaros 2017. gadā pirmās trīs vietas ieņem Zviedrija,
Dānija un Somija, savukārt Igaunija un Lietuva ir pietuvojušās ES vidējam līmenim29, bet Latvija no BJR valstīm atrodas pēdējā vietā, savukārt ES kontekstā piektajā vietā no beigām ar indeksu – 58,1. 30 Inovāciju jomā ir vērojama vislielākā plaisa
starp reģiona valstīm, kas liecina, ka uzkrātais sadarbības kapitāls šajā jomā joprojām netiek izmantots.
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NATO PAPLAŠINĀTĀ
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2017. gads kļuva par kārtējo vēsturisko gadu Latvijas aizsardzībā kopš 2014. gada.
Togad līdz ar Krievijas izvērsto agresiju Ukrainā pirmo reizi vēsturē Latvijā tika
izvietoti nelieli un rotējoši, tomēr pastāvīgi ASV militārie spēki. Sekojot ilgstošām
diskusijām un sagatavošanās procesam, 2017. gada jūnijā Latvijā tika oficiāli atklāta
Kanādas vadītā daudznacionālā kaujas grupa NATO paplašinātās klātbūtnes (EFP)
ietvaros. Līdz ar to Latvija pēc 13 gadu dalības NATO beidzot kļuva par alianses
dalībvalsti ne vien “uz papīra”, bet arī praksē.
Lai gan Kanādas vadītā kaujas grupa ir tikai viens no sabiedroto pasākumiem
Krievijas atturēšanā līdzās Reaģēšanas spēkiem (NRF), Baltijas Gaisa patrulēšanas
misijai, brīdināšanas un kontroles sistēmas gaisa patrulēšanas misijām (AWACS),
NATO Pastāvīgajai jūras spēku grupai Baltijas jūrā un militārajiem vingrinājumiem
reģionā, tomēr tieši Paplašinātās klātbūtnes ietvaros izvietotā bataljona līmeņa kaujas grupa ir redzamākais un simboliskākais apliecinājums 1949. gada Ziemeļatlantijas līguma 5. panta darbībai praksē. Paradoksāli, bet šis pants līdz šim vienīgo reizi
tika aktivizēts pēc 2001. gada 11. septembra teroristu uzbrukumiem ASV; tātad
nevis kā sākotnēji paredzēts, ka Ziemeļamerikas sabiedrotie aizstāvētu Eiropas
sabiedrotos pret agresiju no Padomju Savienības, bet gan, lai eiropieši atbalstītu ASV
cīņā ar jauna veida draudiem. Tiesa gan, 5. panta aktivizēšana 2001. gadā, jo īpaši
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ierobežotais Eiropas sabiedroto atbalsts iepretim tam, kā varētu iedomāties 5. panta
aktivizēšanu Eiropā Aukstā kara laikā, nonivelēja 5. panta nozīmi. To vēl vairāk
pastiprināja NATO lielākās sabiedroto daļas nevēlēšanās izvietot pastāvīgus spēkus
Baltijas valstīs un Polijā, un pat Baltijas valstu aizsardzības plānu neesamība līdz vismaz Krievijas agresijai pret Gruziju 2008. gadā.
Šīs nodaļas autori pievēršas lēmumu pieņemšanas procesam, kas noveda pie
NATO Paplašinātās klātbūtnes Baltijas valstīs un Polijā, izvērtē šīs kaujas grupas
militāro un politisko nozīmi iepretim Krievijas radītajiem draudiem, kā arī izsaka
priekšlikumus sabiedroto spēku paplašināšanai un pēc iespējas ilgākai noturēšanai Latvijā. Svarīgi atzīmēt, ka Latvijas sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem
nebūtu jāuzskata, ka ir iestājušās “vēstures beigas” un pašreizējā situācija – rotējoši
sabiedroto spēki Latvijā – saglabāsies ilgā laika periodā. Tieši pretēji, sabiedroto
bruņoto spēku noturēšana Latvijā ilgtermiņā var izrādīties vēl sarežģītāka nekā to
izvietošanas panākšana. Tā nodrošināšanai nepieciešama pārdomāta un drosmīga
rīcība.

DAUDZNACIONĀLĀ KAUJAS GRUPA LATVIJĀ –
NO LĒMUMIEM LĪDZ TO ĪSTENOŠANAI1
2016. gada 8. un 9. jūlija NATO valstu un valdību vadītāju sanāksme Varšavā jeb
Varšavas NATO samits bija simbolisks no dažādiem skatupunktiem. Tas norisinājās
pilsētā, kuras vārdā tika dēvēts 1955. gadā noslēgtais Līgums par draudzību, sadarbību un abpusējo palīdzību starp PSRS un tās “satelītvalstīm”. No Latvijas perspektīvas nenoliedzami būtiskākais bija samita laikā apstiprinātais lēmums par rotācijas
kārtībā izvietojamām pastāvīgām daudznacionālām bataljona līmeņa kaujas grupām
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā.
Pirms Ukrainas konflikta Varšavā pieņemtais lēmums NATO ietvaros faktiski
netika pieļauts, atsaucoties uz potenciālo Krievijas reakciju, un šādas rīcības iespējamo nesaderību ar 1997. gada NATO un Krievijas pamataktu par abpusējām attiecībām, sadarbību un drošību. Tajā, cita starpā, NATO norādīja, ka “pašreizējā un
pārskatāmā drošības vidē alianse pildīs savas kolektīvās aizsardzības un citas misijas,
nodrošinot nepieciešamo savietojamību, integrāciju un spējas papildspēkiem, nevis
ar papildus pastāvīgu būtisku kaujas spēku izvietošanu.”2 Šo NATO apņemšanos
iepriekšējos gados bieži piesauca kā Krievija, tā arī atsevišķas NATO dalībvalstis
Baltijas un Polijas aizsardzības stiprināšanas kontekstā.
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NATO Varšavas samita laikā pieņemtais lēmums par bataljona līmeņa kaujas
grupu izvietošanu Baltijas valstīs un Polijā bija vairāk formāls, jo tas tika sagatavots, iepriekš apspriests un apstiprināts zemākos līmeņos. Par samitā pieņemamā
lēmuma formu kļuva zināms jau iepriekš – vienošanās par to tika panākta NATO
aizsardzības ministru tikšanās laikā 2016. gada 14. jūnijā. Ministru lēmums savukārt bija balstīts NATO Militārās komitejas viedoklī, kas tika apstiprināts komitejas
tikšanās reizē starp dalībvalstu bruņoto spēku komandieriem 2016. gada 18. maijā,
kamēr NATO Militārā komiteja viedokli izteica, atsaucoties uz aizsardzības ministru sanāksmē 2016. gada 10. un 11. februārī izteikto aicinājumu. Publiska informācija tieši par bataljona līmeņa vienību potenciālu izvietošanu Baltijas valstīs un Polijā
izskanēja jau februāra sanāksmes laikā. 3 Pakāpeniski tuvojoties NATO Varšavas
samitam, informācija par bataljona līmeņa vienību izvietošanu izskanēja aizvien
biežāk, publiskās informācijas apjomam izteikti pieaugot 2016. gada aprīlī. Lielākā
intriga bija par to, kura valsts būs vadošā bataljona līmeņa vienības izvietošanā Latvijā. Kanādas Ministru prezidents Džastins Trudo savas valsts vadošo lomu apstiprināja samita laikā Varšavā, lai gan informācija par gaidāmo Kanādas lēmumu publiski
bija zināma jau 2016. gada iepriekšējā mēnesī.4
Pēc formālo lēmumu pieņemšanas turpinājās darbs, lai praktiski nodrošinātu kaujas grupas uzņemšanu Latvijā. Kopš NATO Varšavas samita ir notikusi virkne sagatavošanās vizīšu – Latvijā viesojies kā Kanādas ārlietu, tā arī aizsardzības ministrs un
parlamenta delegācijas; tāpat notikušas sabiedroto bruņoto spēku stratēģiska un taktiska līmeņa aizsardzības resora vizītes, kā arī virkne Latvijas pārstāvju vizīšu Kanādā
un citās sabiedroto dalībvalstīs. Svinīgā Kanādas vadītās daudznacionālās kaujas grupas inaugurācija Latvijā notika 2017. gada 19. jūnijā Ādažu militārajā bāzē, kur izvietota
lielākā daļa ārvalstu karavīru. Līdz svinīgajam notikumam un arī pēc tam Ādažu militārajā bāzē ir notikuši vērienīgi būvniecības darbi. 2017. gadā ekspluatācijā ir nodotas
jaunas kazarmas, ir pilnveidotas munīcijas noliktavas, veikti uzlabojumi Ādažu poligonā
(pilnveidoti mācību poligona šaušanas sektori, kā arī izbūvētas lauku nometnes karavīru izvietošanai), kā arī turpinās darbs pie kaujas transporta autoparka izbūves.

KANĀDA UN TĀS MOTIVĀCIJA IESAISTĪTIES
NATO PAPLAŠINĀTAJĀ KLĀTBŪTNĒ LATVIJĀ
Ne līdz galam ir ticis izskaidrots, kāda bija Kanādas motivācija uzņemties NATO
kaujas grupas vadību Latvijā, protams, ja neskaita Kanādas amatpersonu retoriku,
kas lielākoties ir bijusi vispārīga un deklaratīva. NATO Varšavas samita ietvaros,
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sniedzot atbildi uz Latvijas žurnālistes jautājumu par šīs valsts motivāciju sūtīt karavīrus tieši uz Latviju, Kanādas Ministru prezidenta Džastina Trudo atbilde, proti, ka
“Kanādas saitēm ar Latviju ir ļoti senas saknes,”5 bija ļoti nekonkrēta. Lai gan, protams, sabiedroto retorika par solidaritāti ir svarīgi argumenti, tomēr parasti ikvienas
valsts rīcību, īpaši militāra rakstura pasākumus, vada egoistiskāki, racionālāki un
praktiskāki apsvērumi. Tā kā brīdī, kad bija skaidrs, ka kaujas grupu Igaunijā vadīs
Lielbritānija, Lietuvā – Vācija, bet Polijā – ASV, Latvija bija palikusi kā pēdējā no
četrām valstīm bez skaidrības par vadošo kaujas grupas valsti. Vērojot un vērtējot
notikumus plašākā starptautiskā kontekstā, ļoti ticama šķita iespēja, ka Kanāda šo
pienākumu uzņēmās pēc ASV uzstājības.6
Vienu no izvērstākajiem Kanādas rīcības skaidrojumiem sniedz šīs valsts drošības politikas eksperti Līprehts un Sokolskis. Viņi Kanādas pamatojumu iesaistīties Latvijā izvietotajā kaujas grupā kā vadošajai valstij skaidro ar to, ka, pirmkārt,
Kanāda ir ļoti atkarīga no globālās tirdzniecības, un tāpēc tā ir ieinteresēta nodrošināt brīvu un atvērtu tirdzniecību pasaulē, ko savukārt var apgrūtināt jauni konflikti.
Otrkārt, Kanāda ir ieinteresēta spēcīgā un stabilā Eiropā un Eiropas Savienībā, bet
ikvienas savienības dalībvalsts apdraudējums kaitētu Kanādas interesēm. Tādēļ
Kanāda labprātāk ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem novērš draudus preventīvi,
nekā cīnās ar jau reālām sekām. Treškārt, kopš Otrā pasaules kara sākuma ASV un
Kanāda ir pieturējušās pie “lielās kontinentālās stratēģijas” jeb centušās turēt draudus un nestabilitāti tālāk no Ziemeļamerikas krastiem. Tāpēc arī abu valstu stratēģiskā kultūra ir orientēta uz ārvalstu militārajām misijām.7 Visticamāk, tieši šie punkti kombinācijā ar ASV uzstājību veidoja pamatu Kanādas kā vadošās valsts iesaistei
Latvijā izvietotajā daudznacionālajā kaujas grupā.
Latvijas iedzīvotājiem pārliecinoši spēcīgākās asociācijas ar Kanādu ir saistītas
ar hokeju (bieži tiek atzītas asociācijas arī ar labklājību, kļavas lapu, skaistu dabu un
citiem jautājumiem).8 Tomēr nereti šķiet nepietiekami novērtēti citi būtiski fakti. Lai
gan Kanāda ir otra lielākā valsts pasaulē pēc teritorijas izmēra, tajā ir vien 36,7 miljoni iedzīvotāju9 (tātad mazāk nekā, piemēram, Polijā, Spānijā vai Itālijā). Neskatoties uz salīdzinoši nelielo iedzīvotāju skaitu, Kanādas ekonomika ir desmitā lielākā
pasaulē,10 un tā ir viena no “G7” jeb “lielā septītnieka” dalībniecēm.
Lai gan Kanādas aizsardzības budžets proporcionāli no iekšzemes kopprodukta – 1,31 % – ir salīdzinoši neliels, tomēr aizsardzības izdevumu finansiālā
izteiksme ir ievērojama – NATO ietvaros vairāk par Kanādu aizsardzībai tērē vien
ASV, Lielbritānija, Francija, Vācija un Itālija.11 Šādi aizsardzības izdevumi savukārt
ļauj Kanādai uzturēt spējīgus bruņotos spēkus, kas sastāv no aptuveni 73 tūkstošiem
karavīru12 un moderna militārā aprīkojuma.
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Lai gan Kanādas kļūšana par NATO Paplašinātās klātbūtnes dalībvalsti Latvijā
bija kā nejauša, tā arī vienlaikus loģiska, Latvijai paveicies. Kanāda ir viena no tikai
divām NATO Ziemeļamerikas valstīm, tādējādi caur NATO Paplašināto klātbūtni
Latvijā nodrošinot transatlantiskās saiknes stiprināšanu. Tāpat Kanāda ir ekonomiska un politiska pasaules lielvara, ko atbalsta arī spējīgi bruņotie spēki. Kanādas
loma Latvijā saskan ar tās stratēģisko politisko kultūru, kas ir balstīta ne tikai savās
interesēs, tostarp stabilitātē pasaulē, bet arī pieturēšanās pie vērtībām. Turklāt, kā
nereti atzīst kā Latvijas, tā arī Kanādas bruņoto spēku pārstāvji, tad abu valstu pārstāvjiem ir līdzīga domāšana un mentalitāte, kas ļauj viegli saprasties un sastrādāties.

KANĀDAS VADĪTĀS DAUDZNACIONĀLĀS
KAUJAS GRUPAS SASTĀVS
Kanādas vadītajā daudznacionālajā kaujas grupā ietilpst vēl piecas valstis: Spānija,
Itālija, Polija, Slovēnija un Albānija (neskaitot vēl atsevišķi rotācijas kārtībā pastāvīgi izvietotos ASV spēkus).
Kanādas vadītās daudznacionālās kaujas grupas sastāvs Latvijā13
Valsts

Kanāda

Spānija

Izvietoto
personu
skaits

Vienības apraksts

Nosūtītājvalsts uz Latviju atvestā galvenā
militārā aprīkojuma apraksts

450

Mehanizētais kājinieku bataljons
ar kājinieku kaujas
mašīnām. Izlūkošanas vads un atbalsta elementi

Kanādas kājnieku kaujas mašīnas “LAV” spēj
nogādāt septiņus karavīrus uz uzdevuma
izpildes vietu ar ātrumu līdz pat 70 km/h.
Kaujas mašīna ir aprīkota ar 30 mm automātisko lielgabalu, kas spēj satriekt mērķi līdz
pat 3 km attālumā.

Mehanizētā kājinieku rota ar
kājinieku kaujas
mašīnām. Kaujas
inženieri (pārvietošanās nodrošināšana) un kaujas
atbalsta elementi

Kaujas tanki “Leopard 2E” tiek uzskatīti par
vieniem no efektīvākajiem trešās paaudzes
tankiem NATO dalībvalstīs. 62 t smagais tanks
ir bruņots ar 120 mm lielgabalu, un tas spēj pārvietoties ar 68 km/h lielu ātrumu.
“Pizarro” kāpurķēžu kājnieku kaujas mašīnas ir
aprīkotas ar 30 mm kalibra automātisko lielgabalu un 7,62 mm ložmetēju. Lielgabala šaušanas ātrums ir 800 šāvieni minūtē.
Spānijas kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma vienības izmanto “M113” bruņutransportierus, kas aprīkoti ar dažāda veida ieroču sistēmām un inženiertehniskā atbalsta aprīkojumu.

300
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Valsts

Itālija

Polija

Slovēnija

Albānija

Izvietoto
personu
skaits

Vienības apraksts
Mehanizētā kājnieku rota ar kājnieku
kaujas mašīnām

Itālijas kājnieku rota izmanto ar 30 mm
automātisko lielgabalu aprīkotās “Freccia”
kājnieku kaujas mašīnas. Šis transportlīdzeklis izceļas ar augstu ekipāžas drošības
līmeni, spējot pasargāt personālu no līdz
pat 30 mm šāviņiem vai 8 kg mīnu sprādzieniem.

Tanku rota un atbalsta elementi

45 t smagie Polijas “PT-91” (“Twardy”) tanki
spēj pārvietoties ar ātrumu līdz 60 km/h. Tie
ir aprīkoti ar 125 mm gludstobra lielgabalu,
7,62 mm un 12,7 mm ložmetējiem.
Savukārt kājnieku vienības pārvietojas ar
“XC-360 Rosomak” transportlīdzekļiem. Tie
ir aprīkoti ar 30 mm automātiskajiem lielgabaliem.

Vads aizsardzībai
pret masu iznīcināšanas ieročiem un
atbalsta elementi

Slovēnijas vada Latvijā rīcībā ir specializēts
ekipējums ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kodolaizsardzības uzdevumu veikšanai, tajā skaitā izlūkošanai un personāla un
ekipējuma attīrīšanai.

Kaujas inženieri
(nesprāgušās munīcijas neitralizēšana)

Albānijas bruņoto spēku nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas vienība uzdevumu izpildē izmanto dažāda veida ekipējumu, tajā
skaitā “iRobot” ražoto “PackBot” munīcijas
neitralizēšanas robotu.

160

160

50

18

Nosūtītājvalsts uz Latviju atvestā galvenā
militārā aprīkojuma apraksts

Aptuvenais kopējais personu skaits: 1138

Kā redzams no tabulas, tad Latvijā izvietotā kaujas grupa ir izteikti daudznacionāla. Ja Polijas interese par Latvijas aizsardzību ir saprotama, īpaši ņemot vērā ar
Latviju gandrīz vienādo Krievijas radītā apdraudējuma izpratni (Polija NATO ietvaros bieži vien ir pat ievērojami skaļākā Krievijas kritiķe), tad Spānijas, Itālijas, Slovēnijas un Albānijas dalība šajā kaujas grupā ir mazāk pašsaprotama, īpaši ņemot šo
valstu atšķirīgo drošības vidi un draudu uztveri – citiem vārdiem, šajā uztverē Krievija neierindojas starp būtiskākajiem nacionālās drošības apdraudējumiem. Īpaši
atzīmējams ir Spānijas nosūtīto bruņoto spēku apmērs (aptuveni 300 karavīru), kas
veido vairāk nekā ceturto daļu no visu NATO Paplašinātās klātbūtnes sabiedroto
spēku apmēra Latvijā.
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Ņemot vērā jau iepriekš minēto 1997. gada NATO un Krievijas pamataktu par
abpusējām attiecībām, sadarbību un drošību, īpaši NATO divdomīgo apņemšanos
izvairīties no “papildus pastāvīgu būtisku kaujas spēku izvietošanas,”14 ir skaidrs,
ka Baltijas valstīs un Polijā izvietoto kaujas grupu apmērs un uzbūve ir kompromiss
starp dažādiem apstākļiem – starp reālām Baltijas valstu un Polijas aizsardzības spējām un Krievijas atturēšanu, starp Krievijas atturēšanu un potenciālu Krievijas provocēšanu, kā arī starp NATO dalībvalstu ar piesardzīgāku skatu uz Krieviju nostādnēm un dalībvalstīm ar samiernieciskāku skatu Krievijas virzienā. Attiecīgi Baltijas
valstīs un Polijā izvietotās kaujas grupas uzskatāmas par minimālu militāru faktoru,
lai atturētu potenciālu Krievijas agresiju, vienlaikus šo vienību lielumam un sastāvam neradot Krievijai objektīva militāra apdraudējuma sajūtu.
Ir svarīgi pasvītrot, ka daudznacionālo kaujas grupu Baltijā un Polijā izvietošanas mērķis nav izlīdzināt skaitlisku militāro spēku līdzsvaru ar Krieviju: var lēst, ka
tās Rietumu militārajā apgabalā ietilpst ap 40 % no aptuveni 831 000 cilvēku lielajiem bruņotajiem spēkiem.15 Citiem vārdiem, Baltijā un Polijā izvietoto kaujas grupu
skaitliskais sastāvs un ekipējums nav kara spēles analīzes rezultāts, kādus ik pa laikam publicē domnīcas: piemēram, pazīstamā ASV domnīca “RAND” 2016. gadā
secināja, ka aizstāvībai pret Krieviju Baltijā būtu nepieciešamas aptuveni septiņas
brigādes, tostarp trīs smagās brigādes ar atbilstošu gaisa spēku un citu atbalsta spēku
palīdzību.16 Tādējādi, ja kaujas grupu sastāvs būtu šādas analīzes rezultāts, tad četru
daudznacionālo kaujas grupu vietā Baltijā tiktu izvietots vismaz desmit reizes lielāks
NATO sauszemes spēku karaspēks, ko papildinātu gaisa, jūras spēku, speciālo operāciju vienības.
Latvijā izvietoto sabiedroto spēku daudznacionālais sastāvs ir vienlaikus kā izaicinājums, tā arī priekšrocība. Izaicinājums tādēļ, ka katras valsts bruņotajiem spēkiem ir atšķirīgas darbības procedūras, un to darbība kā vienam veselumam būtu
apgrūtināta. Tomēr, tā kā šīs kaujas grupas mērķis nav radīt tiešu praktisku militāru
līdzsvaru un pretsvaru Krievijai, tad kaujas grupu daudznacionālais sastāvs ir vērtējams pozitīvi. Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un sabiedroto spēkiem
tiek dota iespēja trenēt savstarpējo savietojamību un procedūru saderību. Vienlaikus
Latvija nav atkarīga no, piemēram, vienas vai divu valstu politiskiem lēmumiem par
iespējamu sabiedroto spēku atsaukšanu.
Vērtējot kaujas grupu klātbūtnes militāros aspektus, ir jāatzīmē Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un kaujas grupu dalībvalstīm svarīgi ieguvumi.
Pirmkārt, Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Kājnieku brigāde, pateicoties
sabiedroto spēku vienībām, dažu mēnešu laikā ir kļuvusi par pilnvērtīgu kaujas vienību jeb par pirmo brigādes līmeņa kaujas vienību kopš Nacionālo bruņoto spēku
atjaunošanas. Šādas vienības izveidošana Latvijas spēkiem vien prasītu vairākus
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gadus. Šī situācija brigādes vadībai sniedz vienreizēju iespēju izzināt praksē visu
kaujas funkciju darbības pamatprincipus un nianses, ļaujot precīzāk definēt militārā
personāla apmācības, kā arī štābu un vienību kaujas spēju attīstības prioritātes. Arī
sabiedroto spēku vienības, darbojoties brigādes sastāvā, var atklāt līdz šim neapzinātus savietojamības jautājumus, īpaši tos, kas saistīti ar vadības un kontroles procesiem, kaujas nodrošinājuma organizēšanu, kaujas lauka sadali vai arī dažādu uguns
atbalsta sistēmu sinhronizāciju (šīs zināšanas tiks nodotas augstāka līmeņa nacionālajiem štābiem, lai nepieciešamības gadījumā tiktu izmantotas Baltijas reģiona aizsardzības operāciju plānošanai).
Otrs būtisks ieguvums ir saistīts ar nodrošinājuma un uzņemošās valsts funkcijas īstenošanu. Ņemot vērā Baltijas valstu ģeogrāfisko izvietojumu, klimatiskos apstākļus un Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu izvietojumu, militāra konflikta
gadījumā viens no galvenajiem NATO spēku izaicinājumiem būs saistīts ar kaujas
nodrošinājumu – kaujas vienību nodrošināšanu ar pārtiku, munīciju, degvielu, kaujas tehnikas rezerves daļām, medicīnisko atbalstu. Līdz ar sabiedroto izvietošanu un
apgādi Latvijā ilgtermiņā tiek vingrināta un uzlabota Latvijas spēja uzņemt sabiedroto spēkus, un vienlaikus tiek radīti apstākļi militārās vienības nosūtošajām NATO
valstīm apzināties izaicinājums, kas saistīti ar spēku izvēršanu un uzturēšanu Baltijas reģionā.

AR SKATU 2018. GADĀ UN TURPMĀKAJOS GADOS
Kā norāda Latvijas Aizsardzības ministrijā, tad 2018. gadā Kanādas vadītajai kaujas
grupai plāno pievienoties arī Čehijas Republika un Slovākija, šādi par pastāvīgu klātbūtni padarot iepriekš rotējušos Višegradas grupas spēkus17 (2017. gadā Latvijā jau
bija izvietota Slovākijas rota kā daļa no Višegradas grupas iniciatīvas Baltijas valstu
drošībai).
Tomēr, neskatoties uz NATO Paplašinātās klātbūtnes sagaidāmo paplašināšanos, būtu naivi uzskatīt, ka Krievija ir pieņēmusi NATO sabiedroto spēku izvietošanu Baltijā un Polijā kā pastāvīgu situāciju. Lai gan Krievijas amatpersonas regulāri paudušas kritiku par šo NATO soli, tomēr Krievija pret to nav veikusi atklātas
aktīvas darbības. Visticamāk, Krievija mēģinās pakāpeniski panākt NATO sabiedroto klātbūtnes izbeigšanu tuvākajos gados. Tuvāko gadu laikā Krievija varētu
censties izvairīties no provokācijām Baltijas valstu un Polijas tuvumā (piemēram,
mācību “Zapad 2017” laikā Krievija demonstrēja savaldību iepretim NATO paustajām bažām), kā arī normalizēt situāciju Ukrainā (piemēram, konfliktu valsts
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austrumos vēl vairāk “iesaldējot” – pēc līdzības ar līdzšinējo notikumu attīstību
Gruzijā). Šāds rīcības modelis varētu ļaut tuvāko gadu laikā NATO ietvaros dabiski
mazināties Krievijas radītā apdraudējuma uztverei (kas jau šobrīd daudzviet Eiropā
nav augsta18). Otrkārt, Krievija, visticamāk, veiks aktīvus pasākumus, lai ar tās tradicionālo “skaldi un valdi” pieeju mazinātu NATO valstu vienotību, stiprinot sadarbību ar Latvijā izvietoto karavīru mītnes zemēm ekonomiskajos un politiskajos
jautājumos (piemēram, izmantojot dažādas ekonomiskās grupas kā savu politisko
interešu pārstāvjus), veidojot nepatiku pret karavīru nosūtīšanu uz ārzemēm attiecīgo valstu sabiedrībās (piemēram, izmantojot melu kampaņas vai izmantojot miera
veicināšanas grupas), aicinot NATO valstis uz kopīgu rīcību pret “īstiem draudiem”
(piemēram, cīņa ar globālo vai reģionālo terorismu, vispārējās situācijas normalizēšana Tuvajos un Vidējos Austrumos), bet ne cīnīties ar “neesošiem draudiem”.
Turklāt arī bez Krievijas aktīvas līdzdalības svarīgs uzdevums būs uzturēt ilgstošu
Kanādas un citu sabiedroto interesi turpināt piedalīties misijā Latvijā.
Latvijas ārlietu un aizsardzības nozares amatpersonas labi apzinās to, ka NATO
sabiedroto klātbūtnei kā valsts neatkarības un suverenitātes pamatam nav citas alternatīvas. Tāpat amatpersonas apzinās, ka sabiedroto klātbūtnes nepieciešamība vēl
būs jāpierāda un par to būs jācīnās. Viens no būtiskākajiem 2018. gada uzdevumiem
būs NATO Paplašināto klātbūtni paplašināt arī ar klātbūtni jūrā un gaisā – papildinot un nostiprinot Baltijas Gaisa patrulēšanas misiju un NATO Jūras spēku kaujas
grupu Baltijas jūrā.
Viens no kritikas punktiem, ko neformālās sarunās izsaka sabiedroto spēku pārstāvji Latvijā, ir pagaidām nepietiekamā gatavība nodrošināt atbilstošus sadzīves
apstākļus visiem sabiedroto karavīriem, piemēram, daļai karavīru vēl 2017. gadā bija
jādzīvo teltīs (kā norādīja Latvijas Aizsardzības ministrijā, tad līdz 2017. gada beigām paredzēts nodrošināt visam sabiedroto personālam iespēju dzīvot zem “cietā
jumta”19). Lai gan dzīvošana teltīs ir normāla situācija kaujas misiju laikā, tomēr, tā
kā Latvijas interesēs ir nodrošināt pēc iespējas ilgāku sabiedroto uzturēšanos, tad,
pirmkārt, Latvijai sabiedroto karavīriem būtu jānodrošina pēc iespējas labāki
sadzīves apstākļi. Lai gan Latvijas sasniegtais progress 2017. gada laikā ir bijis
acīmredzams, tas aizvien nav pietiekams – ir jāapzinās, ka Latvijai sabiedroto klātbūtne ir vairāk nepieciešama nekā pašiem sabiedrotajiem.
Otrkārt, šīs nodaļas autoru skatījumā, būtu nepieciešams izbūvēt vēl ievērojami plašākas kazarmas un citas būves – lai Latvijā varētu uzņemt vēl vismaz
divas reizes vairāk militārpersonu, nekā tas ir iespējams šobrīd. Tas paaugstinātu iespējas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā vieglāk piesaistīt sabiedroto spēkus –
spēt piedāvāt labus dzīves apstākļus bez liekas sagatavošanās procesa. Par šādu
iespēju piesardzīga ir Aizsardzības ministrija, kas tradicionāli ar bažām raugās uz
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sagaidāmo Valsts kontroles viedokli, pieņemot, ka tā varētu uzskatīt šādu rīcību par
nelietderīgu valsts finanšu līdzekļu izlietošanu.20 Turpretī Valsts kontroles Padomes locekle Ilze Grīnhofa skaidro, ka Valsts kontrole, revīzijā gūstot pārliecību, vai
rīcība ar publiskā sektora līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva,
vērtē, vai ir nodrošināta valsts interešu aizsardzība (ir izvērtēti iespējamie riski un
ir paredzēti kontroles mehānismi gan attiecībā uz novirzītā finansējuma izlietojuma
kontroli, gan attiecībā uz specifisko aizsardzības nozares prasību ievērošanu). Vērtējot līdzekļu izlietojuma efektivitāti, uzmanība tiek pievērsta attiecībai starp plānoto
mērķi un rezultātu, t. i., cik lielā mērā ir sasniegti izvirzītie mērķi, savukārt, novērtējot ekonomiju, uzmanība tiek pievērsta tam, vai aktivitātes ir ieviestas par viszemākajām izmaksām, vienlaikus saglabājot kvalitāti. Valsts kontroles ieskatā aizsardzībai
piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu negatīvi var ietekmēt nevis infrastruktūras kā tādas izveidošana, bet gan ilgtermiņa plānošanas trūkums, kā sekas visbiežāk ir sasteigti un nepārdomāti lēmumi, savstarpēji nesaskaņotas darbības un nekvalitatīvi paveikti darbi. Tāpēc Valsts kontrole savās revīzijās ir vērsusi Aizsardzības
ministrijas uzmanību uz to, ka aizsardzības infrastruktūras attīstībai trūkst ilgtermiņa redzējuma, kas noved pie būvniecības procesa kavēšanās un jau šobrīd ietekmē
ne viena vien prioritārā aizsardzības spēju pasākuma īstenošanu, tajā skaitā arī
sabiedroto spēku uzņemšanu. Valsts kontroles vērtējumā būtiski, lai tiktu izvērtēti
un skaidri formulēti Latvijas nacionālajām interesēm visatbilstošākie risinājumi aizsardzības spēju attīstībai ilgtermiņā un to nodrošinājumam gan ar infrastruktūru,
gan militāro tehniku, gan cilvēkresursiem.21
Līdzīgi, šīs nodaļas autoru skatījumā, (treškārt) būtu vēlams pēc iespējas iejūtīgāk izturēties pret sabiedroto valstu interesēm, lai tādējādi stiprinātu to vēlmi
uzturēties Latvijā. Nav šaubu, ka jau šobrīd Latvijas institūcijas apzinās un pozitīvi
atbild uz sabiedroto lūgumiem labvēlīgāk attiekties pret to interesēm NATO, Apvienoto Nāciju Organizācijas un citos starptautiskajos formātos. Tajā pat laikā būtu jāapsver, kā vēl vairāk stiprināt militāro un cita veida sadarbību. Tostarp būtu vērts apsvērt
iespēju veikt militārās tehnikas iepirkumus no šīm valstīm, it īpaši Kanādas, Spānijas, Itālijas un Polijas – tas ļautu vēl vairāk stiprināt militāro sadarbību, tehnisko
savietojamību un attiecīgi arī šo valstu interesi par uzturēšanos Latvijā. Šajā ziņā Valsts
kontrole pauž, ka arī šajā ziņā svarīgs ir izvērtējums no Latvijas interešu viedokļa. Militārās tehnikas un aprīkojuma iegāžu izvērtējums un risinājums ir tikai aizsardzības
nozares iestāžu kompetencē, jo aizsardzības resors ir atbildīgs par valsts aizsardzības
politiku.22 Aizsardzības tirgum ir sava īpaša specifika, un aizsardzības tirgus galvenais
klients ir valsts sektors, turklāt nacionālās drošības garantēšana ir valsts pamatpienākums.23 Nacionālo bruņoto spēku apgādes procesā valstij ir nepieciešams rūpīgs un
izsvērts risinājums bruņoto spēku kaujas spēju nodrošināšanai un karavīru dzīvības
saglabāšanai. Ne visu var mērīt naudā un pēc zemākās cenas, būtiski ir arī kvalitatīvie
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aspekti (veiktspēja, garantijas, savietojamība u. c.). Valsts kontrole ir vērsusi aizsardzības resora uzmanību uz īpašā aizsardzības jomas iepirkumu instrumenta, kas izriet gan
no pārnacionāliem tiesību aktiem,24 gan no nacionālā tiesību akta,25 piemērošanu, kas
ļautu nodrošināt gan būtiskās nacionālās intereses, gan ļautu izvēlēties uzticamus un
drošus sadarbības partnerus, piemēram, īpaši uz noteiktajiem izņēmumiem starpvalstu
nacionālo bruņoto spēku (pasūtītāju) sadarbībai.26 Citiem vārdiem, ne vienmēr lētākā
militārā tehnika no nejauši izvēlētas valsts spēs dot nacionālās drošības interesēm
atbilstošāko risinājumu.
Ceturtkārt, lai paaugstinātu izredzes gan noturēt, gan arī paplašināt
sabiedroto klātbūtni, Latvijai būtu jāapsver lielākas militārās solidaritātes
izrādīšana pret citām NATO dalībvalstīm. Viens no iespējamiem rīcības virzieniem varētu būt plašāka dalība starptautiskajās operācijās un misijās Āfrikā un
Āzijā. Otrs no iespējamiem rīcības virzieniem būtu Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku nosūtīšana uz Poliju, Rumāniju vai Bulgāriju, kur arī NATO sabiedrotie ir
pastiprinājuši savu klātbūtni pēc Krievijas agresijas Ukrainā. Tieši pēc šāda modeļa
jau šobrīd darbojas kā Polija, tā arī Rumānija – abas ne tikai uzņem citu NATO valstu spēkus, bet tās arī ir nosūtījušas savus karavīrus attiecīgi uz Latviju un Poliju. Ja
šāda potenciālā rīcības modeļa izmaksas Latvijai varētu būt salīdzinoši augstas, tad
alternatīva varētu būt neliela Nacionālo bruņoto spēku kontingenta izvietošana Lietuvā vai Igaunijā, kur šobrīd NATO Paplašinātās klātbūtnes ietvaros uzturas ievērojami mazāk valstu karavīru.
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LATVIJA UN ASV:
JO VAIRĀK LIETAS MAINĀS,
JO VAIRĀK PĒCTECĪBAS
Diāna Potjomkina, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece
Alīna Kleja, Fulbraita studente-pētniece

Latvijā, līdzīgi kā citur pasaulē, jauna prezidenta nākšana pie varas ASV raisīja ne
mazums šaubu un aizdomu. Vai Donalda Trampa administrācija nodibinās draudzību
ar Krieviju, noslēdzot ko līdzīgu Trampa–Putina paktam, un ignorēs starp lielvarām
esošās mazākas valstis? Vai mēs joprojām varam paļauties uz to, ka ASV ievēros tās
5. panta saistības (NATO līguma pants par savstarpējo palīdzību gadījumā, ja tiek
uzbrukts vienai no dalībvalstīm)? Kas notiks ar starptautisko tirdzniecību?... Jau var
teikt, ka tik tiešām 2017. gads ir nesis dažas jaunas vēsmas Latvijas–ASV attiecībās.
Šo izmaiņu nozīme tomēr nav jāvērtē par augstu. Pretēji daudzu analītiķu un politiķu
bažām, mēs varējām novērot pamanāmu kontinuitāti Trampa administrācijas pieejā
Baltijas valstīm, lai arī būs jāvēro, cik daudz no tā paliks spēkā arī 2018. gadā.
Šis raksts aplūko Latvijas–ASV daudzpusējo sadarbību 2017. gadā, ieskaitot politisko dialogu, drošību un ekonomiskās attiecības. Tas arī pieskaras šo attiecību plašākam, transatlantiskajam kontekstam. Noslēgumā mēs piedāvājam rekomendācijas
Latvijas politikas veidotājiem un citiem spēlētājiem, kas ir ieinteresēti Latvijas un
ASV attiecību attīstībā.

KONTEKSTS: (NE TIK VIENKĀRŠAIS)
LATVIJAS–ASV DRAUDZĪBAS STĀSTS
Savienotās Valstis un Latvija gadiem ir veidojušas tuvas attiecības. ASV diplomātiskā atzīšana, ko Latvija ieguva 1922. gadā, palika spēkā visā padomju okupācijas
laikā, Latvijas sūtniecībai Vašingtonā esot vienīgajai, kas nepārtraukti darbojās visā
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Aukstā kara laikā. Latvijai atgūstot neatkarību, ASV atbalstīja to ceļā uz NATO –
pat brīžos, kad dažas Eiropas NATO dalībvalstis bija samērā skeptiskas par šo ideju.
Tas skaidro, kāpēc Latvija ir nelokāmi atbalstījusi ASV kā NATO centrālo spēlētāju
un savas militārās drošības primāro garantu. Latvijai ASV ir galvenais, vai varbūt pat
vienīgais, “stratēģiskais partneris”. Brīžos, kad starp ASV un tās Eiropas sabiedrotajiem radās nesaskaņas, Latvija tiecās pieslieties pirmajai (piemēram, kā pro-atlantiski noskaņotās “jaunās Eiropas”, ko ASV aizsardzības sekretārs Donalds Ramsfelds
lielīja Irākas kara laikā) vai arī palikt klusējot. Tuvāka militāra sadarbība starp
Eiropas valstīm tika akceptēta tikai tad, ja tā necentās aizvietot vai vājināt Eiropas–
Amerikas attiecības. 2014. gadā, daudz izsakošā mēģinājumā stiprināt ASV iesaisti
Eiropā, Latvijas ārlietu ministrs pat ierosināja “Eiroatlantisko Austrumu partnerību,”1 kaut arī šī ideja neguva plašu atbalstu citviet. No šāda skatupunkta raugoties, nav pārsteigums, ka daudzi latvieši raizējās par Donalda Trampa vēlmi uzlabot
attiecības ar Putina Krieviju un viņa kalkulējošo pieeju Eiropas sabiedroto drošībai
(plaši zināmā tvītā Tramps paziņoja, ka “…lielas naudas summas ir jāmaksā NATO
& Savienotajām Valstīm par jaudīgu un ļoti dārgu aizsardzību, ko tās nodrošina
Vācijai!,”2 un uzstāja uz to, lai visi NATO sabiedrotie tērētu vismaz 2 % no IKP aizsardzībai, ja tās vēlas ASV aizsardzību arī nākotnē).
Tai pat laikā nebūtu jāuzskata, ka Latvijas paļaušanās uz ASV ir bijusi absolūta
un beznosacījumu. Pirmkārt, lai arī “kopīgās vērtības” ir visnotaļ redzamas preses
relīzēs, šīs attiecības pamatā var uzskatīt par kalkulējošām: ASV sniedz drošības
garantijas apmaiņā pret tās mazāko sabiedroto lojalitātes apliecinājumiem, piemēram, nodrošinot karavīrus Irākā un Afganistānā vai aizstāvot tās pozīcijas starptautiskajā arēnā. 3 Privātās sarunās pat visatlantiskāk noskaņotie latvieši izsaka skepsi
par, piemēram, starptautisko tiesību ignorēšanu no ASV puses. Latvijā arī atceras
par to, ka gan de iure atzīšana no ASV puses 1922. gadā, gan Latvijas neatkarības
atjaunošanas atzīšana 1991. gadā nāca salīdzinoši vēlu – principā pēc tam, kad ASV
pārliecinājās, ka PSRS neliks šim lēmumam ievērojamus šķēršļus.4 Tādējādi mēs
varam pieņemt, ka, lai arī Latvija ir izteikti ieinteresēta ASV drošības garantijās un
daudz iegulda šajās attiecībās, tā nav absolūti nekritiski noskaņota pret ASV politiku, tāpat arī tā nepaļaujas vienīgi uz ASV.
Otrkārt, pastāv arī zināmi politiskie spēki, kas apsūdz ASV iekšējās un starptautiskās problēmās, un arī zināmā sabiedrības daļā pastāv antiamerikāniski noskaņojumi. Viņi ir vai nu neapmierināti ar ASV “iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās,” piemēram, atbalstot cīņu pret korupciju, vai nosoda ASV “imperiālistisku” politiku, vai
arī uzskata, ka Latvijai vajadzētu samazināt savu aktivitāti starptautiskajā arēnā un
neprovocēt Krieviju bez vajadzības. Saprotamā kārtā šai grupai nekas nav iebilstams
pret ASV attālināšanos no Eiropas.
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Secinājums: lai arī Latvija paliek par stabilu ASV sabiedroto un būs pateicīga, ja
jaunā administrācija nodrošinās vairāk sadarbības un aizsardzības, no tās arī varēja
sagaidīt, ka 1) tai būs savs, iespējams, kritisks viedoklis par jauno ASV prezidentu
un viņa politikām; 2) tā var meklēt alternatīvus veidus savas drošības stiprināšanai
gadījumā, ja šķitīs, ka ASV atbalstu sniegs nelabprāt.

ĀRLIETU MINISTRA ZIŅOJUMS:
LATVIJAS PRIORITĀTES 2017. GADĀ
Ārlietu ministra ziņojumā definētie kopējie mērķi 2017. gadam iekļāva valsts ārējās
drošības stiprināšanu, aktīvu dalību ES attīstībā, stabilitātes veicināšanu ES kaimiņvalstīs, atbalstu Latvijas eksportam un investīciju piesaistei, kā arī ciešu saikņu uzturēšanu ar latviešu diasporu ārzemēs. 5 Latvijas attiecības ar Savienotajām Valstīm
ir svarīgas visu šo mērķu sasniegšanai, izņemot ar ES saistīto. Ziņojumā tiek augsti
vērtēta stratēģiskā partnerība ar ASV un solīts cieši strādāt ar jauno administrāciju,
tāpat arī ar Kongresu, ārējās un drošības politikas ekspertiem. Drošības jautājumi ir
izcelti kā primārie. Ziņojums izsaka interesi ES–ASV Transatlantiskajā tirdzniecības
un investīciju partnerībā (TTIP), apgalvojot, ka šim līgumam ir ne vien ekonomiska,
bet arī politiska nozīme. Runājot par divpusējām ekonomiskām attiecībām, ASV
tiek izceltas kā potenciāls tirgus, kur 2017. gadā tiks no jauna atvērta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība. Turklāt ASV tika minētas arī enerģētiskās drošības kontekstā, lai arī diezgan nekonkrēti.6
Ziņojumā nav pazīmju, ka Latvija sāktu pastiprināti interesēties par ES kā par
aizsardzības spēlētāju, ko būtu bijis iespējams sagaidīt, ņemot vērā bažas par ASV
iesaistes Eiropā nākotni. Lai arī ziņojums nosaka, ka “būtiski ir stiprināt ES drošības
un aizsardzības spējas,” tas turpina ar apgalvojumu, ka “Latvija kā svarīgu principu
izvirza nepieciešamību ievērot NATO un ES uzdevumu nodalīšanu. NATO ir galvenā loma tās dalībvalstu aizsardzības nodrošināšanā. Savukārt ES ir jāspēlē lielāka
loma civilajās misijās un operācijās, atbalsta nodrošināšanā partnervalstīm, kā arī
cīņā pret hibrīdo apdraudējumu.” Līdzīgā veidā Kanāda tika raksturota kā svarīgs
partneris, bet nekādā veidā ne alternatīva ASV.7
Tomēr parlamentārās debates janvāra sākumā, kas tika veltītas ārlietu ministra
ikgadējam ziņojumam, parādīja zināmu konsensa trūkumu par attiecībām ar ASV, kā
arī diezgan augstu nedrošības līmeni un neapmierinātību ar jauno administrāciju. Koalīcijas deputāti akcentēja drošības un ekonomiskās sadarbības nozīmi, un, Ata Lejiņa
(“Vienotība”) vārdiem, ASV “ir vienīgā lielvalsts, kas var atsvērt Putina Krieviju”.
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Tomēr pat daži koalīcijas pārstāvji, piemēram, Ojārs Ēriks Kalniņš (arī “Vienotība”), piezīmēja, ka “mēs nezinām, kā jaunā ASV administrācija rīkosies attiecībās
ar NATO, Krieviju un Ķīnu. [..] Pagājušā gada decembrī [..] dzirdējām pārliecinošu
un atkārtotu apstiprinājumu, ka līdzšinējā ASV politika attiecībā uz NATO un Baltijas valstīm nemainīsies. Bet, lai to nodrošinātu, 2017. gadā gan Ārlietu ministrijai,
gan Saeimai būtu aktīvāk jākomunicē ar Vašingtonas likumdevējiem, ārpolitikas
ekspertiem un administrāciju.” (Jāsaka, Kalniņš un bijusī Latvijas prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga parakstījās zem vēstules Donaldam Trampam, kurā viņam tika lūgts
nelolot ilūzijas par Krieviju.8) Iespējams, liecinot par Latvijas politiķu pārdomām
par savas drošības diversifikāciju, Kanāda parādījās biežāk, nekā līdz tam bija ierasts
Latvijas politiskajā diskursā. Latvijas aizsardzības ministrs pauda cerības, ka Kanāda
asociēsies ar Latvijā izvietoto karaspēka bataljonu, nevis tikai ar kļavām un hokeju.
Opozīcija savukārt pauda pieklusinātas cerības, ka “Tramps vienosies ar visiem,”
pārstās bez vajadzības iejaukties citu valstu lietās un ierobežos tādus fenomenus kā
globalizācija un migrācijas plūsmas. Viņuprāt, Latvija tikai iegūs no uzlabotām attiecībām starp Krieviju un ASV.9 Tādējādi, interesantā kārtā, opozīcija uztvēra Trampa
interesi par draudzīgu attiecību veidošanu ar Krieviju daudz nopietnāk nekā koalīcijas partijas, lai arī otrās bažījās par iespējamu ASV–Krievijas tuvināšanos.

DONALDA TRAMPA ADMINISTRĀCIJAS ĀRPOLITIKA:
“VECS VĪNS JAUNĀS MUCĀS” VAI JAUNA PARADIGMA?
2017. gadā ASV ārpolitika attiecībā uz Baltijas valstīm kļuva par karsti apspriestu
tematu gan Baltijas, gan ASV medijos un jaunās Trampa administrācijas kontekstā tiek skatīta kā potenciāli mainīga un nedroša. Īstenībā nav vienprātības par to,
kā vērtēt Trampa ārpolitiku. Pozitīvāk noskaņotie amerikāņu analītiķi saka, ka
“Tramps nekad nav apšaubījis 5. pantu” un norāda, ka Trampa komandā ir arī tādi
“vanagi” kā ģenerālleitnants Herberts R. Makmāsters un atvaļinātais ģenerālis
Džeimss Metiss plus Fiona Hilla, kura Nacionālajā Drošības padomē atbild par Krievijas jautājumiem, Kurts Volkers kā īpašais pārstāvis sarunām par Ukrainu un Vess
Mičels, jaunais Valsts sekretāra vietnieks.10 Turklāt atsvaru un līdzsvaru sistēma,
kas ierobežo prezidenta pilnvaras, tiek uzskatīta par pietiekami spēcīgu, lai sniegtu
garantijas pēc jebkādiem patvaļīgiem prokrieviskiem lēmumiem, ja prezidents
kādreiz līdz tam nonāktu. Pesimisti turpretī uzsver Trampa un viņa tuvāko līdzgaitnieku mēģinājumus uzlabot attiecības ar Krieviju, jaunā valsts sekretāra Reksa
Tilersona saiknes ar Krievijai piederošām kompānijām Gazprom un Rosneft, citas
saiknes starp Trampu un Putinu,11 kā arī Trampa atteikumu paust skaidru atbalstu
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5. pantam un viņa vispārējo necieņu pret diplomātiju un starptautiskiem līgumiem.
Nedrošība 2017. gadā bija atslēgvārds, Latvijas un starptautiskajiem novērotājiem cenšoties izprast notikumu attīstību Vašingtonā. Arī pašā Vašingtonā ir daudz
nedrošības, ņemot vērā, ka posteņi Valsts departamentā ir tikuši aizpildīti pārāk lēni
un joprojām turpinās izmeklēšana par Trampa administrācijas saiknēm ar Krieviju
un Krievijas ietekmi uz 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām.
Apritot gandrīz gadam kopš jaunās administrācijas stāšanās amatā, populārs
ir apgalvojums, ka ASV pieeja ārpolitikai ir balstīta nevis uz stratēģiju, bet uz konkrētiem darījumiem, līdzīgi kā slēdzot vienošanās biznesā.12 Šī mentalitāte varētu
palīdzēt izskaidrot Trampa uzsvaru uz to, lai visas NATO dalībvalstis dod vienlīdzīgu pienesumu aizsardzības tēriņiem; šāds rezultāts ir daudz taustāmāks un labāk
saskan ar biznesa modeli, nekā, piemēram, simboliska tikšanās ar ārvalstu līderiem.
Šī ideja ir pamatā Trampa ilgstošai pretestībai pret mutiskiem solījumiem attiecībā
uz NATO 5. pantu, ieskaitot viņa maija uzrunu NATO samitā Briselē: šāda retorika
nesniedz skaidrus darījuma rezultātus.13 (Solījums uzturēt spēkā 5. panta garantijas
beidzot tika pausts preses konferencē 9. jūnijā.) Līdzīgā veidā Reksa Tilersona iecelšana par valsts sekretāru pavēra jaunu lapu ASV ārvalstu prioritātēs ārzemēs, kas
tagad koncentrējas uz ekonomiskās izaugsmes un nacionālās drošības stiprināšanu,
nevis cilvēktiesību aizsardzību.14 Tomēr pieņēmumi par ASV ārpolitisko pieeju Baltijas valstīm lielākoties vadījās no tā, ko esam redzējuši medijos, piemēram, Trampa
intervija par to, ka Baltijas valstis netiks uzreiz aizstāvētas no drošības apdraudējuma15, vai oficiāli paziņojumi par ASV prioritātēm ārvalstīs. Trampa “tviplomātija”
tikmēr aizēnoja daudz no patiesās ASV pieejas Latvijai.
Proti, kopš 2016. gada vēlēšanām ASV–Latvijas un ASV–Baltijas attiecībās
ļoti maz kas ir definitīvi mainījies. Drošības sadarbība ne tikai saglabājās tādā pašā
līmenī, bet 2017. gadā arī daļēji tika stiprināta, un Latvijas politikas veidotāji vērtē
kontaktus ar Aizsardzības departamentu kā ļoti tuvus. Līdztekus militārajai sadarbībai diplomātiskie kontakti starp abām valstīm lielākoties paliek neskarti, un abu
valstu attiecīgās vēstniecības turpina atbalstīt ievērojamu programmu, kultūras
apmaiņu un pakalpojumu klāstu. Visbeidzot, pēdējos mēnešos esam pieredzējuši
vairāku augsta līmeņa ASV amatpersonu vizītes uz Baltijas valstīm, ieskaitot viceprezidentu Pensu, senatoru un Senāta Bruņoto spēku komitejas priekšsēdi Makkeinu, senatoru Aleksandru, senatori Klobučāru, senatoru Grēmu, aizsardzības sekretāru Metisu, Pārstāvju palātas spīkeri Raijenu un bijušo viceprezidentu Baidenu.
ASV arī pieņēma svarīgu abu partiju atbalstītu lēmumu atjaunot sankcijas pret Krieviju, kas tieši atbilst Latvijas nacionālajām interesēm. Kopumā ņemot, ASV militārie, diplomātiskie un politiskie darbi nav tikuši pārtraukti kopš Trampa administrācijas nākšanas pie varas, bet gan drīzāk akcentēja aizsardzību, ko Savienotās Valstis
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sniedz Baltijas valstu suverenitātei. Pat vairāk, šie darbi nešaubīgi cēla šo trīs valstu
redzamību gan Savienoto Valstu lielākajos medijos, gan arī plašākā starptautiskā
sabiedrībā. ASV prezidenta samērā temperamentīgā retorika uz šī raksta tapšanas
brīdi (2017. gada oktobris) nav nostādījusi Latviju kādās reālās briesmās.

POLITISKAIS DIALOGS STARP LATVIJU UN ASV 2017. GADĀ
Iepriekš minētā dualitāte Latvijas attieksmē pret ASV (“stratēģiskais partneris”, bet
ar zināmiem ierobežojumiem) kopā ar Trampa administrācijas salīdzinoši neviennozīmīgu pieeju lietām (kur prezidents bieži spēlē “sliktā policista” lomu, kamēr
viceprezidents Maiks Penss un nacionālās drošības komanda ir “labie policisti”),
nevarēja neradīt samērā neviennozīmīgus rezultātus. Kamēr divpusējā sadarbība
palika cieša, varbūt pat intensificējās, lēnā jaunu amatpersonu iecelšana Valsts
departamentā tam nekādi nepalīdzēja. Latvijas amatpersonas nepiekrita citām
Trampa ārējām politikām. Turklāt vērojamas arī zināmas pārmaiņas attieksmē.
Bažas par jauno ASV varu Latvijā plaši izplatījās un zināmā mērā mazināja uzticību
“stratēģiskajai partnerībai” ar šo valsti.
Ja skatāmies uz divpusējo sanāksmju intensitāti, kopumā tā ir līdzīga iepriekšējiem gadiem. Pretēji ļaunākām bažām, turpinājās aktīvs un augsta līmeņa politisks
dialogs ar ASV valdību un Kongresu. Varēja sagaidīt, ka Kongresa ciešā interese par
Latviju nemazināsies un netiks apšaubīta – galu galā, ne tikai demokrāti (D), bet
arī daudzi republikāņi (R) ir bijuši neapmierināti ar Trampa neizteiksmīgo atbalstu
Baltijas valstīm un ir īpaši rūpējušies par to, lai iedrošinātu savus sabiedrotos. Tik
tiešām, notika daudzas tikšanās ar apakšpalātas un Senāta pārstāvjiem no abām partijām, kā arī Kongresa padomnieku vizīte. Īstenībā viena no interesantākajām tikšanām notika 2016. gada pēdējās dienās, kad ietekmīgie senatori Džons Makkeins
(R), Lindsejs Grēms (R) un Eimija Klobučāra (D) apmeklēja Rīgu, lai apliecinātu
Latvijas politikas veidotājiem savu nemainīgu atbalstu. (Ir jānorāda, ka Latvija tradicionāli ir ieguldījusi ievērojamas pūles, attīstot attiecības ar ASV Kongresu; cieša
sadarbība notiek ne tikai likumdevēju līmenī, kā ierasts ar citām valstīm, bet arī
starp ASV likumdevēju un Latvijas valdības pārstāvjiem.) Latvija turpina baudīt abu
partiju atbalstu Kongresā, un maz ticams, ka šī tradīcjia tiks zaudēta.
Attiecības izpildvaru līmenī tomēr uzrāda dažas jaunas tendences – pat ja vēl
ir par agru izteikt definitīvus spriedumus, jo jaunā administrācija nāca pie varas
tikai janvārī un ievērojamu laiku un pūles veltīja pārejas procesam. Pirmkārt, ir
jānorāda, ka vairākas no 2017. gadā notikušajām augsta līmeņa sanāksmēm tika
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sarīkotas starp ASV un trīs Baltijas valstīm. Tās ietver trīs Baltijas prezidentu tikšanos ar ASV viceprezidentu Maiku Pensu Minhenes Drošības konferencē februārī, Baltijas ārlietu ministru tikšanos ar viņu amerikāņu kolēģi Reksu Tilersonu un
ar ģenerālleitnantu Makmāsteru martā Vašingtonā un vēl vienu Baltijas valstu prezidentu tikšanos ar Pensu jūlijā Tallinā. Protams, tikšanās ar visām trim Baltijas
valstīm nav ne mazākā mērā neierastas, jo Latvijai, Lietuvai un Igaunijai ir kopumā
līdzīgas politikas attiecībā uz ASV un līdzīgas drošības problēmas. Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, mēs redzam vēl vienu interesantu tendenci – mazāk divpusējo kontaktu starp Latvijas un Amerikas izpildvarām. 2016. gadā Latvijas ārlietu
ministram bija divas oficiālas vizītes ASV, ar vienu vizīti atbrauca Latvijas aizsardzības ministrs, un augustā uz Rīgu atvadu vizītē ieradās viceprezidents Džo Baidens.
Saskaņā ar Ārlietu ministrijas publiskotajiem datiem, 2016. gadā izpildvaras zemāka
līmeņa vizītes arī bija biežākas nekā 2017. gadā.16 Ņemot to vērā, varam jautāt, vai
augstā Baltijas valstu vienotības pakāpe bija, vismaz kādā mērā, to mēģinājums
atdzīvināt trīs valstu gaistošo profilu Vašingtonā.
Vēl viens iemesls salīdzinoši mazāk aktīvām attiecībām izpildvaru līmenī acīmredzot bija iepriekšminētais lēnais temps, kādā pildījās posteņi Valsts departamentā.
Lai arī zemāka līmeņa ierēdņi Valsts departamentā palika, jaunajai administrācijai
bija jāaizpilda galvenie posteņi. Tas aizņēma vairāk laika nekā varēja sagaidīt, un
Valsts departaments šinī ziņā īstenībā bija viena no lēnākajām aģentūrām. Iepriekš
minētais Vess Mičels savu posteni ieņēma tikai oktobra vidū, dažas citas pozīcijas nav aizpildītas vēl joprojām. Kā atzīmēja anonīma intervētā persona, ilgu laiku
Valsts departaments bija pilns ar ierēdņiem “pienākumu izpildītāja” statusā, kuriem
īsti nebija mandāta saturiskām pārrunām un kuri nespēja sniegt konkrētas atbildes.
Visdrīzāk, šī situācija netika radīta ar nolūku ignorēt Baltijas valstis un to drošības
bažas iepretim Krievijai. Rekss Tilersons, jaunais valsts sekretārs, apliecināja sevi
kā samērā neefektīvu Valsts departamenta vadītāju; ir vairāki stāsti par pieaugošo
plaisu starp augstāko vadību un par ikdienas darbiem atbildīgajiem ārlieta dienesta
ierēdņiem.17 Tomēr vieglas nesakārtotības stāvoklis Valsts departamentā pats par
sevi liecina par jaunās administrācijas pieeju diplomātijai.
Ja mēs palūkosimies uz tikšanos saturu, mēs arī redzam, ka Latvijas ļaunākās
bažas nav materializējušas. ASV gatavība atbalstīt Latviju tas prioritārajā jomā –
drošībā – tika vairākkārt apliecināta divpusēju un ASV–Baltijas tikšanos gaitā,
un pašlaik nav pazīmju, ka ASV atkāpsies no tās saistībām pret NATO. Kā varēja
sagaidīt, drošība sanāksmēs bija galvenais temats. Kopš Latvija 2018. gadā saskaņā
ar NATO prasībām palielina tās aizsardzības budžetu līdz 2 % no IKP, tā ir bijusi
labā pozīcijā, lai aicinātu ASV turpināt sadarbību un iesaisti reģionā. Tomēr divpusējā sadarbība drošībā un aizsardzībā nav bijusi vienīgais darba kārtības jautājums.
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Latvija un ASV ir spriedušas arī par ekonomisko sadarbību un enerģētiku (par ko
vēlāk), par kopīgiem centieniem attīstības sadarbībā, ieskaitot Amerikas atbalstu
Latvijas īstenotajai augsta līmeņa izglītības programmai ES kaimiņvalstīm, kā arī
par tādiem starptautiskiem jautājumiem kā Sīrija, Ziemeļkoreja, Austrumu partnerība un Centrālāzija. Ne visos jautājumos Latvijas un ASV pārstāvjiem ir bijis identisks viedoklis. Lai arī preses relīzēs lielāku uzmanību noteikti izpelnījās tās jomas,
par ko abas puses ir vienisprātis (piemēram, ASV atbalsts dažiem Latvijas attīstības
sadarbības projektiem vai operācijas Sīrijā), no anonīmām intervētām personām18
mēs zinām, ka Latvija ir “ne pārāk laimīga” par Trampa nodomu izstāties no Parīzes
klimata vienošanās, eskalāciju veicinošu retoriku attiecībā uz Ziemeļkoreju, sarunu
iesaldēšanu attiecībā uz Transatlantisko tirdzniecības un investīciju līgumu ar ES,
iespējamu sankciju atjaunošanu pret Irānu par tās kodolprogrammu un stratēģiskās
domāšanas neesamību par migrācijas krīzi un tās iemesliem. Visos šajos jautājumos
ir novērojamas nevis vienkārši divpusējas nesaskaņas starp Latviju un ASV, bet gan
drīzāk šķelšanās starp ES un ASV. Eiropieši tic, ka nekritiska spēka izmantošana un
unilaterālisms nav labākie iepriekš minēto problēmu risinājumi un samazina, nevis
paaugstina starptautiskās drošības līmeni. Jaunā ASV administrācija tomēr neizrāda
sivišķu cieņu diplomātijai.
Latvija, protams, nevar priecāties par pretrunām starp tās tuvākajiem sabiedrotajiem. Kā ārlietu ministrs atzīmēja, prezentējot ikgadējo ārpolitikas ziņojumu
Saeimai, Eiropa un ASV ir bijušas cieši saistītas pēdējo 100 gadu laikā, un labāka
sadarbība ir to abu interesēs.19 Tomēr šķiet, ka Latvija sāk veltīt vairāk uzmanības šī
vienādojuma Eiropas pusei. Kā teica kāda anonīma intervētā persona, ļoti svarīgas ir
gan ES, gan NATO, un Latvija gribētu redzēt no Amerikas puses lielāku cieņu pret
ES. Īpaši tika izcelta ES nozīme, vienojoties par sankcijām pret Krieviju: šis ir diplomātisks solis, kas neietilpst NATO kompetencē. Tādēļ, atšķirībā no situācijas pirms
piecpadsmit gadiem, kad tika apspriests karš Irākā, var apgalvot, ka Latvija sliecas
novērtēt tās Eiropas partneru pozīciju, pat ja tas ne obligāti tiek uzsvērts publiski vai
sarunās ar amerikāņiem.
Interesanti, ka Latvijas politikas veidotājiem, kas ir iesaistīti attiecībās ar ASV,
ir zināmā mērā atšķirīgi vērtējumi par pašreizējo attiecību stāvokli. Kamēr kāda
anonīma intervētā persona cildināja daudzās 2017. gada notikušās tikšanās kā “fantastiskas” un “bezprecedenta”, otra bija neitrālāka un uzsvēra, ka, lai arī divpusējās
attiecībās viss lielākoties ir saglabājies “pa vecam”, ir arī konceptuālas viedokļu atšķirības par plašākiem politiskiem jautājumiem. Abos viedokļos ir zināma daļa taisnības, bet, lai kādi būtu secinājumi šobrīd, mēs joprojām nezinām, kā situācija attīstīsies 2018. gadā.
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DROŠĪBAS DIALOGS STARP LATVIJU UN ASV 2017. GADĀ
Atšķirībā no politiskajām attiecībām drošības saiknes starp Latviju un ASV
2017. gadā saglabājās neapšaubāmi ciešas. Šī ir ļoti svarīga tendence, ņemot vērā,
ka drošība Latvijai ir bijusi augstākā prioritāte.20 Kā minēts iepriekš, Latvijas amatpersonas ļoti augstu vērtē sadarbību ar Pentagonu – atšķirībā no situācijas ar Valsts
departamentu, to nav aizēnojis augsta līmeņa amatpersonu trūkums Amerikas pusē
vai citas komunikācijas problēmas. Pat ja Donalds Tramps daudz apspriestā runā
NATO Briselē nav atsaucies uz NATO 5. pantu, šīs saistības tika apstiprinātas citos
gadījumos; kā minēja kāda anonīma intervētā persona, šie apliecinājumi bija “konkrēti” un nāca “no visiem administrācijas līmeņiem,” ieskaitot visaugstākos. Turklāt
divpusējas konsultācijas par drošību bija specifiskas, apspriežot konkrētus un pragmatiskus veidus, kā ASV var sniegt Latvijai atbalstu.
Praktiskā izpausmē, saskaņā ar operāciju “Atlantic Resolve”, sākot ar 2017. gada
februāri ASV izvietoja Latvijā vairāk kā 225 kareivjus un zināmu skaitu kaujas
tanku un mašīnu, kurus plānots paturēt līdz novembrim. Šis jauninājums papildina
jau esošās ASV karavīru rotācijas Latvijā. 2016. gadā ASV kontributēja vairāk nekā
9 miljonus dolāru militārajā palīdzībā ārvalstīm katrai no trim Baltijas valstīm un
vēl 1,2 miljonus ik gadu – līdzekļos starptautiskajai militārajai izglītībai un apmācībai. Šie skaitļi bauda plašu atbalstu ASV Senātā un nav tikuši mainīti no jaunās
administrācijas puses (pat ja Tramps tiešām lūdza samazināt militāro palīdzību
ārvalstīm).21 Ikgadējās “Silver Arrow” mācības šogad notika no 16. līdz 29. oktobrim.
Līdzās citām valstīm ASV pilnvērtīgi piedalījās “Saber Strike 2017” un “Iron Wolf ”
mācībās visās Baltijas valstīs no 28. maija līdz 24. jūnijam. 2018. finanšu gadam ASV
Aizsardzības departaments pieprasīja gandrīz 4,8 miljardus dolāru Eiropas Drošības
atbalsta iniciatīvai – ievērojams pieaugums, salīdzinot ar 2017. gadā piešķirtajiem
3,4 miljardiem dolāru un 2016. gadā piešķirtajiem 789 miljoniem.22 Latvija no savas
puses turēja iepriekš doto solījumu palielināt tās aizsardzības budžetu līdz prasītajiem 2 % 2017. gadā un īstenoja arī citus pasākumus, piemēram, palielinot Zemessardzi līdz 8000 personām.23 Turklāt 2017. gada 12. janvārī Latvija un ASV parakstīja
starpvaldību līgumu par aizsardzības sadarbību, kas izveidoja detalizētu ietvaru abu
valstu attiecībām drošības jomā un noteica Latvijā izvietoto ASV karavīru tiesības.
Sadarbība drošības jomā ietvēra ne tikai militāro aizsardzību. Latvijas ilgtermiņa interese ir bijusi kiberdrošība un stratēģiskās komunikācijas, it sevišķi ņemot
vērā to, ka Latvijā ir izvietots NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs
(Stratcom). Lai arī Stratcom sāka savu darbību 2014. gadā, ASV nepiedalījās tajā
kā viens no sponsoriem vai pat partneriem. Tomēr saskaņā ar anonīmas intervētās personas teikto 2017. gadā Latvija saņēma signālus, ka ASV varētu sniegt savu
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ieguldījumu centra darbībā, iespējams, pat nosūtot ekspertu. Enerģētiskā drošība ir
vēl viens aspekts, kas tika divpusēji apspriests 2017. gadā. Kā pats Tramps norādīja
Trīs jūru iniciatīvas Varšavas samitā: “Mēs sēžam uz masīviem energoresursiem un
mēs tagad esam energoresursu eksportētāji. Tāpēc, ja kādam no jums vajag energoresursus, vienkārši piezvaniet.”24 Spriežot pēc oficiālajiem paziņojumiem, Latvija tik
tiešām ir interesēta ASV sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) importā.25 Daži Latvijas
uzņēmumi (ieskaitot valsts enerģētikas kompāniju Latvenergo) ir sākuši izmantot LNG no Lietuvas “Independence” termināļa, un Lietuva sāka saņemt amerikāņu
LNG 2017. gada vasarā. Tomēr ASV klātbūtne Latvijas gāzes tirgū vēl nav izveidota
definitīvi, un atliek vērot, vai un kā tas notiks. Kā atzīmēja kāda anonīma intervētā
persona, Latvijai šajā ziņā trūkst skaidras stratēģijas, un ilgtspējīgs reģionāls risinājums vēl nav atrasts.
Mēs tomēr varētu jautāt, vai Latvijas paļaušanās uz Savienotajām Valstīm kā
drošības garantu nav mazinājusies, ņemot vērā Donalda Trampa noslieci uz tuvu
un draudzīgu attiecību veidošanu ar Krieviju. Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas
atbildes. Jā, ASV joprojām tiek uzskatītas par primāro Latvijas drošības garantu,
vismaz oficiāli. Kā ārlietu ministrs teica augustā: “Lai arī ir jūtama ES un ASV viedokļu atšķirība atsevišķos jautājumos, ASV ir un paliek mūsu svarīgākais stratēģiskais partneris. Esam gandarīti par stingro un pieaugošo ASV atbalstu Baltijas valstu
drošībai.”26 Tomēr ir arī dažas indikācijas, ka drošības domāšana Latvijā lēnām mainās. Lai arī pirms dažiem gadiem idejas par ES kopējo aizsardzību tika noraidītas kā
NATO lomu vājinošas, tagad Latvija ir kļuvusi nedaudz uzņēmīgāka pret Eiropas
ambīcijām. Kā norādīja kāda no anonīmajām intervētajām personām: “Diversifikācija ir normāla, ja viens partneris sāk mainīties, tu meklē citu. [..] Neviens nevar aizvietot ASV kā superlielvaru, bet mēs nevaram paļauties uz to par 100 %. [..] Eiropa
mums ir tuvāka.” 2017. gadā Latvija pauda atbalstu ciešākai ES sadarbībai drošības
un aizsardzības jomā, palielinot ne tikai civilās, bet arī militārās Eiropas spējas.27
Artis Pabriks, bijušais aizsardzības ministrs, ko 2016. gada beigās citēja Washington Post, piedāvāja pat vēl pesimistiskāku skatījumu: “Sapņi par to, ka amerikāņi vai
Dievs mūs glābs, ir kaut kādā veidā beigušies… Mums vienkārši jāturas pie uzskata,
ka, ja kaut kas notiks, mēs cīnīsimies kā somi 1939. gadā, tā ka Rietumiem būs mums
jāpalīdz.”28
Vēl viena interesanta tendence Latvijas ārējā un drošības politikā ir bijusi pastiprināta sadarbība ar Kanādu. To lielākoties skaidro tas apstāklis, ka Kanāda pašlaik vada NATO pastiprinātās klātbūtnes kaujas grupu Latvijā. Pēc dažu analītiķu
domām, Kanādu par labu šim lēmumam pārliecināja Savienotās Valstis.29 Citi saka,
ka pieaugusī interese par Kanādu nav saistīta ar jauno administrāciju ASV (anonīma
intervētā persona). Tomēr joprojām ir interesanti atzīmēt, kā Kanāda ir ieņēmusi
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visnotaļ prominentu lomu Latvijas ārpolitikas diskursā, kļūstot no valsts, ar kuru
Latvijai tradicionāli bijušas sirsnīgas, bet ne pārāk intensīvas attiecības, par teju vai
atslēgas sabiedroto. Cita starpā, Latvija arī kļuva par pirmo ES valsti, kas ratificēja
ES–Kanādas Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA).

LATVIJAS UN ASV ATTIECĪBAS EKONOMIKĀ
UN CILVĒKU LĪMENĪ 2017. GADĀ
Šajā kategorijā 2017. gadā galvenais temats bija divpusēja un ES–ASV tirdzniecība.
Pašlaik divpusējās tirdzniecības apjoms ir visnotaļ ierobežots: ASV bija Latvijas
13. eksporta partneris 2016. gadā, sastādot 1,57 % no kopējā eksporta, un 24. importa
partneris, sastādot 0,92 % no kopējā. Divpusējās tirdzniecības apjoms 2016. gadā pieauga gandrīz par 8 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet kopējās tendences, vismaz
kopš 2009. gada, nav ļoti iedrošinošas. To pašu var teikt arī par tirdzniecību ar pakalpojumiem un investīcijām.30 Tomēr Latvijas valdība un zināma biznesa kopienas daļa
vēlas uzlabot šos rādītājus un aktīvi pie tā strādāja 2017. gadā. Ir notikušas dažas divpusējas tikšanās politiskajā līmenī, kur jāizceļ transporta jautājumi, bet šķiet, ka aktīvāka ir bijusi tieši Latvijas puse – gan valdība, gan privātais sektors.
Svarīgs un jau sen nepieciešams solis ir bijusi Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) pārstāvniecības atvēršana – kā arī bija plānots ārlietu ministra ziņojumā. Šāda pārstāvniecība jau darbojās no 2005. līdz 2009. gadam, bet tika
slēgta Latviju skārušās ekonomiskās krīzes dēļ, atsaucoties uz finansējuma neesamību un intereses trūkumu no uzņēmēju puses. Saskaņā ar anonīmas intervētās
personas teikto ASV joprojām ir ļoti tālu no prioritāra virziena gan Ekonomikas
ministrijai, gan LIAA, jo šīs institūcijas (samērā kļūdaini) uzskata, ka Latvijas pusē
nav pietiekamas intereses par sadarbību ar Ameriku. Tomēr, kā apgalvo šī persona,
2017. gadā attieksme sākusi mainīties. Intervētā persona augsti novērtēja LIAA pārstāvniecības aktīvo darbu. Tā sāka darbību ASV “uz vietas” 2017. gada jūnijā, un, lai
arī tā pašlaik balstās Vašingtonā, tā drīz varētu tikt pārcelta uz Sanfrancisko – lai
būtu tuvāk ASV piedāvātajām augsto tehnoloģiju iespējām. Ņemot vērā to, ka vēstniecībā Vašingtonā Latvijai ir arī ļoti aktīvs par ekonomiskajiem jautājumiem atbildīgais diplomāts, kas cieši sadarbojas ar LIAA, 2018. gadā ASV varētu būt nosegtas
“no abiem flangiem”.
2017. gada galvenais pasākums ekonomikas jomā bija “Spotlight Latvia” konference, kas 26. oktobrī notika Waldorf Astoria Chicago viesnīcā. 31 Konference, ko
galvenokārt rīkoja Latvijas diaspora ASV, bet atbalstīja arī Latvijas vēstniecība,
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iepazīstināja ASV biznesa aprindas ar Latvijas kompānijām. Pasākums pulcēja prominentus ASV biznesa pārstāvjus (un, anonīmas intervētās personas vārdiem, bija
“pilnībā aizpildīts”) un tika raksturots kā ļoti veiksmīgs: pirmā šāda līmeņa Latvijas–-ASV ekonomiskā konference ar pozitīvām atsauksmēm no visām pusēm un
cerībām uz turpmāko sadarbību. Šajā pasākumā tika nodibināta arī jauna tirdzniecības kamera – Latvijas Tirdzniecības palāta ASV. Šai organizācijai jau ir apmēram
75 biedri, un ir cerība, ka tā būs aktīvāka nekā jau pirms tam pastāvējusī Latvijas
Tirdzniecības palāta Amerikā, kura, pēc anonīmās intervētās personas atzinuma,
nebija ne sevišķi aktīva, ne arī saistīta ar Latvijas uzņēmējiem.
Latvijas–ASV biznesa attiecībās ir vairāki veiksmes stāsti. Tādas Latvijas kompānijas kā Printful vai “Valmieras stikla šķiedra” (ASV zināma kā “Valmiera Glass
USA Corp”)32 veiksmīgi darbojas ASV tirgū un rada simtiem darbavietu, kas visnotaļ saskan ar jaunā ASV prezidenta vēlmēm. Ārpus ģeogrāfiskā attāluma galvenais
šķērslis Latvijas uzņēmējiem ir ekspertīzes un izpratnes trūkums par to, kādas iespējas pastāv otrajā pusē, ko neveicina arī atbalsta trūkums no valsts puses. Savukārt
Amerikas biznesam Latvija ir tikai viens no daudzajiem iespējamajiem tirgiem, un
atšķirībā no dažiem citiem partneriem – pat kaimiņiem Lietuvas un Igaunijas – Latvija nav sevi reklamējusi pietiekami aktīvi. Tas ietekmē ne tikai tirdzniecības attiecības, bet arī ASV investīciju plūsmas, kas paliek ierobežotas. Kā teica anonīmā
intervētā persona, Latvijai ir problēmas arī ar tās biznesa vidi, kvalificētu darbinieku trūkumu, kā arī robežošanos ar Krieviju, kas atbaida dažus investorus. Tomēr
adekvātas pašreklāmas trūkumu var uzskatīt par galveno izaicinājumu. “Dažreiz es
redzu, ka igauņi savas valsts popularizēšanā Amerikā ir latviešiem priekšā, piemēram, Igaunijas premjers apbraukāja ASV un stāstīja, cik tā ir laba vieta. Es nodomāju,
kāpēc latvieši tā nedara,” teica Roberts Blumbergs, “Spotlight Latvia” konferences
rīkotājs. 33
Ir interesanti piezīmēt, ka, lai arī Latvija ir bijusi visnotaļ atbalstoša pret TTIP,
cerot, ka no tā iegūs Latvijas uzņēmēji, 34 Latvijas līmenī netika veikts vispusīgs
izvērtējums par tā potenciālām sekām – vismaz cik zināms šiem autoriem. Tādēļ
ziņas, ka Tramps iesaldējis sarunas par TTIP, tika uzņemtas visnotaļ mierīgi: “Labi,
ja nav TTIP, tad vēl jo vairāk divpusējas attiecības un privātas biznesa attiecības ir no
svara.”35 Divas anonīmas intervētas personas arī uzskata, ka TTIP sarunas būtu smagas jebkurā gadījumā, piemēram, kā atzīmēja viena no tām, amerikāņi sliktāk apzinās viltus ziņu draudus nekā eiropieši, kas varētu radīt problēmas, spriežot par datu
kustību un digitālo tirgu.
Cilvēku kontaktu līmenī izceļas divas lietas: latviešu diaspora un Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, kas spēlē “New York Knicks” komandā. Latviešu
diaspora, kas ir saglabājusi savu tradicionālo lomu kā Latvijas–Amerikas attiecību
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atbalstītāja/lobists, 2017. gadā ir bijusi ierasti aktīva darbā ar kongresmeņiem – patstāvīgi un kā daļa no Apvienotās Baltijas–Amerikas nacionālās komitejas. 2017. gadā
Amerikas Latviešu apvienība pat izveidoja Sabiedrisko attiecību biroju, kas atbild
par politiskās informācijas darbu. Viens no piemēriem šī biroja darbam bija vērienīgā akcija Baltimoras Latviešu dziesmu un deju svētkos, kur 1350 viesi uzrakstīja
pastkartes saviem ievēlētajiem pārstāvjiem, atbalstot tos, kas jau darbojās Baltijas
grupā (caucus) un aicinot pārējos pievienoties. 36 Diaspora arī sāka pievērst vairāk
uzmanības ekonomisko attiecību veicināšanai, par ko liecina sevišķi “Spotlight Latvia” konference. 37 Savukārt Kristaps Porziņģis, slavenība, kas konsekventi pievērš
uzmanību Latvijai, pat tika pieminēts Trampa pateicības vēstulē Latvijas prezidentam, kurš bija apsveicis Trampu ar inaugurāciju. 38
Oficiālo Latvijas publisko diplomātiju ASV vēl nevar uzskatīt par tikpat veiksmīgu kā tās diasporu, biznesu vai slavenības. Lai arī tas ir pilnīgi saprotams, ņemot
vērā ierobežoto Ārlietu ministrijai pieejamā finansējuma apjomu, šī situācija būtu
jālabo, ja Latvija vēlas izmantot visas Latvijas–ASV attiecību sniegtās iespējas.
Viens no izaicinājumiem, kas nāca līdz ar Trampa inaugurāciju, ir nepieciešamība
“būvēt tiltus” uz Trampa atbalstītājiem. Īstenībā Latvija ir bijusi ļoti aktīva, veidojot attiecības ar Amerikas ebreju organizācijām, piemēram, Amerikas Izraēlas
sabiedrisko lietu komiteju, kas uzņēma Latvijas ārlietu ministru savā ikgadējā politikas konferencē39, vai Amerikas Ebreju komiteju. Tā ir laba stratēģija, ņemot vērā
Trampa ilglaicīgo atbalstu Izraēlai.40 Latvija ir arī centusies veidot sadarbību ar
“Heritage Foundation” (ko CNN nodēvēja par “Donalda Trampa domnīcu”41), piemēram, Džeimss Džejs Karafano, Heritage viceprezidents, bija viens no Rīgas Konferences 2017 runātājiem. Tomēr šķiet, ka ir jādara daudz vairāk, pirms Latvija gūst
redzamību šajās aprindās (piemēram, kādēļ Heritage pasākumā par Krieviju un Baltijas valstīm nebija nedz Latvijas, nedz kāda cita Baltijas runātāja?42).
Latvijas sabiedriskās diskusijas par ASV 2017. gadā ir bijušas diezgan nenoteiktas
un vispārīgas. Politikas veidotāji – vismaz tie, kas ir tieši iesaistīti attiecību veidošanā
ar jauno administrāciju – uzsvēra attiecību pozitīvos aspektus un regulāri iedrošināja
sabiedrību, norādot, ka ASV paliek par lojālu sabiedroto.43 Tomēr pats fakts, ka mums
būtu jādomā par ASV garantijām, netieši liecināja, ka kaut kas potenciāli varēja noiet
greizi. Plašākas sabiedriskās diskusijas lielākoties koncentrējās ap to pašu jautājumu:
kā Trampa ievēlēšana ietekmēs Latviju, un vai mūsu drošība joprojām ir garantēta.
Vēl viens pavediens diskusijā bija veltīts Trampa personībai un politikām: kamēr daži
uzskatīja viņu par prezidenta amata necienīgu, citi uzteica Trampa iemaņas un drosmi.
(Neatkarīgā Rīta Avīze turpināja rakstu sēriju, “atmaskojot” šķietamo Džordža Sorosa
ietekmi uz Latviju, iespējams, saskaņā ar tās īpašnieku politisko darba kārtību.) Viedokļi Latvijā ir dalījušies tāpat kā pašās Savienotajās Valstīs.
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SECINĀJUMI UN DAŽAS REKOMENDĀCIJAS
Donalda Trampa ievēlēšana tiešām atnesa izmaiņas Latvijas–Amerikas attiecībās, lai gan par 2017. gadu mēs varam arī teikt, ka “plus ça change, plus c’est la même
chose” – “jo vairāk lietas mainās, jo vairāk tās paliek tādas pašas”. Lai arī ir pastāvējušas zināmas bažas par Trampa uzticību viņa NATO sabiedrotajiem un pieeju Latvijai, šķiet, ka tās nav materializējušas – vismaz pagaidām. Latvijas drošības dialogs
ar ASV politiskajā un darba līmenī ir tikpat ciešs kā vienmēr, varbūt pat uzlabojies.
Politiskais dialogs joprojām kopumā ir pozitīvs, pat ja ļoti lēnais temps, kādā tikušas
ieceltas Valsts departamenta amatpersonas, un nesaskaņas par globālās politikas jautājumiem to sevišķi neveicināja. Ekonomiskās attiecības (lēnām) uzlabojas, par spīti
TTIP iesaldēšanai rodas jaunas iniciatīvas un projekti.
Tai pat laikā nenoteiktība iezagās Latvijas–ASV attiecībās jau pirms vēlēšanām un saglabājas visā 2017. gada laikā. Galvenais tās iemesls bija Trampa šķietamā
vēlme uzlabot attiecības ar Krieviju, ignorējot tradicionālos Amerikas sabiedrotos.
Kā teica Ojārs Ēriks Kalniņš (citēts Washington Post): “Ja prezidents Tramps varētu
izstrādāt vienošanos ar prezidentu Putinu, kas atceltu Krimas aneksāciju, atvilktu
visus Krievijas karavīrus no Ukrainas un novērstu karavīru skaita pieaugumu uz
robežām ar Baltijas valstīm, mēs teiktu – dodiet viņam vairāk varas [..] Bet, ja labas
attiecības tiek veidotas uz Ukrainas tautas rēķina vai uz mūsu robežu drošības
rēķina, tas mūs tiešām satrauc.”44 Kā mēs esam redzējuši, šķiet, ka Trampa komanda
ir veiksmīgi nodrošinājusi, ka Amerikas saistības tiek ievērotas, un pats prezidents
ir apstiprinājis savas saistības NATO priekšā, bet nedrošība saglabājas. Latvija jau
ir sākusi uzmanīgāk skatīties Kanādas un Eiropas Savienības virzienā. Tomēr viena
no rekomendācijām 2018. gadam, it īpaši attiecībā uz diskusijām ar sabiedrību un
sabiedrībā, ir pilnībā atstāt pagātnē diskusijas par “atbalstošām – neatbalstošām”
ASV un pārslēgties uz reālas sadarbības vērtēšanu. Nedrošība var būt paralizējoša.
Kopumā 2018. gadā Latvijai būs jāturpina strādāt ar visiem Amerikas spēlētājiem – sākot ar prezidenta administrāciju, Pentagonu un Valsts departamentu, beidzot ar domnīcām, NVO un medijiem, neaizmirstot vecos draugus, kas varbūt arī
neatbalsta Trampu, bet arī veidojot un stiprinot jaunas saites – tuvāk jaunajam prezidentam. Kā nesen rakstīja Glens Hovards, no jaunās administrācijas tagad tiek
sagaidīta jauna nacionālās drošības stratēģija.45 Latvijas uzdevums būs panākt, ka tā
un tās pozīcija ir redzama un atpazīstama Vašingtonā. Turklāt ir svarīgi atcerēties,
ka, lai arī trīs Baltijas valstīm ir likumsakarīgi runāt vienā balsī par drošības jautājumiem, ņemot vērā to līdzīgās bažas, Latvijai vajadzētu būt neatkarīgākai un proaktīvākai ekonomiskajā jomā, kur pārējās divas Baltijas valstis ir tās konkurentes – turklāt veiksmīgākas.
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Veidojot savu pozīciju par jautājumiem, kuros ES un ASV viedokļi nesaskan,
Latvija nonāk smagas izvēles priekšā. Lai arī divpusējās attiecības ir bijušas lielākoties konstruktīvas, to nevar teikt par transatlantiskajām attiecībām. Šajā situācijā
trešā rekomendācija Latvijai ir pieturēties pie tās ilgtermiņa principiem un interesēm: starptautiskā kārtība un starptautiskās tiesības. Ir saprotami, ka pastāv kārdinājums ieturēt zemu profilu un nerunāt pretī Trampa pieejai tādiem jautājumiem
kā Ziemeļkoreja un Irāna. Tomēr gadījumos, kad saprātīgi ir celt iebildumus, it īpaši
lemjot par ES kopējo politiku, Latvijai būtu jābūt atklātai par tās vēlmi uzturēt uz
normām balstītu globālo kārtību. Šķiet ticams, ka 2018. gadā Latvijai būs vairākas
iespējas sevi pierādīt šajā lomā.
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STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA
LATVIJĀ – JAUNAS LAPASPUSES
RAKSTĪŠANA RIETUMU
DROŠĪBAS UN ĀRPOLITIKAS
IZPRATNĒ
Mārtiņš Daugulis, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks;
Rīgas Stradiņa universitātes lektors, studiju programmas
“Politika un politiskā komunikācija” vadītājs

2017. gads iezīmējams Latvijas drošības un stratēģiskās komunikācijas jomā ārpolitikā ar to, ka visi iesaistītie spēlētāji un institūcijas ir vienā lapaspusē izpratnē par
stratēģiskās komunikācijas nozīmību. Līdzās NATO stratēģiskās komunikācijas
perspektīvai darba kārtībā skaidri iezīmējas arī Eiropas Savienības stratēģiskās
komunikācijas perspektīva, kaut arī tās sākuma attīstības fāzē, tomēr ar izteiktu
attīstības potenciālu. Vēl jo vairāk, šī “vienotā lapaspuse” (jeb kopīgā izpratne)
uzskatāma par pirmo atvērumu kopējā Rietumu izpratnē par stratēģisko drošību ne
tikai hibrīdkara un jauno nekonvencionālo apdraudējumu apstākļos, bet arī sabiedrības pārvaldības un iesaistīšanas izaicinājumos Eiropas un visas Rietumu sabiedrības kontekstā. No tendenču sekotājiem, kā tas bijis ierasts daudzās politikas un
rīcībpolitikas jomās Latvijā, stratēģiskās komunikācijas nozarē droši var teikt, ka
Latvija un tās institūcijas atrodas starp pirmrindniekiem gan kopējās domas veidošanā stratēģiskās komunikācijas un drošības politikas jomā, gan pašas lokālattīstībā,
institucionālo darbību maksimāli ātri piemērojot stratēģiskās komunikācijas izaicinājumiem. Vienlaikus, būt pirmrindniekiem nav izvēle, bet vienīgā iespēja apstākļos, kad stratēģiskās komunikācijas spējas tiek pastāvīgi pārbaudītas, gan pieļaujot
mērķtiecīgas pretvalstiskas darbības iespējas, gan reaģējot ad hoc gadījumos nozares
izaicinājumu kontekstā.
Ņemot vērā plašo stratēģiskās komunikācijas lauku, ārpolitikas ziņojuma
kontekstā šajā nodaļā autors salāgo 2017. gada ārpolitikas ziņojuma apņemšanās
97

drošības, aizsardzības un ES vienotības jomā ar stratēģiskās komunikācijas spilgtākajiem izaicinājumiem, vienlaikus iezīmējot Latvijas pienesumu stratēģiskās komunikācijas izpratnes attīstībā, kā arī iezīmējot jomas, kas stratēģiskās komunikācijas
lokā Latvijai būs arī 2018. gadā.

STRATĒĢISKĀS KOMUNIKĀCIJAS NORMATĪVAIS ASPEKTS
PASAULES DROŠĪBAS UN ĀRPOLITIKAS KONTEKSTĀ
Stratēģiskās komunikācijas klātesamība modernas valsts drošības un ārējā politikā
saistāma ar globālajiem izaicinājumiem, ar kuriem Rietumvalstu sabiedrības saskārušās pēdējā desmitgadē, mainoties informācijas patēriņa paradumiem sabiedrībā.
Līdzās klasiskajam stratēģiskās komunikācijas sfēru dalījumam, kur viena joma saistāma ar militārās jomas izaicinājumiem, kamēr otra – ar komunikācijas lomu organizāciju misiju pildīšanā no privātā līdz valstiskam līmenim1, terminoloģijā un vārdnīcās arvien biežāk tiek minēta stratēģiskā krīzes komunikācija – kā spēja atbildēt uz
intensīvu un neplānotu informatīvās vides apdraudējumu. Raksturīgi, ka tieši stratēģiskās krīzes komunikācijas aspekts visbiežāk saistās ar izaicinājumu aizstāvēties
vērtību līmenī – krīzes ir neparedzamas, un, izmantotas kā provokācijas instruments
informatīvā vidē, veicina uzbrukumus pamatvērtībām visplašākajā izpratnē, tā pieprasot arī adekvātu atbildes rīcību.2 Visas minētās jomas ir savstarpēji cieši saistītas, jo bieži vien “militārā stratēģiskā” komunikācija, valsts komunikācija ikdienas
pārvaldes izpratnē (ko universāli varam saprast arī kā labas pārvaldības principus
komunikācijas kontekstā) un stratēģiskā krīzes komunikācija kā atbilde uz neplānotām situācijām pārklājas un nav savstarpēji nodalāmas.
Attiecīgi nozarē ienāk skatījums, kas piedāvā īstenot stratēģisko komunikāciju
nevis kā papildu funkcionālu nozari ar savu nodalītu darbības lauku, bet gan kā universālu kompetenci, kas pavada jebkuru lēmumu vai darbību. 3 Šāds skatījums, kaut
arī vienkārši saprotams, ir izaicinājums gan no formas, gan satura viedokļa. No
formas viedokļa jāapzinās, ka katrai institūcijai, valstiskai vai nevalstiskai, ir sava
iekšējā hierarhiskā uzbūve, funkciju un atbildību deleģējums. Klasiski stratēģisko
komunikāciju vada sabiedrisko attiecību un komunikācijas departamenti. Šajā situācijā ir divi riska faktori: pirmkārt, netiek izmantoti visi organizācijas resursi, kā
tas būtu iespējams, ja stratēģiski komunikatīvā kompetence tiktu izdalīta uz visiem
organizācijas dalībniekiem; otrkārt, deleģētā “komunikatora” reakcijas spējas krīzes gadījumā arī ir ierobežotas, jo, kamēr “vēstījums” iziet iekšējo saskaņošanas
ceļu caur organizāciju, ir zaudēts laiks, kas krīzes komunikācijas gadījumos var būt
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izšķirīgs.4 No satura viedokļa raugoties, dispersa stratēģiskās komunikācijas kompetence arī atļauj izmantot vēstījuma formēšanas un nodošanas resursus efektīvāk,
katram organizācijas dalībniekam kalpojot kā unikālam multiplikatoram organizācijas vērtībām stratēģiskās komunikācijas kontekstā. Kā utopisks (pagaidām) piemērs
šeit bieži kalpo līdzība no NATO publiskās diplomātijas jomas, kuras mērķis būtu
katru NATO kareivi padarīt par pilnvērtīgu organizācijas “vēstnieku” sociālajos tīklos kā līdzsvara elementu tur pastāvošajai pret-NATO propagandai. Lai tas notiktu,
ir nepieciešama konsekventa kopējas izpratnes (awareness) veidošana vērtību līmenī,
no adresātiem stratēģiskajā komunikācijā padarot par dalībniekiem.
Atkāpjoties, lai paraudzītos uz problemātiku vēl plašākā kontekstā, stratēģiskā
komunikācija vistiešākajā veidā skar arī kopējo izpratni par to, kādai būtu jābūt
starptautiskās sistēmas “kārtībai”, iezīmējot izteiktu t. s. pēcpatiesības laikmeta
problemātiku – dažādas vērtību sistēmas izmanto stratēģisko komunikāciju, lai
apstrīdētu “patiesību par noteikumiem”, kas valstīm būtu jāievēro starptautiskajā
sistēmā. Līdz ar to stratēģiskā komunikācija kalpo ne tikai kā atbilde uz izaicinājumiem ārpolitikā, bet arī kā instruments, kam konsekventi jāstiprina esošās vērtības
“miera laikā”. Tā ir vēl viena stratēģiskās komunikācijas prizma, kas akcentē nepieciešamību pārskatīt ne tikai deskriptīvi šodienas izaicinājumus, bet arī preskriptīvi
gatavoties iespējamam apdraudējumam nākotnē. Kā to norāda Mervins Frosts (Mervyn Frost) un Nikolass Mikelsens (Nicholas Michelsen) NATO StratCom pētījumā
– stratēģiskā komunikācija būtu uzskatāma par pārdomātu un saucama par stratēģisku tikai tajos gadījumos, kad tās atsevišķie komunikatīvie piemēri sakrīt ar ilgtermiņa vērtībām un stratēģijām, ko minētais aktors pauž un kādā vērtību sistēmā
atrodas. 5 Šī stratēģiskās komunikācijas “ilgtspējība” arī pamato tādas tendences kā
jomu saplūšanu aizsardzības spēju veicināšanā, piemēram, atsevišķu aizsardzības
pamatprincipu iekļaušana pamatizglītības saturā, kopējās medijprasmju un kritiskās spriestspējas prasmju uzlabošana sabiedrībā, kā arī īpašas uzmanības pievēršana
ētiski izaicinošiem jautājumiem politiskajā vidē, stiprinot vērtību sistēmu, kas atbilst
demokrātijas izpratnei. Šī arī būtu izaicinošā jautājuma sadaļa – iekšpolitika kā vēl
nekad ir kļuvusi par iespējamu ieroci komunikatīvajā vidē ārpolitikā. Valsts stratēģiskās komunikācijas šādā skatījumā ir ne tikai stratēģiskās komunikācijas spēka
attīstīšana ārpolitikas un drošības jomā, bet arī spēja vadīt iekšpolitiskos procesus,
apzinoties, ka tie arī ir daļa no stratēģiskās komunikācijas.
Līdz ar to iespējams secināt, ka normatīvā līmenī stratēģiskā komunikācija
šobrīd piedzīvo ne tikai jēdziena horizontālu paplašināšanos, pakāpenisku transformāciju no pastāvēšanas atsevišķi uz līdzdalību katrā jomā un nozarē, bet arī
jēdziena padziļināšanu, apzinoties, ka efektīva stratēģiskā komunikācija pieprasa
arī ilglaicīgu mājas darbu attiecībā uz visu sabiedrības grupu sagatavošanu, vērtību
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stiprināšanu un izskaidrošanu; valsts patiesu atbilstību labas pārvaldības principiem – to īstenošanu un izskaidrošanu, jo tie ir stratēģiskās komunikācijas saturs,
kas var tikt izmantoti (it īpaši šo principu neesamība) arī kā arguments informatīvās sadursmēs jomās, kas līdz šim ierasti piešķirtas tikai ārpolitikai vai drošības
politikai.

STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA LATVIJAS ĀRPOLITIKAS UN
DROŠĪBAS POLITIKAS KONTEKSTĀ 2017. GADĀ
Par 2017. gada ārpolitikas prioritātēm ārlietu ministra ziņojumā tika atzīti pieci virzieni: 1) valsts ārējās drošības stiprināšana ciešā sadarbībā ar sabiedrotajiem NATO
un partneriem Eiropā; 2) aktīva iesaiste efektīvas, vienotas un drošas Eiropas Savienības veidošanā; 3) stabilitātes un attīstības veicināšana ES austrumu un dienvidu
kaimiņu 4 reģionos; 4) Latvijas uzņēmumu iespēju sekmēšana eksporta tirgos un
investīciju veicināšanas piesaiste; 5) ciešas saiknes ar tautiešiem ārzemēs atbalstīšana un uzturēšana.6
Autors šajā rakstā no stratēģiskās komunikācijas izaicinājumu skatu punkta
2017. gadā aplūko 1. un 2. prioritāti, kur stratēģiskā komunikācija gan drošības un aizsardzības, gan labas pārvaldes interpretācijā realizējas visnozīmīgāk. Vienlaikus, arī
pārējās ārpolitikas prioritātes būtu detalizēti aplūkojamas no iepriekš minēto stratēģiskās komunikācijas principu skatu punkta, taču tajās tik izteikti neatspoguļotos izaicinājumi (un arī labās prakses piemēri) kā pirmās un otrās 2017. gada ārpolitikas prioritātes kontekstā. Taču sākotnēji autors gribētu īpaši izcelt divus ziņojuma aspektus:
Pirmkārt, ziņojuma ievada daļa tiek noslēgta ar rindkopu, kas ir būtiska stratēģiskās komunikācijas plašākas izpratnes kontekstā: “Latvijas sabiedrības iesaiste
Eiropas un ārlietu jautājumos visdažādāko izaicinājumu laikā ir svarīgāka nekā
jebkad agrāk. Sabiedrības izpratnes, atbalsta un iesaistes veicināšanai būs centrāla
nozīme Latvijas ārpolitikā 2017. gadā. Ārlietu ministrija turpinās regulāru dialogu ar
nevalstiskām organizācijām, domnīcām un sociālajiem partneriem. Tiks īstenotas vizītes Latvijas reģionos domu apmaiņai par Latvijas ārpolitiku.” 7 Šajā citātā teiktais pēc
būtības ir stratēģiskās komunikācijas caurviju elements labās pārvaldes izpratnē
visiem iepriekš minētajiem punktiem – sabiedrības iesaiste; izpratnes un atbalsta
veicināšana; dialoga veicināšana starp institūcijām un sazobe ar reģioniem domu
apmaiņā par ārpolitiku – šie ir nozares komunikācijas ilgtermiņa uzdevumi. Attīstoties stratēģiskās komunikācijas konceptam, ir būtiski, ka šādas apņemšanās tiek
atsevišķi uzsvērtas, nevis uztvertas kā pašsaprotamas. Apzinoties, ka visa rakstītā
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kontekstam ir tikpat liela nozīme kā tekstam, šajā gadījumā minētā citāta atrašanās
ievada daļā kā noslēdzošajam secinājumam norāda uz stratēģiskās komunikācijas
līdzdalību visām pārējām prioritātēm Ārlietu ministrijas redzējumā jau šobrīd, kas
ir vērā ņemams aspekts, jo pieredzes pārneses rezultātā var kalpot kā piemērs citām
valsts nozaru pārvaldības institūcijām.
Otrkārt, īpaši apsveicami, ka ziņojumā ir konsekventi atrunāta stratēģiskā
komunikācija militārās aizsardzības izpratnē hibrīdapdraudējumu kontekstā, atspoguļojot gan situācijas konstatējumu, gan norādot uz sadarbības iespējām stratēģiskās komunikācijas jomā un pieredzes pārnesē, gan arī īpaši izceļot Latvijas atbalstu
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centram.8 2017. gads šajā jomā ir būtiski
iezīmējies ar kopējās izpratnes veidošanu dezinformācijas atpazīšanā, kā arī prasmju apzināšanā (un atzīšanā par nepieciešamām) visos līmeņos. Turklāt 2017. gadā
NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra “tvērums” ievērojami palielinājies gan tematiski, gan organizēto pasākumu ziņā – no augsta līmeņa Eiropas nozīmes konferencēm līdz tehnisko soļu semināriem digitālo draudu atpazīšanā un
novēršanā. Būtiski norādīt, ka izcilības centrs darbojas ne tikai uz empīriskās analīzes pamata, bet piedāvā arī konceptu teoretizēšanu ciešā sazobē ar akadēmisko vidi
Eiropā, tādējādi paplašinot kopējo zināšanu bāzi par šodienas drošības stratēģiskās
komunikācijas izaicinājumiem un tendencēm. Aspekts, ka centrs, neskatoties uz
savu ģeogrāfisko novietojumu, risina arī NATO dienvidu robežu problemātiku terorisma kontekstā, ievērojami palielina arī Latvijas pievienoto vērtību nozares attīstībai un atpazīstamībai ārpus problēmām, kas ir ekskluzīvas mūsu reģionam.
Pievēršoties stratēģiskās komunikācijas izaicinājumiem ārpolitikas prioritātēs
2017. gadā: Valsts ārējās drošības stiprināšana ciešā sadarbībā ar sabiedrotajiem
NATO un partneriem Eiropā – šajā jomā viennozīmīgs stratēģiskās komunikācijas
izaicinājums bija Krievijas un Baltkrievijas militāras mācības Zapad 2017. Mācībām
tika pievērsta pastiprināta uzmanība ne tikai Baltijas valstīs, bet visā pasaulē vairāku
iemeslu dēļ. Pirmkārt, spēku samērs, kas piedalījās mācībās, bija neskaidrs – Krievijas oficiāli pieteiktais apjoms bija mazāk nekā 13 tūkstoši kareivju jeb aptuveni
viena divīzija, tomēr militārās tehnikas kustība liecināja par krietni lielāku skaitu –
informatīvajā telpā izskanēja pat 100 tūkstošu dalībnieku skaits. Tomēr apzinoties,
ka mācībām bija ne tikai primāra – spēju pārbaudes –, bet arī sekundāra – spēka
demonstrēšanas – nozīme9, šis gadījums bija īpašs izaicinājums situācijas komentēšanā informatīvajā telpā valsts iestādēm un amatpersonām, lai tās pašas ar saviem
izteikumiem nekļūtu par dezinformācijas pastiprinātājiem, bet vienlaikus objektīvi
pamatotu nepieciešamību reaģēt reāla apdraudējuma gadījumā.
Otrkārt, bažas radīja iespēja mācības izmantot cita uzdevuma aizsegam. Līdzīga
apmēra spēku mobilizācijas bēdīgā pieredze saistāma ar Krievijas spēku ieiešanu
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Gruzijā 2008. gadā un Ukrainā 2014. gadā. No pašas Krievijas izskanējusī informācija arī norādīja uz mācību plašo tvērumu un ofensīvo spēju pārbaudi – spēku mobilizāciju, smagās kara tehnikas kustību, ieroču simulāciju un arī hibrīdkaram raksturīgiem elementiem, kā kiberuzbrukumi u. tml. Krievija plānoja arī simulēt pāreju
no “atturošām” darbībām un aizsardzības pozīcijām uz konflikta eskalāciju, ietverot
uzbrukuma spēju pārbaudi. Zapad 2017 jau laikus informatīvajā telpā tika piešķirts
lielākās Krievijas militāro spēku parādes zīmols pēdējā laikā.
Ņemot vērā minētos apstākļus, Zapad 2017 mācību fakta izmantošana dezinformācijas nolūkiem vai arī NATO valstu reakciju izmantošana Krievijas informatīvajā telpā bija ne tikai ar augsta riska iespējamību, bet zināmā mērā tika uztverta
par pašsaprotamu vēl pirms militāro mācību sākšanās. Un tiešām – Krievijas nacionālajos medijos Zapad 2017 bija ziņu virsrakstos visu septembri, kļūstot par vadošo
stāstu TV ziņās konsekventi no 14 .septembra, piemēram, Pirmajā Kanālā iekļaujot
to katrā ziņu izlaidumā līdz pat militāro mācību beigām.10 Gan Krievijas mediju, gan
amatpersonu izteikumos dominēja mācību defensīvā rakstura uzsvēršana un NATO
“nepamatotā” reakcija, radot apdraudējumu drošības situācijai visā reģionā. Izdarot
kopsavilkumu par minēto periodu Krievijas informatīvajā telpā attiecībā uz NATO,
komunikatīvais naratīvs būtu raksturojums kā “histēriķa” tēla piešķiršana Rietumiem un to racionalitātes totāla apstrīdēšana. Atsevišķos gadījumos ir redzams, kā
šis naratīvs ir pārņemts arī Rietumu portālos11, taču tam drīzāk piemīt margināls,
ne sistēmisks raksturs, un kopumā NATO informatīvā telpa ir vērtējama kā pilnībā
noturīga pret minēto propagandas un dezinformācijas naratīvu konkrētajā periodā.
Aplūkojot tieši Latvijas gadījumu, šai noturībai ir stratēģiski komunikatīvs
nopelns. Latvijas amatpersonas, militārpersonas, NATO pārstāvniecība un citi
nozarē oficiāli iesaistītie Zapad 2017 mācību laikā pauda konkrētu vēstījumu – drošības situācija nav mainījusies, Latvija ir drošībā kā NATO dalībvalsts, taču ir iespējami atsevišķi spriedzes elementi. Arī NATO pārstāvji sarunās ar Latvijas medijiem
pauda līdzīgu vēstījumu, norādot, ka uzmanīgi seko Krievijas un Baltkrievijas militārajām mācībām, un nodrošinās, ka aliansi nekas nepārsteidz nesagatavotu.12 Vēstījums bija monolīts, nemainīgs un konsekvents – no vienas puses apstiprinot Latvijas un NATO drošības un aizsardzības uzstādījumus, no otras puses arī norādot
uz Krievijas mācību nepietiekamo caurspīdību. Stratēģiskais vēstījums bija vienots
arī starpinstitucionāli, kā arī tika sniegts vēstījums plašākai sabiedrībai par iespējamām provokācijām ar konkrētu aicinājumu, kādas darbības būtu veicamas šādos
gadījumos.
Ņemot vērā visu minēto, militārās mācības Zapad 2017, kaut arī uzskatāmas par
Krievijas spēju demonstrāciju, kalpoja kā laba iespēja, kas arī tika izmantota, Latvijas un NATO kopumā stratēģiskās komunikācijas spēju demonstrācijai. Apzinoties
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informatīvās vides specifiku un “vēstījumu karu” informatīvajā telpā, autora skatījumā, Latvijas un NATO stratēģiskās komunikācijas lietojums konkrētajā gadījumā
vērtējams kā bezprecedenta sasniegums, ko būs iespēja analizēt un izmantot tā pieredzi arī nākamajos izaicinājumos, kā arī valsts ikdienas stratēģiskās komunikācijas
efektīvai nodrošināšanai. Acīmredzamais resursu ieguldījums, izstrādājot precīzus
stratēģiskās komunikācijas soļus, kā Zapad 2017 gadījumā, iespējams, mūsdienu
apstākļos ir norma, ne izņēmums, lai saglabātu patiesības robežas pēcpatiesības
gadsimtā.
Vērtējot aktīvu iesaisti efektīvas, vienotas un drošas Eiropas Savienības veidošanā, kā lielākie komunikatīvie izaicinājumi viennozīmīgi vēl joprojām saglabājās
Brexit jautājums, taču kā jaunpienācēja 2017. gada otrajā pusē ierindojas arī Katalonijas neatkarības problemātika. Abi izaicinājumi, protams, vērtējami stratēģiskās
komunikācijas labās pārvaldības izpratnē, kaut arī tos iespējams sasaistīt ar stratēģiskās komunikācijas izaicinājumiem drošības un aizsardzības jomā (kā jau normatīvajā uzstādījumā minēts – labas pārvaldības komunikācijas neesamība var kļūt par
ieroci nekonvencionālā kontekstā).
Brexit gadījumā Latvijas intereses formulētas trīs prioritātēs: pirmkārt, ciešu
ekonomisko attiecību saglabāšana starp ES un Apvienoto Karalisti un tāds ekonomiskās sadarbības modelis, kas nodrošinātu brīvu savstarpējo tirdzniecību un
balstās ES vienotā tirgus principos; otrkārt, ciešas politiskās attiecības starp ES un
Apvienoto Karalisti – it īpaši ārlietu un drošības politikas jautājumos, kā arī brīvības
un tiesiskuma jautājumos; un visbeidzot – Apvienotajā Karalistē dzīvojošo Latvijas
valstspiederīgo tiesiskā statusa saglabāšana un tiesiskā noteiktība nodarbinātības un
sociālās drošības jomā.13 Lai arī sākotnēji visas iesaistītās puses Lielbritānijas izstāšanās sarunas atzina kā formu, kurā visi ir ieinteresēti pēc iespējas ātrāk definēt konkrētus soļus, tomēr 2017. gads ir pierādījis, ka sarunu process būtu raksturojams kā
“ievilcies”, un attiecīgi arī minētās Latvijas intereses šobrīd ir daļa no ES interesēm
kopējā sarunu vešanas procesā.
Lēnais progress izstāšanās sarunās motivējis arī sarunu vedējus no Eiropas
Komisijas puses apspriest iespēju par “plānu B” gadījumam, ja sarunas ar Lielbritāniju par izstāšanos no ES ciestu neveiksmi14, kas liek domāt par šādu stratēģisko
ieskicējumu apsvēršanas nepieciešamību arī Latvijas interešu pārstāvniecībai gadījumā, ja realizējas negatīvais scenārijs. Arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs vairākkārt publiski apstiprinājis, ka pastāv nopietns risks izstāšanās sarunām noslēgties bez iznākuma un abām sarunu pusēm 2019. gada 30. martā ieiet
nezināmā teritorijā.15 No stratēģiskās komunikācijas viedokļa labas pārvaldības
izpratnē ir vērts laikus domāt par procesa skaidrošanas mehānismiem Brexit skartajām pusēm. No stratēģiskās komunikācijas drošības un aizsardzības perspektīvas
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ārkārtīgi būtiska ir gatavošanās Brexit negatīvajam scenārijam un tā izmantošanai
dezinformācijas un propagandas hibrīdapdraudējuma kontekstā.
Kā otrs spilgts komunikācijas izaicinājums ārpolitikas jomā ES vienotības kontekstā ir Katalonijas neatkarības jautājums. Jautājums raksta tapšanas brīdī vēl
atrodas risinājuma procesā, līdz ar to iespējams runāt par komunikācijas prizmu
Katalonijas neatkarības referenduma kontekstā un tā interpretācijas problemātiku informatīvajā telpā, kā arī ar to saistītajiem riskiem. Apzinoties Ārlietu ministrijas definētās prioritātes, loģisks ir oficiālās nostājas vēstījums, kas fokusējas uz
ES vienotības aspektu pāri citiem apstākļiem, tādējādi Latvijai nepaužot atbalstu
Katalonijas neatkarībai.16 Vienlaikus jāapzinās, ka Katalonijas, Spānijas un Eiropas
Savienības attiecību trijstūris nenoliedzami ir radījis bezprecedenta situāciju visās
normatīvisma kategorijās – gan no juridisko aspektu, gan vērtību viedokļa. Šādā
situācijā stratēģiskā komunikācija pāriet mērenā krīzes komunikācijas režīmā (vai
vismaz tā to būtu nepieciešams uztvert Latvijā) divu būtisku iemeslu dēļ: 1) Katalonijas jautājums ir Latvijas sabiedrību polarizējošs – pēc pieejamām sabiedrības
aptaujām – 33 % Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka Katalonijas atdalīšanos no Spānijas vērtē pozitīvi, kamēr 32 % neuzskata to par pareizu lēmumu, bet 35 % nav viedokļa šajā jautājumā.17 Ņemot vērā, ka Katalonijas neatkarības jautājums nebūt vēl
neatrodas atrisinājuma stadijā, tik izteikta sabiedrības viedokļu dažādība (un neizlēmušo apjoms) var kalpot par platformu Latvijas valsts (un ES kopumā) oficiālās
nostājas diskreditēšanai un ticamības mazināšanai. 2) Cieši sasaistot ar iepriekš
minēto punktu, arī šajā jautājumā parādās hibrīdapdraudējuma konteksts stratēģiskajā komunikācijā, jo Krievijas masu saziņas līdzekļi jau plaši izmanto Katalonijas
jautājumu (un amatpersonu atbildes uz to), lai degradētu Latvijas un pārējo ES valstu tēlu un apstrīdētu to demokrātijas pamatvērtības. Līdz ar to kā viens no Ārlietu
ministrijas stratēģiskās komunikācijas uzdevumiem būtu laicīga gatavošanās Katalonijas jautājuma un Latvijas pozīcijas plašākai skaidrošanai un pamatošanai sabiedrībā, neatstājot iespējas aizpildīt informācijas vakuumu nepatiesai informācijai hibrīdapdraudējuma kontekstā. Viennozīmīgi Katalonijas neatkarība nepazudīs no
Eiropas darba kārtības, un attiecīgi valsts viedokli un pozīciju pamatojošs (vienlaikus Eiropas pamatvērtības respektējošs) skaidrojums būs cikliska nepieciešamība,
jo, pat pēc būtības atrisināts, šis jautājums ir ar lielu hibrīduzbrukuma potenciālu
Eiropas informatīvajā telpā.
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI STRATĒĢISKĀS KOMUNIKĀCIJAS
JOMAS ATTĪSTĪBAI 2018. GADĀ
Līdz ar to iespējams secināt, ka stratēģiskās komunikācijas instrumentus, gatavojoties 2018. gadam, nepieciešams “asināt” jau savlaicīgi, jo vienotas Eiropas idejai būs
pietiekami daudz izaicinājumu, kurus informatīvā hibrīdapdraudējuma kontekstā
nekavēsies izmantot aktori, kuru interesēs ir rast iemeslu vēstījumu izplatīšanai par
ES un Latvijas, kā arī to atsevišķu amatpersonu nespēju saglabāt pašu sludinātās
pamatvērtības, kontrolēt situāciju un rīkoties racionāli sabiedrības interesēs. Taču,
kā pierāda stratēģiskās komunikācijas lietojuma piemērs Zapad 2017 kontekstā, ar
atbilstošu sagatavotību, jautājuma nopietnības apzināšanos un starpinstitucionālo
sadarbību informatīvā konflikta situāciju per se iespējams izmantot kā platformu
sava vēstījuma stiprināšanai, ja vien šis vēstījums ir fokusēts, objektīvs, izskaidrojošs
un, lai cik neveikla nebūtu šī vārdu spēle, – stratēģisks.
Stratēģiskās komunikācijas jomai drošības un aizsardzības kontekstā Latvijā ir
iespēja attīstīties straujāk nekā citās valstīs, jo pēc būtības valsts atrodas pastāvīgā hibrīdapdraudējuma – informatīvās vides konflikta – apstākļos. Jebkurš “komunikācijas
vājuma” brīdis var tikt izmantots, lai to pavērstu pret Latvijas un visas ES pamatvērtībām vai pat apstrīdētu pašas to eksistences tiesības. Šādā situācijā stratēģiskās komunikācijas jomas attīstība ir loģiska, un, ne mazsvarīgi, arī turpmāk atbalstāma.
2017. gadā Latvija kā ES un NATO dalībvalsts saskārās ar virkni stratēģiskās
komunikācijas izaicinājumu, no kuriem spilgtākais – militārās mācības Zapad 2017
un to informatīvās vides konteksts – vienlaikus kalpo kā labās prakses piemērs.
Lūkojoties nākotnē, vienlaikus jāstiprina stratēģiskās komunikācijas spējas, gatavojoties konkrētiem problēmjautājumiem, kā Brexit un Katalonijas neatkarības jautājuma virzība; kā arī attīstot stratēģiskās komunikācijas kompetences valstī kopumā.
Autora skatījumā būtu ieteicama virzība šādos stratēģiskās komunikācijas
jautājumos:
• Stratēģiskā komunikācija kā drošības un aizsardzības jomas jēdziens ir stabili
nostiprinājusies Latvijā; taču būtu ieteicama šī jēdziena attīstīšana caur labas
pārvaldības prizmu un klātesamību visos valsts politikas jautājumos (tādējādi
“drošībojot” valsti un sabiedrību un apzinoties, ka digitālās informācijas laikmetā arī jebkurš labas pārvaldības defekts var tikt izmantots kā informatīvā
uzbrukuma platforma sakāpinātā mērā).
• Stratēģiskajai komunikācijai kā universālai kompetencei visu politiku formulēšanā un īstenošanā, un “līdzbūšanā” valsts sarunā ar sabiedrību it visos jautājumos, būtu jākļūst par prioritāti Latvijā arī Eiropas Savienības politikas
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skaidrošanā – jebkurš neizskaidrots ES politikas aspekts var tikt izmantots kā
uzbrukums informatīvajai telpai hibrīdapdraudējumu kontekstā.
Stratēģiskās komunikācijas izpētei – gan NATO Stratēģiskās komunikācijas
izcilības centrā, gan Latvijas akadēmisko un pētniecības centru izpildījumā –
jābūt stiprinātiem un veicinātiem atbilstoši skaidri redzamiem izaugsmes kritērijiem valsts un sabiedrības drošumspējā stratēģiskās komunikācijas jomā.
Starpinstitucionālās sadarbības veicināšana vienotas izpratnes veidošanai par
stratēģisko komunikāciju kā tādu un iespējamām problēmsituācijām, ir turpināma iepriekšējos apjomos.
Maksimāli jāattīsta stratēģiskās komunikācijas iekļaujošais aspekts – veicinot
atvērtību un sadarbību ar medijiem, nevalstiskajām organizācijām, pētniecības
sektoru.
Maksimāla sabiedrības izglītošana un noturībspējas veicināšana pamatvērtību
jautājumos un 21. gadsimta informācijas patēriņa un hibrīddraudu specifikā zināšanu un prasmju apgūšana visās sabiedrības grupās, tā veicinot sabiedrības
noturības spēju pret informatīvo spiedienu hibrīdapdraudējuma kontekstā,
uzskatāma par izteikti nepieciešamu.
Maksimāla sabiedrības iesaistīšana stratēģiskās komunikācijas mērķu īstenošanā un procesu vadībā būtu uzskatāma par normu atbilstīgi labas pārvaldības
principiem.
Pilnvērtīgi izmantojamas arī Eiropas Savienības kontekstā esošās stratēģiskās
komunikācijas finanšu instrumentu iespējas; vienlaikus proaktīvi piedāvājot
Latvijas visu līmeņu ekspertīzi t.s. Eiropas StratCom spēju attīstībā.
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NO SATRAUKUMA LĪDZ
AMBĪCIJĀM: LATVIJAS ES
POLITIKA
Kārlis Bukovskis, Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks
Justīne Elferte, Rīgas Juridiskās augstskolas
Starptautiskā departamenta vadītāja

Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienība (ES) ir saskārusies ar virkni izaicinājumu. Kaut arī 2016. gads atnesa Brexit jeb otro lielāko triecienu Eiropas projektam
tā pastāvēšanas vēsturē kopš 1965. gada “tukšā krēsla krīzes”, izskatās, ka 2017. gadā
Eiropas projekts ir atgriezies uz sliedēm. Papluinīts, bet ne nāvīgi ievainots. ES integrācijas padziļināšana krīzes laikā atkal ir sevi pierādījusi kā centrālo stratēģiju. Un
valstis, kas šo procesu ir kopā pārcietušas, cerīgi raugās uz Eiropas atgriešanos pie
normāluma. ES nelokāmāko atbalstītāju vidū ir bijusi arī Latvija.
Arī Latvijai 2017. gadu var raksturot kā atgriešanos pie normāluma. Pēc nemierīgajiem smagās ekonomiskās un finanšu krīzes gadiem, pēc eiro ieviešanai nepieciešamajiem priekšdarbiem un tai sekojošajam pielāgošanās procesam dalībai eirozonā, pēc veiksmīgās prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā, dalības
OECD un Brexit referenduma radīto seku pārdzīvošanas 2016. gadā, 2017. gads bija
un 2018. gadam vajadzētu turpināties kā gadam, ko raksturo ekonomiskā izaugsme
un Latvijas ģeopolitiskā iecementēšanās ES un NATO. Šajā normalizācijas periodā
Latvijas labākā izvēle 2018. gada ES politikas kontekstā būtu aktivitātes un ambīciju līmeņa paaugstināšana. Latvija ar galvaspilsētu Rīgu atrodas dabiski centrālā
pozīcijā ne tikai starp Baltijas valstīm, bet arī visā Ziemeļeiropā. Tā atrodas centrālā
vietā, lai koordinētu un apkopotu Baltijas pieeju ES nākotnei. Turklāt ambīcijas un
proaktīva diplomātija veidotu Latvijas politiskās un vēlāk arī ekonomiskās marginalizācijas mazināšanas kodolu.
Pamatojoties uz minēto, šā raksta pirmajā daļā tiks skatītas 2017. gada satraukumi
un izaicinājumi, savukārt otrajā tiks analizēta potenciālā notikumu attīstība 2018. gadā
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un iespējas ambiciozai reakcijai uz 2018. gada notikumiem. Raksta noslēgumā tiks
minēti konkrēti priekšlikumi attiecībā uz Latvijas politiku 2018. gadā. Sākumā tiks
ieskicēts ES nodarītais kaitējums, Lielbritānijai uzsākot izstāšanos, kam sekos apskats
par 2017. gada nozīmīgākajiem aspektiem Latvijas ES politikā. Aplūkotie aspekti ir
nacionālā mēroga vēlēšanas Francijā, Vācijā un Nīderlandē; eiroskepses pieaugums un
kritums; situācijas uzlabošanās saistībā ar bēgļu ieplūšanu ES un vīzu režīma liberalizācijas procesa ar Gruziju un Ukrainu pabeigšana. Otrajā raksta daļā, raugoties uz ES un
nākamā daudzgadu finanšu ietvara pārveidošanu, jauno tirdzniecības līgumu efektīvu
izmantošanu, aizsardzības integrēšanu, klimata pārmaiņu risinājumiem un ES paplašināšanos, tiks mēģināts identificēt rezultātus un ambīcijas, uz kuru īstenošanu tiekties
2018. gadā un turpmāk.

SATRAUKUMS UN NORMALIZĀCIJA
Kaut arī vairāku svarīgu nacionālā mēroga vēlēšanu dēļ 2017. gads sākās ar lielu satraukumu par ES nākotni, tas beidzās uz cerīgas nots, kas tika pārliecinoši pausta arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja runā par stāvokli Savienībā. Šīs cerīgās noskaņas pamatā
ir tas, ka, kamēr drīz jau bijusī dalībvalsts Apvienotā Karaliste (AK) mēģina rast sevi
citviet, ir brīva vieta jaunām iniciatīvām, lai turpinātu ES integrāciju un sociāli politisko savstarpējo atkarību. Eiropas Savienības vēsturē 2017. gadu atcerēsies ne tikai kā
gadu, kurā tika uzsāktas Brexit sarunas. Tas būtu jāatceras arī kā gads, kurā ES izvairījās no Frexit, Nexit un Oexit lodēm.1 Līdzīgi kā sākumā bija šaubas, ka AK valdība tiešām ņems vērā 2016. gada referenduma rezultātus, pastāvēja arī viedoklis, ka tā varētu
vispār neiedarbināt 50. pantu. Cerības nepiepildījās, un 2017. gada martā AK premjerministre Tērēza Meja (Theresa May) paziņoja, ka AK tiešām atstās ES. 50. panta2 rezultātā uzsākto sarunu procesu un tā vadlīnijas nosaka Eiropas Komisija,3 kuru ir pilnvarojusi Padome, kura arī ir deleģējusi Maiklu Barnjē (Michel Barnier) vest sarunas ES
vārdā. Sarunas AK vārdā vada Deivids Deiviss (David Davis).4
Galvenais satraukuma iemesls ne tikai abām pusēm, bet arī Latvijai ir tie vienas vai otras puses pilsoņi, kuri dzīvo citas attiecīgās puses teritorijā, un attiecīgi šo
iedzīvotāju turpmākās tiesības. Terēza Meja ir paziņojusi, ka pilsoņu tiesību aizsardzība ir galvenā prioritāte un tie, kuri likumīgi mīt AK, varēs tajā palikt. 5 Panākot
vienošanos par valstspiederīgo tiesībām, tajā būs jānosaka virkne garantiju attiecībā
uz veselības aprūpi, pensijām un citiem pabalstiem tiem ES pilsoņiem, kuri snieguši
ieguldījumu AK ekonomikā, līdzīgi kā AK pilsoņi ir snieguši ieguldījumu ES ekonomikā.6 AK mītošo ap 150 000 Latvijas iedzīvotāju7 ekonomiskā un sociālā nākotne
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Latvijas valdībai un tās iedzīvotājiem pērnā gada laikā ir bijis īpaši svarīgs jautājums
un saglabās savu nozīmīgumu līdz vienošanās apstiprināšanai un īstenošanai.
Otra lielākā problēma gan sarunu vedējiem, gan Latvijai ir vienošanās par finansēm. AK uzņemtās saistības pret ES 2020 budžetu šajā kontekstā ir centrālais elements. Latvijas gadījumā, īstenojoties sliktākajam “stingrā Brexit” scenārijam, zaudējumi, samazinoties potenciālajam projektu līdzfinansējumam no ES budžeta
attiecīgi 2019. un 2020. gadā,8 tiek lēsti 52–56 miljonu eiro apmērā, kā arī tiek nodarīts kaitējums 600 miljonu eiro lielajam eksportam uz AK.9 Šis scenārijs kļuva mazticams, kad 2017. gada pēdējos mēnešos briti ieņēma pozīciju par gatavību piekrist
“vienošanās rēķinam”10 35–39 miljardu sterliņu mārciņu apmērā un atzīt, ka “(…)
ES 28 uzņemtās saistības arī godās ES 28 (…).”11 Brexit sarunas ir radījušas diezgan
ievērojamu nemieru ES politikā, un ir redzams, ka vēl jāsaskaņo daudzi jautājumi,
pirms 2019. gadā beidzas divu gadu sarunu periods. To starpā ir ne tikai nākamais
tirdzniecības līgums starp ES un AK, bet arī divu Londonā iepriekš bāzētu ES aģentūru pārcelšana12 un jautājums par eiro klīringa operācijām, kas ik dienas veido
650 miljardus eiro.13 Latvija nav iesniegusi savu priekšlikumu nevienā no šīm pozīcijām. Šajā gadījumā tas nav skaidrojams ar ambīciju trūkumu, bet gan lielo konkurenci, nepietiekami attīstīto finanšu tirgu un salīdzinoši neseno veiksmīgo kampaņu pat citas institūcijas – BEREC biroja – uzņemšanu Rīgā.14 Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss (Frans Timmermans) nesen
Rīgā norādīja, ka “ES nav tikai Brexit! Mēs nevaram palikt uz vietas, kamēr pasaule
turpina doties tālāk.”15 Kaut arī F. Timmermanss runāja par sasniegumiem digitālajā
jomā, tehnoloģiju attīstību un komunikācijām, šie vārdi būtu arī jāsaprot kā mājiens,
ka Brexit ir arī iespēja. No Latvijas skatupunkta šī ir arī iespēja atrast britu uzņēmumus, kas pēc Brexit būtu ieinteresēti pārnest savu darbību uz Latviju.
Cits ļoti būtisks 2017. gada notikums bija vairākas nacionālā mēroga vēlēšanas,
kuru laikā ievērojami kandidāti meta izaicinājumu Eiropas integrācijas projektam.
Vēlēšanas “ES-lokomotīves” valstīs – Francijā un Vācijā – bija ārkārtīgi svarīgas.
Cīņa Francijā starp galēji labējās partijas pārstāvi Marinu Lepēnu (Marine Le Pen)
un neatkarīgo centristu Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron) bija visasākā.
Pirms savas sakāves M. Lepēna apgalvoja, ka savas ievēlēšanas gadījumā viņa ļautu
valsts iedzīvotājiem balsot par Francijas izstāšanos no ES. Tikai 22 % iedzīvotāju
atbalstot Francijas izstāšanos no ES,16 Marinai Lepēnai nācās piekāpties ES atbalstošajam “populistam pēc politiskās formas” E. Makronam, drīz pēc vēlēšanām atsakoties no stingrās eiroskeptiskās nostājas.17 Tikai divus mēnešus agrāk, pateicoties pat
vēl zemākam eiroskepticisma līmenim Nīderlandē, populistiskais, pret ES un pret
islāmu aģitējošais kandidāts Gērts Vilderss (Geert Wilders) tika zaudējis centriski
labējam premjerministram Markam Ritem (Mark Rutte).
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Eiropas ideāli tika vētīti arī Vācijas vēlēšanās, demonstrējot ne tik cerīgu rezultātu. Angelas Merkeles (Angela Merkel) kristīgie demokrāti Vācijas septembra vēlēšanās uzvarēja tikai ar nelielu pārsvaru, daudziem no viņas agrākajiem atbalstītājiem
vairs viņai neticot – lielākoties viņas liberālās bēgļu politikas dēļ. Sakarā ar Vācijas
Sociāldemokrātiskās partijas (SPD) sākotnējo nolūku palikt opozīcijā A. Merkelei jaunās koalīcijas izveide sagādā grūtības. Turklāt Vācijai būs jāpiedzīvo iekšējie
cīniņi, jo Bundestāgam ir pievienojusies galēji labējā politiskā partija “Alternatīva
Vācijai” (AfD), kas ir pret A. Merkeles un SPD pārstāvja Martina Šulca (Martin
Schulz) mērķiem par aizvien integrētāku ES.18
Tādējādi 2018. gads sāksies ar spēcīgu ES atbalstošu trio Merkeles-Makrona-Šulca personās. Tas ir būtisks politiskais signāls ne tikai attiecībā uz ES
nākotni, bet arī attiecībā uz tādām mazām valstīm kā Latvija, kurā vēlēšanas
notiks 2018. gada oktobrī. Kaut arī Latvijas Saeimas priekšvēlēšanu cīņā atkal tiks
izmantotas visus piesaistošas un populistiskas metodes, kopumā zemie vispārējie
eiroskeptiķu idejas atbalsta līmeņi19 Baltijas valstīs kopā ar spēcīgo ES integrāciju atbalstošo signālu no Francijas, Vācijas un citām ES valstīm, kā arī šīs Baltijas
valsts ģeopolitiskā realitāte neļaus pret ES noskaņotiem politiķiem gūt ievērojamu
pārstāvniecību.
2017. gada nacionālo vēlēšanu debašu centrā joprojām atradās neapmierinātība
ar bēgļu un imigrantu politiku, kas tika īstenota, reaģējot uz bēgļu krīzēm 2015. un
2016. gadā. Salīdzinājumam – bēgļu pieplūdums 2017. gadā bija ievērojami zemāks,
pa jūru Eiropā ierodoties 144 65620 bēgļiem un imigrantiem, kas ir krietni mazāk
nekā aptuveni 360 000, kuri ieradās 2016. gadā. Padomes 2015. gadā pieņemtās pārcelšanas un pārmitināšanas shēmas ir nodrošinājušas 20 869 personu pārcelšanu no
Itālijas un Grieķijas un 22 504 personu pārmitināšanu no valstīm ārpus ES (proti,
Turcijas saskaņā ar 1:1 mehānismu) uz dalībvalstīm.21 Latvijas pārmitināšanas rādītājs 2017. gadā bija 65 % jeb 346 pārceltas vai pārmitinātas personas no sākotnēji
plānotās 531 personas. Attiecīgi, neskatoties uz to, ka Latvijas politiķu un sabiedrības sākotnējā pret bēgļiem vērstā retorika nodarīja zināmu kaitējumu valsts tēlam,
kopējais iespaids par Latviju kā nelokāmu ES atbalstītāju nav mainījies. Turklāt Latvija atšķirībā no Polijas, Čehijas Republikas un Ungārijas ir izvairījusies arī no Eiropas Komisijas politiskajām un tiesiskajām dusmām. Pašreizējā trīs Višegradas valstu
politiskā elite sāk veidot ES iekšējo opozīciju, un Latvijas spēja balansēt asociēšanu
ar šīm valstīm būs viens no 2018. gada izaicinājumiem.
Cits ES darba kārtības elements, kas iestiepās un noslēdzās 2017. gadā, bija darbs
pie sadarbības ar Austrumu partnerības valstīm, proti, panāktais progress “vīzu
režīma liberalizācijas dialogā” ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Moldova uzstādītos kritērijus izpildīja jau 2014. gadā, savukārt lēmums par Gruziju stājās spēkā
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2017. gada 28. martā. Veiksmīgai procesa noslēgšanai bija nepieciešami mazāk nekā
pieci gadi. Vienlaikus Ukrainas gadījumā process sākās 2008. gadā, un bija nepieciešami septiņi gadi līdz Vīzu režīma liberalizācijas rīcības plāna ieviešanai, savukārt
bezvīzu režīms par realitāti kļuva 2017. gada 11. jūnijā. Latvija vīzu režīma liberalizācijas procesu šo trīs valstu kontekstā bija iekļāvusi savos ārpolitikas mērķos kopš
vīzu režīma liberalizācijas dialoga uzsākšanas. Kaut arī Latvijai ir ierobežoti ārpolitikas resursi, tā ir diezgan efektīvi izmantojusi dalīšanos ar savu korupcijas apkarošanas un novēršanas pieredzi, Latvijas ekspertiem palīdzot paaugstināt Ukrainas
institūciju, tostarp Nacionālās Korupcijas novēršanas aģentūras un Nacionālā Pretkorupcijas biroja, ekspertīzes līmeni.

VIETA AMBĪCIJĀM 2018. GADĀ
2018. gadā tiks pārņemti daudzi no 2017. gada procesiem. Latvijai un ES vissvarīgākie no šiem procesiem – debates par ES nākotni un diskusijas par nākamā daudzgadu finanšu ietvaru. Pirms savas 2017. gada runas par stāvokli Savienībā Žans
Klods Junkers izdeva Balto grāmatu par Eiropas nākotni līdz 2025. gadam. Lai gan
tajā ieskicēta drūma aina par nākotni, minot vārdus, ka “(…) pastāv reāls risks, ka
šodienas jauno cilvēku paaudzes labklājība būs mazāka nekā viņu vecākiem,”22 ES
līderi arī tiek aicināti būt dinamiskiem un uz mērķiem orientētiem. Pagājušie ES
iedzīvotāju satraukuma gadi tagad mudina ES un valstu līderus vienoties un rīkoties
saskaņā ar cilvēku prasību pēc lielākas drošības militārajā, iekšzemes, vides, ekonomiskajā un sociālajā jomā, kā arī ES tuvajos kaimiņos. Dažādās intensitātes pakāpēs
visi šie jautājumi būs svarīgi arī Latvijai.
Francijas un Vācijas līderi, kuri ir pārliecināti vienotas Eiropas atbalstītāji, varētu
tik tiešām pavirzīt Savienību uz priekšu, tomēr tikpat iespējams, ka tie varētu integrāciju aizkavēt. Eiropas Komisija savā 2017. gada marta dokumentā “Baltā grāmata
par Eiropas nākotni. Pārdomas un scenāriji attiecībā uz ES27 līdz 2025. gadam”
izvirzīja piecus ES nākotnes scenārijus. Tieši pirms vēlēšanām Nīderlandē un Francijā publicētais dokuments ES šķietami piedāvāja piecus scenārijus. Interesanti, ka
pēc visu draudīgāko vēlēšanu beigām pats Ž. K. Junkers sāka runāt par sesto scenāriju23 tā, it kā neviens no paša iepriekš ierosinātajiem scenārijiem viņam nebūtu īsti
paticis. Tādējādi Baltajai grāmatai bija īss darbības laiks, jo Komisija drīz izdeva
virkni pārdomu dokumentu par noteiktām jomām: par Eiropas sociālo dimensiju,
par globalizācijas iespēju izmantošanu, par Ekonomikas un monetārās savienības
padziļināšanu, par Eiropas aizsardzības nākotni un par ES finanšu nākotni. Šie pieci
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pārdomu dokumenti, kaut arī tajos galvenokārt atkārtotas idejas, kas ES diskursā
tiek apspriestas jau daudzus gadus un pat desmitgades, tagad veido pamatu diskusijai
par ES nākotni.
Latvijas intereses Eiropas Savienībā ir palikušas nemainīgas – centieni izvairīties no vairāku ātrumu Eiropas un atrasties kodolā, ja vairāku ātrumu scenārijs nav
novēršams. Kaut arī vairāku ātrumu Eiropa ir realitāte,24 Latvija politiski un integrācijas dziļuma aspektā nav tālu no kodola. Kaut arī nereti nostāja ir bijusi, ka “Eiropas Savienība ir nacionālu valstu savienība,”25 vēsturiski Latvijas ilgtermiņa loģika ir
koncentrējusies uz iesaistīšanos un nostiprināšanos ES un tās galvenajās struktūrās.
Tādējādi pastāvīga balansēšana starp starpvaldību un federālisma perspektīvām,
pamatojoties uz nacionālajiem izaicinājumiem un starptautiskajām iespējām, ir Latvijas ES politikas realitāte.
Balstoties uz minēto, ir skaidri redzams, ka Latvijas izvēlei par Komisijas priekšlikumiem ir lemts reaģējošs raksturs, ja vien netiek pieņemta proaktīvāka, ambiciozāka pozīcija. Latvijas iespēja izvēlēties kādu vienu tēmu vai vienu problēmu un
“to padarīt par savējo” nav neiespējama. Turklāt Latvijas ekspertīze un ārpolitiskā
specializācija attiecībās ar Centrālāzijas valstīm ir labs piemērs, ka tas ir panākams.
Tam, vai Latvija izvēlas konceptuālus jautājumus kā Eiropas Savienības demokrātiskā leģitimitāte un vienkāršošana, vai praktiskākus aspektus kā iedzīvotāju savstarpējās mijiedarbības veicināšana starp ES dalībvalstīm, ir sekundāra nozīme. Fundamentālais elements ir, ka Latvija izvēlas kādu jautājumu no plašā jautājumu klāsta un
kļūst par tā protagonisti. Tas ir ļoti svarīgi ne tikai no ES perspektīvas, bet arī, lai
leģitimizētu Latvijas ES politiku valsts iekšienē.
Otrā ES 2018. gada tēma ir Eiropas Savienības budžets pēc 2020. gada. Ņemot
vērā izaicinājumus, ko, izstājoties no ES, radījusi AK un tās finanšu ieguldījuma
atvieglojumi, nākamā finanšu perspektīva atkal būs grūti pāršķeļams rieksts. Tā kā
Latvijas primārās ekonomiskās intereses Eiropas Savienībā ir ekonomiskā un sociālā kohēzija, valsts neapšaubāmi cīnīsies gan par kohēzijas projektu līdzfinansējumu, gan lauksaimniecības subsīdijām. Tā kā vairums ES 2004. gada paplašināšanās kārtas valstu tuvinās veco ES dalībvalstu līmenim, prasība pēc mērķtiecīgāka
kohēzijas atbalsta infrastruktūras projektiem, eksporta nozarēm, pētniecībai un
attīstībai, digitalizācijai un automatizācija gūs lielāku abu pušu atbalstu. Ņemot to
vērā, Latvijai jābūt gatavai radīt, ierosināt un aizstāvēt ambiciozākus projektus. Lai
gan lauksaimniecības sektors joprojām būs ievērojams ES finansējuma mērķis, un
Eiropas Sociālais fonds ir svarīgs rīks, lai nodrošinātu plašākas sabiedrības atbalstu
un ES leģitimitāti, tie ir uz valsts “aploksnes principu” balstīti finanšu instrumenti,
kas, visticamāk, mainīsies. Tāpēc Latvijai nevajadzētu baidīties ierosināt ambiciozus, “lielākai pasaulē” mēroga projektus. Pamatojoties uz ievērojamo specializāciju
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informācijas tehnoloģiju jomā un, piemēram, valsts īpašumā esošajiem uzņēmumiem “Lattelecom” un “Latvijas Mobilais Telefons”, pastāv iespēja “domāt lielā
mērogā”.
Šis jautājums ir cieši saistīts ar citu 2018. gada ekonomisko izaicinājumu – globālā tirdzniecība. Proti, 2017. gadā augļus sāka nest ES un Kanādas Visaptverošais
ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA). Atbilstīgi Latvijas perspektīvai
tirdzniecības attiecības ar Kanādu iet roku rokā ar drošības attiecībām NATO un
Latvijas nacionālo aviosabiedrību “AirBaltic” kā vienu no Kanādas “Bombardier” lojālākajiem klientiem. Vienlaikus pašreizējam eksporta apjomam uz šo Ziemeļamerikas
valsti tikai 18,8 miljonu eiro26 apmērā ir acīmredzami lemts pieaugt. 2018. gadā turpināsies sarunas par ES un Japānas brīvās tirdzniecības līgumu, un Japāna ir valsts,
kurā Latvijas dizaina un nišas produkti varētu izraisīt iedzīvotāju atbalstu un interesi. Šajā kontekstā runa nav tikai par pašreizējā 28,19 miljonu eiro vērtā eksporta
uz Japānu palielināšanu. Gan Japānas, gan Kanādas gadījumā ir potenciāls piesaistīt
jaunus partnerus un investorus, lai Latvijas uzņēmumi pārietu globālā līmenī. Visbeidzot CETA sarunu pozitīvais rezultāts ir devis jaunu elpu ne tikai ES un Japānas līgumam, bet arī vieš cerības par līdzīgu sarunu uzsākšanu ar Austrāliju un
Jaunzēlandi.
No globālā skatupunkta klimata pārmaiņas arī 2018. gadā vai nākamajā gadā
pēc tā joprojām būs satraukuma iemesls visā pasaulē. ES ir noteikusi kopīgos mērķus, ar kuru palīdzību tā kļūs par vadošo videi draudzīgas, funkcionējošas ekonomikas piemēru, savukārt Latvija kā daļa no ES un mazāka ieguldījuma sniedzēja
ES kopējā pienesumā attiecībā uz sniegumu vides jomā jau ir piemērs citām dalībvalstīm. ES ir sapratusi, ka var rādīt piemēru, un savam reģionam ir noteikusi optimistiskus mērķus. ES kā viens veselums veido daļu no Parīzes nolīguma, un visas
ES valstis ir izstrādājušas nacionālos klimata rīcības plānus un ir apņēmušās līdz
2030. gadam samazināt kontinenta emisijas par vismaz 40 %. Amerikas Savienoto
Valstu prezidents ir paziņojis, ka viņa vadītā valsts vairs nebūs daļa no Parīzes nolīguma. Šis apstāklis nav un, vēl jo vairāk, tas nedrīkstētu mudināt ES pārtraukt tās
vienotos pūliņus, rīkojoties kā aktīvākajai nolīguma īstenotajai pārējo valstu vidū.
Vēl jo vairāk šim apstāklim vajadzētu mudināt Latviju palielināt savu devumu klimata pārmaiņu jomā. Ar klimatu saistītie izaicinājumi pieder pie tēmām, kurās Latvijas pozīcija ir reti pamanāma. Ņemot vērā, ka Latvija sevi pozicionē kā vienu no
zaļākajām valstīm pasaulē27 un tai, raugoties uz pārstāvniecību valdībā un prezidentūrā, ir viena no ietekmīgākajām zaļajām partijām pasaulē, ir skumīgi, ka tā ir tik ļoti
neaktīva un nereti vides standartus uztver kā apgrūtinājumu.
Attiecīgi ir laiks pievērsties lokālākiem Eiropas Savienības un Latvijas izaicinājumiem 2018. gadā, proti, aizsardzībai un iekšējai drošībai. Iekšējā drošība ir daļa no
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plašāka jautājuma par stingrāku ES pozīciju pret terorismu tās robežās. ES lēmumu
pieņēmējiem bija nepieciešams mazliet vairāk par gadu, lai vienotos par Terorisma
direktīvu,28 kas nosaka noteiktu terorisma aktu kriminalizāciju visās dalībvalstīs
un tika pieņemta 2017. gada martā. Direktīvā ir atrunātas terorakta veikšanas sekas,
savukārt likumdevēju vienošanās par preventīviem pasākumiem vēl joprojām ir
jāpanāk. Grozot direktīvu (2015/849), likumdevēji palielinātu finanšu izlūkošanas vienību tiesības, palielinātu caurskatāmību, kā arī veiktu pielāgojumus, lai tās
ietvarā spētu risināt draudus, kas izriet no finanšu transakcijās izmantotajiem tehnoloģiju jauninājumiem. Preventīvie pasākumi veido iekšējās drošības palielināšanas
centrālo elementu, tādējādi apstiprinājums tiek gaidīts līdz 2017. gada beigām vai
2018. gada sākumā. Ārlietu ministrijas sagatavotajā ikgadējā 2016. gada ziņojumā 29
par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos
ir skaidri norādīts, ka Savienības drošība visā Šengenas zonā ir prioritāte, un tā kā
prioritāte ir pierādījusies arī 2017. gadā. Tādēļ ir droši pieņemt, ka tā savu svarīgumu
saglabās arī turpmākajos gados. Latvija ir bijusi veiksmīga, jo uz to nav bijuši vērsti
teroristu uzbrukumi, vienlaikus jebkuru nākotnes uzbrukumu novēršanai izstrādāts
mehānisms ir ārkārtīgi svarīgs.
No militārās drošības skatupunkta Latvija 2018. gadā būs pilnā mērā izpildījusi
NATO sabiedroto noteiktās vadlīnijas par 2 % IKP novirzīšanu aizsardzībai. Kaut
arī Latvija saglabā savu lojalitāti NATO un tās pašreizējā politika ir bijusi līdzīga
principam “nevajag labot to, kas nav salauzts,” tā pēc sākotnējās atturības izlēma kļūt
par daļu no Pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) drošībā un aizsardzībā,
proti, par daļu no jaunā ES aizsardzības pakta. Tas ir vēl viens vairāku ātrumu Eiropas piemērs, jo tikai 25 no turpmākajām 27 dalībvalstīm ir pievienojušās šim formējumam. Eiropas Aizsardzības savienībai, ko Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans
Klods Junkers prognozē līdz 2025. gadam, 30 ir paredzēta cieša sadarbība ar NATO,
kā tas tika noteikts 2016. gada ES un NATO kopīgajā deklarācijā par abu pušu stratēģiskās partnerības uzlabošanu. Viena no pušu definētajām prioritātēm bija atbalsts
Austrumu un Dienvidu partnervalstu spēju uzlabošanas pasākumiem. Tādējādi
reģionālā sadarbība joprojām būs svarīgs faktors visai ES, tās kaimiņvalstīm un tās
NATO sabiedrotajiem, īpaši Kanādai un ASV. Šī ir loģika, kurai izdodas darboties
arī otrā virzienā – ES un NATO interesēs nav tikai, lai Rietumbalkānu reģions būtu
tuvāk Savienībai, bet arī tas, lai NATO joprojām būtu ES aizsardzības enkurs. Šī pati
loģika attiecas uz šobrīd nemierīgo Turciju; Turcija ir ārkārtīgi svarīga Eiropai, īpaši
saistībā ar vienošanos par migrantiem, tirdzniecību un aizsardzību, un tā ir arī izšķiroši svarīga NATO sabiedrotā.
Tādējādi esam nonākuši līdz pēdējam aspektam, par kuru Latvija ir jau arī
iepriekš aktīvi runājusi – ES paplašināšanās. Vēl tikai pirms gada Turcija joprojām
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tika definēta kā ES un arī Latvijas stratēģiskā partnere. Iepriekšējie 12 mēneši pierāda, ka diplomātiskās attiecības un 12 gadi darba kopš iestāšanās sarunu uzsākšanas var rekordlaikā apgriezties pretējā virzienā. Kopš 2015. gada Turcijas prezidents
Redžeps Tajips Erdogans (Recep Tayyip Erdogan) pēc politiskās iedvesmas ir lūkojies Krievijā un pat veicinājis savā valstī tādu politiku, kas ir tiešā pretrunā ar ES un
demokrātijas vērtībām. Turklāt 2017. gada aprīlī notikušā referenduma apšaubāmie
rezultāti, kas ļauj grozīt Turcijas konstitūciju, sniedz pietiekamu pamatu Eiropas
Parlamentam aicināt uz iestāšanās sarunu iesaldēšanu. Šobrīd mierīgāka gaisotne
valda saistībā ar ES attiecībām ar Rietumbalkānu un Austrumu partnerības valstīm.
Stratēģiskais progress attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumiem ar katru
no Rietumbalkānu valstīm ES ir svarīgs, bet tiek gaidīts, ka Latvija turpinās iesaistīties procesā līdzīgi kā tā rīkojas Ukrainas gadījumā – sniedzot atbalstu iestāšanās
līgumu īstenojošo personu kapacitātes uzlabošanā.

SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
Latvijas dalība Eiropas Savienībā un eirozonā ir izšķiroši svarīga, lai valsts attīstītos drošā, labi strukturētā, prognozējamā un daudzsološā vidē. Kaut arī ES piedzīvo
politiskus izaicinājumus, Latvijas pozīcija pret Eiropas Savienību nav tikusi apšaubīta tādā apjomā, kā tas ir noticis daudzās citās ES valstīs. Iemesls šim faktam neaprobežojas tikai ar pārliecinošo sabiedrības atbalstu šim projektam. Skaidrojums
rodams stratēģiskajās interesēs, tiešajos un netiešajos finanšu un ekonomiskajos
ieguvumos un kopīgajās vērtībās. Šķiet, ka Latvijas sabiedrība apzinās destruktīvo
ietekmi, kas piemīt pret eiropeiskumu vērstai politikai, un ģeopolitisko vakuumu, ko
šāda politika varētu izraisīt. Tādējādi līdztekus šajā rakstā minētajiem argumentiem
un ieteikumiem par ambiciozāku Latvijas pozicionēšanu ES politikā un noteiktu ES
jautājumu kā “mīļprojektu” izvēlēšanos ir iespējams izvirzīt arī divus praktiskākus
ieteikumus.
Pirmkārt, Latvijai tās ES politikas kontekstā ir nepieciešams skaidrs vēstījums
un stratēģija. Un Saeimas Eiropas lietu komisijai kopā ar Ārlietu ministriju un attiecīgajām ministrijām būtu jāvada process, kurā tiktu definēti “Latvijas darbības Eiropas Savienībā stratēģiskie principi 2018-2028”. Šis dokuments ļautu ne tikai pievērsties katra sektora cerībām, plāniem un ambīcijām turpmāko 10 gadu griezumā, bet
arī aizpildīt šobrīd valdošo tukšumu attiecībā uz konceptuālu un stratēģisku plānošanas dokumentu par ES jautājumiem. Bet vissvarīgākais, tas arī katram Latvijas
iedzīvotājam sniegtu skaidru vēstījumu par valsts dalību ES. Visbeidzot, tas būtu
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simbolisks, Latvijas simtgadei veltīts dokuments, kas demonstrētu nepārtraukto
Latvijas dalību pasaules politikā.
Otrais ieteikums ir, lai Latvija kļūst par tās ES politikas un finansējuma piešķiršanas veicinātāju, kuras mērķis ir cilvēku savstarpējās mijiedarbības sekmēšana.
Nepietiekama sociāli politiskā ES pilsoņu integrācija un personisko kontaktu un
mijiedarbības trūkums iedzīvotāju starpā mazina ES popularitāti. Pārāk daudz cilvēku ir atrauti no ES. Tādējādi Latvija varētu iestāties par ģeogrāfiskās marginalizācijas mazināšanu un cilvēku savstarpējo integrāciju. Programma “Erasmus+” ir bijusi
ļoti veiksmīga, bet nereti no tās labumu gūst tikai jaunieši un akadēmiskās aprindas.
Jāveicina ceļošana un ciešāka saikne starp visiem dažādu valstu iedzīvotājiem. Piemēram, ievērojami jāpaplašina partnerpilsētu un partnerciemu tīkli un jāveicina kultūras apmaiņa.
Tādējādi Latvijai nevajadzētu baidīties no ambīcijām. ES Padomes prezidentūras panākumi, uzkrātā būtiskā pieredze kā ES dalībvalstij un administratīvā kapacitāte ES lietās padara Latviju par nobriedušu ES dalībvalsti. Mācību un adaptācijas
periods ir pagājis, un ir nepieciešama proaktīvāka politiskā pieeja. Ambiciozi projekti ir nepieciešami ne tikai, lai gūtu praktisku labumu, bet arī lai smeltos iedvesmu
un motivāciju. Vāja un neaktīva politika būtu kļūda. Tāpēc Latvijai nevajadzētu
izniekot 2018. gada iespēju.
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EIROZONAS REFORMAS –
VĪZIJAS, IESPĒJAS UN RISKI
Aldis Austers, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 2017. gada 13. gada septembra runā Eiropas Parlamentā par stāvokli Savienībā iepriecināti atzīmēja, ka pēdējo
divu gadu laikā izaugsme eirozonā un ES ir apsteigusi izaugsmi ASV. Lūkojoties uz
2018. gadu, pēdējo aktīvas darbības gadu pirms kārtējām Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā, Junkeraprāt, ir svarīgi turpināt uzņemto kursu un veidot vienotāku,
stiprāku un demokrātiskāku Eiropu 2025. gadam.1
Neskatoties uz Žana Kloda Junkera optimismu, Eirozonas dalībvalstis joprojām ir sašķeltas, turklāt dziļā plaisa starp eirozonas perifēriju un kodola valstīm
nav mazinājusies par spīti ekonomiskās situācijas uzlabojumiem. Pārāk liels valsts
parāds, bezdarbs un investīciju trūkums perifērijā, no vienas puses, un darbaspēka
trūkums un pārmērīga uzkrājumu veidošana kodola valstīs, no otras puses, ir uzskatāmākie piemēri pastāvošajai fragmentācijai. Ekonomiskās situācijas stabilizācija
līdz šim bija iespējama, pateicoties Eiropas Centrālās bankas tehnokrātiem, kuri
darīja visu, “lai saglabātu eiro”. Politiskajā līmenī vīzijas par risinājumiem atšķiras. Ja
kodola valstīm patīk runāt par fiskālo disciplīnu un strukturālajām reformām perifērijā (piemēram, attiecībā uz darbaspēka regulāciju un sociālā nodrošinājuma politikām), tad perifērijas valstis uzsver, ka ir institucionāli pārāk atšķirīgas, lai varētu
īstenot šādas strukturālās reformas, neriskējot ar pastāvošās sociālekonomiskās sistēmas sabrukumu, tāpēc nepieciešama solidaritāte eirozonas ietvaros. 2017. gadā
šiem diviem naratīviem ir pievienojies trešais naratīvs, kura galvenais virzītājs ir
Francija, un runa ir par institucionāliem pārveidojumiem eirozonas līmenī, proti,
eirozonas kopīgu budžetu un eirozonas finanšu ministru.
Latvija ir deklarējusi, ka tās ir interesēs ir efektīva, spēcīga un vienota ES kā nacionālu valstu savienība. Vienlaikus Latvija uzsver, ka redz sevi cieši integrētu ES kodolā
un ka vēlas redzēt Eiropu kā politiski vienotu un ekonomiski konkurētspējīgu.2 Ko tas
viss nozīmētu eirozonas reformu kontekstā, Latvijas valsts iestādes līdz šim nav atklā120

jušas. Ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un ES jautājumos, kas tika publiskots 2016. gada nogalē, eirozona ir pieminēta
tikai vienu reizi – kontekstā ar Latvijas lēno eksporta pieaugumu eirozonas virzienā.

EIROZONĀ ATGRIEŽAS NOTURĪGA EKONOMISKĀ IZAUGSME
Eirozonā 2017. gads noslēgsies ar desmitgades straujāko ekonomikas izaugsmi: reālais IKP pieaugums tiek prognozēts 2,2 % apmērā. Lai arī joprojām eirozonas ekonomiskie rādītāji nedaudz atpaliek no ES kopējiem rādītājiem (prognozēts, ka ES ekonomika kopumā šogad sasniegs stabilu izaugsmi 2,3 % apmērā), rezultāti ir daudz
labāki, nekā bija gaidīts gada sākumā (gada sākumā eirozonas izaugsmi prognozēja
1,7 % robežās). Arī Grieķija ir atgriezusies pie ekonomiskās izaugsmes, 2017. gadā
sasniedzot, kā tagad prognozēts, 1,6 % IKP reālo pieaugumu. Savukārt Latvija, pēc
vairākus gadus ilgušās pieticīgās izaugsmes, atkal ir nokļuvusi starp līderiem ar
4,2 % IKP izaugsmi 2017. gadā.
Eiropas Komisija norāda, ka nodarbināto skaits ES ir sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni. Turklāt investīciju apjoms aug, caurmērā valstu budžeta deficīts un
valdības parāds pakāpeniski samazinās. Tiek novērots, ka ir atsācies reālo ienākumu
konverģences process starp ES dalībvalstīm. 3 Par ekonomiskās izaugsmes noturīgumu liecina ekonomiskās konjunktūras rādītāji – gan uzņēmēju, gan patērētāju
optimisms 2017. gadā ir audzis straujāk nekā reālais IKP (sk. 1 attēlu).
Ekonomiskā sentimenta rādītājs
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Ekonomiskā sentimenta rādītājs

Patērētāju konfidences rādītājs

IKP reālais pieaugums (% pret iepriekšējā
gada to pašu periodu; labā ass)

IKP reālais pieaugums (% pret iepriekšējā
gada to pašu periodu; labā ass)

1. attēls. Pieaugošais ekonomiskais optimisms eirozonas dalībvalstīs.
Avots: Eirostata datu kopas [namq_10_gdp] un [ei_bssi_m_r2]

121

Ilgi gaidītā noturīgā ekonomiskā izaugsme noteikti atvieglos komercbanku
situāciju, kuras ir novārdzinātas daudzo slikto aizdevumu, augsto kapitāla prasību
un negatīvo procentu likmju dēļ, neļaujot tām atsākt pelnīt. Arī nodokļu ieņēmumi
augs, tādējādi atvieglojot fiskālās grūtības izjūtošo dalībvalstu situāciju. Turklāt
monetārās stimulēšanas rezultātā starpbanku naudas aizdevumu likmes jau vairākus gadus atrodas ļoti zemā līmenī un svārstās ap nulles likmi. Tā iespaidā eiro kurss
pret ASV dolāru krītas, tādējādi veicinot eirozonas eksportu.

PROBLĒMAS SAGLABĀJAS,
NESKATOTIES UZ EKONOMISKO IZAUGSMI
Ekonomiskās situācijas atlabšana noteikti mazinās motivāciju turpināt reformas gan
dalībvalstu līmenī, gan eirozonas mērogā – ieslīgšana pašapmierinātībā ir nozīmīgs
drauds. Komisija pati atzīst, ka IKP pieaugums un inflācija joprojām ir atkarīgi no
politikas (lasi – Eiropas Centrālās bankas) atbalsta, un ne tik daudz no tirgus dalībnieku iniciatīvas. Ekonomikas atlabšana joprojām ir nepilnīga, darba tirgū pastāvot
ievērojamam aktivitātes trūkumam atsevišķos reģionos un algām pieaugot netipiski
lēni.4 Turklāt, kā liecina vēsturiskā pieredze, ir jāpaiet vismaz 2–3 gadiem, līdz ekonomiskās izaugsmes rezultāti sasniedz plašas sabiedrības masas. Tāpēc, neskatoties
uz atlabšanu, pie varas esošo politisko spēku nākotni joprojām turpinās apdraudēt
radikāli populistiskie spēki.
Atveseļošanās process pēc 2008. gada finanšu krīzes nebija viegls. Eirozona
piedzīvoja divkāršu ekonomisko recesiju (2009. un 2012. gadā), un tās atveseļošanās bija daudz lēnāka nekā, piemēram, ASV. Tam bija vairāki iemesli. Pirmkārt,
fiskālā konsolidācija, kas tika īstenota gan eirozonas kodola (kreditori), gan perifērijas (debitori) valstīs, pastiprināja ekonomiskās problēmas krīzes smagāk skartajās
perifērijas valstīs. Eirozonai būtu izvedies pārvarēt krīzi daudz sekmīgāk, ja debitoru
valstīs būtu īstenota fiskālā konsolidācija kopā ar strukturālām reformām un kreditoru valstīs – ekspansīva fiskālā politika, taču gan vienā, gan otrā pusē tam pietrūka
politiskās gribas. Otrkārt, ECB savas monetārās stimulēšanas programmas sāka īstenot daudz vēlāk nekā Federālo rezervju sistēma ASV un Anglijas Banka. Turklāt,
baidoties no inflācijas, 2011. gada sākumā Žana Kloda Trišē vadītā ECB pārsteidzīgi paaugstināja procentu likmes, radot papildu problēmas parādu jūgā slīgstošajām eirozonas perifērijas valstīm. Apjausma, ka eirozonas galvenā problēma ir nevis
inflācija, bet gan deflācija, nāca tikai 2015. gadā5, vairākus gadus pēc ECB vadības
maiņas 2011. gada nogalē, kad par ECB prezidentu kļuva Mario Dragi.
122
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2. attēls. Ilgtermiņa procentu likmes eirozonas dalībvalstīs.
Avots: Eirostata datu kopa [irt_lt_mcby_m]

Eirozonas dalībvalstu vidū joprojām pastāv ievērojamas ekonomiskās atšķirības. Arī monetārie apstākļi būtiski atšķiras, neskatoties uz vienoto monetāro politiku, par ko liecina atšķirīgās ilgtermiņa procentu likmes (sk. 2. attēlu) un naudas
aizdevumu likmes (sk. 1. tabulu pielikumā). Turklāt eiro vērtības kritumu valūtu
tirgos, kas atvieglo eksportu, izjūt ne visas eirozonas valstis, jo zemās inflācijas
dēļ daļā eirozonas dalībvalstu reālais eiro kurss faktiski pieaug. Eirozonas kodola
valstis – Vācija, Austrija un Benilukss – ir sasniegušas sava potenciāla griestus un
spēj attīstīties tikai uz importētā darbaspēka rēķina, kamēr eirozonas perifērijas valstīs ekonomiskā situācija joprojām ir saspīlēta. Piemēram, Vācijā bezdarbs sasniedzis rekordzemo 4,1 procentu, bet tikmēr kaimiņvalstī Francijā bezdarbs pārsniedz
10 procentus. Teorētiski Francijas bezdarbnieki nodrošinās būtisku darbaroku
rezervi un ekonomiskās attīstības dzinuli situācijā, kad Vācijas ekonomiskais potenciāls būs izsmelts; šobrīd makroekonomiskie nosacījumi Francijā vēl nav tādi, lai
liktu lietā šīs nenoslogotās darba roku rezerves.
Sekmīga tālāka ekonomiskā integrācija vienotā tirgus ietvaros, pastāvot eirozonas
finansiālajai un monetārajai fragmentācijai, nav iespējama. Šobrīd joprojām kapitāla
plūsmas uz eirozonas perifēriju tiek nodrošinātas mākslīgā veidā, caur ES budžeta un
ECB operācijām, kas nav ilgtspējīgi. Šeit runa nav tikai par Grieķiju, bet arī par Latviju
un pārējām Baltijas valstīm, kurās līdz šim bija novērojams privāto investīciju atplūdums no eirozonas kodola valstīm. Šādos apstākļos pastāv ļoti augsts kapitāla bēgšanas
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risks no eirozonas perifērijas, un to var izraisīt pat šķietami niecīgs asimetrisks šoks.
Faktori, kuri var radīt šādu asimetrisku šoku, ir vairāki. Piemēram, šādu šoku var izraisīt jauna banku krīze, negaidīta politiskā krīze, kāda nozīmīga ārvalstu investīciju projekta pārtraukšana, dabas kataklizmas u. tml. Lai arī par sekām pagaidām grūti spriest,
arī Brexit 2019. gada martā var radīt spēcīgu ekonomiskā šoka vilni.
Eirozonas ekonomiskā nelīdzsvarotība atsauksies arī uz Latvijas attīstību. ES
fondu līdzekļu pieplūdums ir atdzīvinājis investīciju vidi Latvijā un radījis uz iekšzemes patēriņu orientētu ekonomisko izaugsmi. Tajā pašā laikā eksporta iespējas
uz eirozonas kodola valstīm samazinās, kas ir saistīts ar pārmērīgu uzkrāšanu šajās
valstīs.6 Latvijai un pārējām Baltijas valstīm ar kodola valstīm ir izveidojušās asimetriskas ekonomiskās attiecības, īpaši ar Vāciju, ko apliecina ievērojamais negatīvais tirdzniecības saldo. Ja neņem vērā pieaugošo tirdzniecību Baltijas valstu starpā,
kopumā Baltijas valstis ekonomiski attālinās no eirozonas, jo to eksporta tirgi atrodas citu valūtu areālos. Tirdzniecības pārvirzīšana uz trešo valstu tirgiem savukārt
nozīmē, ka Baltijas valstu politisko interešu areāls, kura centrā ir Vācija, vairs nesakrīt ar šo valstu ekonomisko interešu areālu, kas šobrīd ir centrēts uz Skandināviju
un bijušās PSRS teritorijām.7
Latvijas sabiedrība ir negatīvi noskaņota pret darbaspēka migrāciju, savukārt
Latvijas uzņēmēji nav īpaši čakli uz investēšanu ārvalstīs. Šādos apstākļos Latvijas turpmākā ekonomiskā izaugsme būs lielā mērā atkarīga no tā, kā tiks savietotas
strauji augošās algas ar produktivitātes kāpināšanu. Jebkurā gadījumā ir sagaidāms
inflācijas kāpums, jo zemu monetāro procentu likmju apstākļos (ECB nav noskaņota
pārskatīt likmes tuvākajā nākotnē), pastāvot augstam pieprasījumam, sagaidāms
jauns aizņemšanās vilnis, kas tālāk uzkarsēs ekonomiku. 2018. gada budžets būtu
bijis īstais brīdis sākt veidot fiskālos uzkrājumus nebaltām dienām, taču, kā apliecina
apstiprinātais valsts budžets, Latvijas valdība, paredzot 2018. gadā budžeta deficītu,
ir izvēlējusies iet fiskālās stimulācijas ceļu.

CEĻĀ UZ ILGTSPĒJĪGU EIRO – PĀRBŪVES PABEIGŠANA
Eirozonas reformu jautājumi nav bijuši Eiropas līderu darba kārtībā kopš 2015. gada
jūlija, kad notika pēdējais eiro jautājumiem veltītais samits.8 Tam bija vairāki
iemesli. Pirmkārt, līdz 2015. gadam bija pārvarēta krīzes akūtākā fāze bez nepieciešamības likt lietā “smago artilēriju”, proti, izmantojot ad hoc risinājumus, problēmas izdevās lokalizēt perifērijas ietvaros, neapdraudot centru. Otrkārt, pieaugot
populisma popularitātei un tuvojoties nacionālajām vēlēšanām virknē eirozonas
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dalībvalstu, tajā skaitā Francijā un Vācijā, nebija politiskās gribas cilāt pretrunīgi
vērtētos eirozonas reformu jautājumus. Šobrīd kritiskās vēlēšanas ir aiz muguras,
turklāt tajās uzvaru ir guvuši eiropeiski noskaņotie politiskie spēki, tāpēc 2017. gada
nogale un 2018. gads ir piemērotākais laiks, kad vienoties par pēdējiem elementiem
eirozonas pārbūves pabeigšanai. Vēlāka reformu īstenošana var būt novēlota, ņemot
vērā milzīgo neskaidrību attiecībā uz Brexit sekām un to, ka ECB jau ir izmantojusi
visus tās rīcībā esošos instrumentus iepriekšējās krīzes pārvarēšanai un tai nebūs
efektīvu līdzekļu situācijas stabilizācijai jaunas krīzes gadījumā.
Līdzšinējo eirozonas reformu fokuss ir bijis uz fiskālās disciplīnas stiprināšanu
(Fiskālais kompakts, 2013), uzraudzības mehānisma pilnveidošanu (Eiropas semestris, 2010), ārkārtas finanšu palīdzības instrumentu izveidi (Eiropas Finanšu stabilitātes iekārta, 2010, un Eiropas Stabilizācijas mehānisms, 2012) un bankas sistēmas labāku pārvaldību (Banku savienība, 2013). Taču neatrisināti palikuši vairāki
būtiski jautājumi. Ja fiskālās disciplīnas un uzraudzības jomā ir panākts ievērojams
progress, tad attiecībā uz kopīgu makroekonomisko risku pārvaldību, piemēram,
izmantojot fiskālā atbalsta (solidaritātes) instrumentus, risinājumi līdz šim ir bijuši
ad hoc rakstura un ierobežota apjoma. Šādos apstākļos eirozonas finansiālā stabilizācija lielā mērā ir bijusi atkarīga no ECB rīcības.
Uzlabojoties situācijai eirozonā, 2016. un 2017. gadā ECB ir sākusi samazināt
vērtspapīru iepirkumus, tādējādi apliecinot pieaugošu ticību ekonomiskajiem uzlabojumiem, taču vienlaikus ECB norāda, ka ekonomiskās izaugsmes pamatā ir “ļoti
labvēlīgie finansiālie nosacījumi”, kuri savukārt “ir pilnībā atkarīgi no ECB īstenotajiem pasākumiem”. Proti, ECB vēlas pateikt, ka eirozonas ekonomiskā izaugsme joprojām nav spējīga attīstīties autonomi no monetārajiem stimuliem. Tāpēc, kā ziņots,
ECB turpinās īstenot gan vērtspapīru iepirkumu programmu, gan ultrazemo procentu likmju politiku vismaz līdz 2018. gada septembra beigām.9
Tas, ko ECB nesaka, bet par ko uztraucas makroekonomikas eksperti, ir tas, ka,
saskaroties ar jaunu apjomīgu finanšu krīzi, ECB vairs nebūs iespējas glābt situāciju,
jo visi tās rīcībā esošie instrumenti jau ir iedarbināti šobrīd. Jaunas krīzes gadījumā
vienīgais glābiņš būs fiskālās dabas risinājumi, taču par to izveidošanu nav panākta
vienošanās. Proti, neskatoties uz jau padarīto, eirozonas pašreizējam veidolam ir vairāki būtiski trūkumi. Pirmkārt, nav izdevies pārraut saikni starp bankām un individuālām valdībām, t. i., nav izdevies izveidot banku uzraudzības sistēmu, kas darbotos autonomi no individuālām valstīm.10 Otrkārt, automātiska risku samazināšana
un līdzsvarošana eirozonas ietvaros, ko nodrošinātu kapitāla savienība, banku savienība vai fiskālā savienība (kopīga parāda emisija), nav izveidota. Treškārt, nav izveidots mehānisms, kā koriģēt pieaugošas konkurētspējas atšķirības starp eirozonas
dalībvalstīm (valūtas devalvācijas vietā).
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Eiropas Komisijas skatījums
2017. gada maijā Eiropas Komisija publicēja pārdomu dokumentu par ekonomiskās
un monetārās savienības (EMS) padziļināšanu. EMS reformu jautājumi tika aplūkoti arī Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera ikgadējā ziņojumā Eiropas Parlamentam par stāvokli savienībā.
Jāatzīmē, ka pēdējo piecu gadu laikā Komisija sadarbībā ar citām ES institūcijām (Eirogrupu, Eiropas Padomes prezidentu un ECB) ir nākusi klajā ar vairākiem
redzējumiem par EMS nākotni. 2012. gadā tika publicēts dokuments “Ceļā uz īstu
ekonomisko un monetāro savienību”. Šis ambiciozais plāns paredzēja veidot integrētu finanšu ietvaru (citu lietu starpā arī kopīgu mehānismu banku pārveidošanai
un depozītu garantēšanai), integrētu budžeta ietvaru (ietverot fiskālo solidaritāti
dažādās formās) un integrētu ekonomisko ietvaru (tajā skaitā attiecībā arī uz lielāku
darbaspēka mobilitāti un nodokļu politiku koordināciju). Šis plāns netika akceptēts,
jo fiskālās solidaritātes aspekti saņēma pārāk pretrunīgus vērtējumus no dalībvalstīm. 2015. gadā tika publicēts jauns dokuments “Pabeidzot Eiropas Ekonomisko un
monetāro savienību” jeb tā dēvētais “piecu prezidentu” ziņojums. Šajā dokumentā
lielāka uzmanība tika veltīta ekonomiski strukturālo pārkārtojumu īstenošanai, turklāt tika piedāvāta pakāpeniska pieeja reformu īstenošanai, pretrunīgi vērtētos fiskālās solidaritātes pasākumus atliekot uz otro reformu posmu (līdz 2025. gadam).
Pašreizējā pārdomu dokumentā galvenais akcents likts uz principu izklāstu,
kuri ir būtiski sekmīgai EMS darbībai, un dažādu rīcības alternatīvu piedāvājumu,
dodot iespēju pašām dalībvalstīm izlemt, kā īstenot iezīmētos principus. Zīmīgi, ka
šajā dokumentā tiek piedāvāts sasaistīt ES strukturālo fondu maksājumus ar strukturālo reformu īstenošanu, un daļu no ES budžeta izmantot eiro stabilizācijas mērķiem, t. sk. Eiropas bezdarba apdrošināšanas shēmas izveidei. Tiek piedāvāts apvienot eirogrupas prezidenta un par EMS atbildīgā Komisijas komisāra amatus, kā arī
veidot Eiropas Monetāro fondu pēc analoģijas ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF).
Tas ļautu vienkāršot pašreizējo komplicēto un, galvenais, politizēto lēmumu pieņemšanas gaitu Eiropas Stabilizācijas mehānisma (ESM) ietvaros. Jaunākās vēsmas
no Eiropas Komisijas liecina, ka Komisija visus eirozonas instrumentus, arī EMS
ietvaru un “fiskālo kompaktu”, vēlas integrēt ES tiesību sistēmā. Komisijas pieeja jau
ir tikusi kritizēta par to, ka runā par lietām, kuras ietver papildu kompetenču piešķiršanu ES institūcijām, kam, visticamāk, pietrūks politiskās gribas, taču nerunā par
būtiskāko, proti, efektīva ietvara izveidošanu eirozonas finanšu stabilizācijai krīzes
situācijās.11
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Francijas skatījums
Eiropeiski noskaņotā Emanuēla Makrona uzvara Francijas prezidenta vēlēšanās
2017. gada maijā un viņa vadītās partijas “En Marche!” pārliecinošā uzvara Francijas parlamenta vēlēšanās jūnijā ļāva Eiropas līderiem atviegloti uzelpot – prognozes, ka varētu uzvarēt radikāli eiroskeptiskā un pret eiro noskaņotā “Front National”
Marinas Lepēnas vadībā, izrādījās nepamatotas. Atšķirībā no Lepēnas Makrons savā
priekšvēlēšanu kampaņā pozicionēja ES kā iespēju Francijai atjaunot savu paputējušo ietekmi gan Eiropas kontinentā, gan pasaulē. Saskaņā ar viņa vīziju, Francijai ir
nepieciešama ciešāk integrēta, bet reformēta Eiropas Savienība: dalība ES nav pašmērķis – tai ir jākalpo dalībvalstu un to sabiedrību interesēm. ES jākļūst sociāli taisnīgākai un integrācijas procesiem jābūt fokusētiem uz eiro: eirozonai nepieciešams
savs budžets, vienota nodokļu politika un spēcīga politiska vadība eirozonas finanšu
ministra veidolā. Svarīgi atzīmēt, ka Francijas iekšējo reformu jautājumus – darba
likumdošanas, veselības, pensiju un sociālās sistēmas efektivizāciju – Makrons
pamato ar nepieciešamību atjaunot Francijas politisko ietekmi kontinentā. Makrons
saprot, ka, neveicot reformas, Francijai – un Makronam personīgi – nav cerību iegūt
autoritāti Vācijas acīs un panākt to, ka Vācija iegulda vairāk līdzekļu Eiropas līmeņa
investīciju programmās. Līdz ar to Makrona priekšlikumiem par eirozonas budžeta
un finanšu ministra posteņa izveidi ir simboliska nozīme, apliecinot, ka notiek dalībvalstu satuvināšanās un ka partneri (lasi – Vācija) rēķinās ar Franciju.
Makronam nebūs viegli īstenot iekšējās reformas, jo Francijas sociālā sistēma pēdējās reformas piedzīvoja 1995. gadā, un kopš tā laika jebkuri mēģinājumi to reformēt ir
sastapušies ar spēcīgiem protestiem. Makrona Eiropas idejas ir sastapušās arī ar spēcīgu
kritiku. Piemēram, tiek aizrādīts, ka papildu institūciju veidošana tikai sarežģīs jau tā
komplicēto eirozonas pārvaldes struktūru. Turklāt, tā kā dalībvalstīm nav vēlmes piešķirt ES institūcijām papildu kompetences, ideja par eirozonas budžetu un eirozonas
finanšu ministrs būtu tikai dekorācija bez reāla piepildījuma. Pastāv arī bažas, ka Francijas vīzijas par sociālu Eiropu maskē vēlmi pārnest Francijas sociālo modeli uz Eiropu.

Vācijas skatījums
ES paplašināšanās un 2008. gada krīze ir padarījusi Vāciju par ietekmīgāko ES dalībvalsti un tās kancleri Angelu Merkeli par neapstrīdamu Eiropas līderi. Problēma gan ir tā,
ka Vācija nav gatava atzīt šo lomu un, līdz ar to savās iekšējās debatēs vairās runāt par
Eiropas problēmām un Vācijas nozīmi šo problēmu pārvarēšanā.12 Piemēram, Vācijas
parlamenta priekšvēlēšanu cīņā 2017. gada vasarā atšķirībā no Francijas praktiski nefigurēja ES tēmas. Šajās vēlēšanās, kuras notika 23. septembrī, Merkeles kristīgie demokrāti
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saglabāja vairākumu, nodrošinot Merkelei kancleres amatu ceturto termiņu pēc kārtas.
Neskatoties uz uzvaru, kristīgo demokrātu pārstāvniecība Bundestāgā būtiski samazināsies, vājinot Merkeles pozīcijas. Valdības veidošana ar brīvajiem demokrātiem un zaļajiem
neizdevās.13 Cerības dod sociāldemokrātu piekrišana jaunas kopīgas valdības veidošanai. Vācijas sociāldemokrāti ir visparocīgākais partneris gan Merkelei, gan Francijas prezidentam Makronam, jo sociāldemokrāti ir vispozitīvāk noskaņotais politiskais spēks
Vācijā attiecībā uz ciešāku Eiropas integrāciju, taču partija pēc salīdzinoši neveiksmīgā
starta šajās vēlēšanās bija nolēmusi palikt opozīcijā.
Vācija ilgstoši ir iebildusi pret Grieķijas parādu norakstīšanu un jebkādām ilgtermiņa fiskālām saistībām attiecībā uz citām eirozonas dalībvalstīm. Vācijas ieskatā
viss, kas nepieciešams eirozonas dalībvalstīm, ir fiskālā pieticība un strukturālās
reformas, lai turpmāk izvairītos no krīzēm. 27. septembrī, apmeklējot pēdējo eirogrupas finanšu ministru sanāksmi savu pilnvaru laikā, Vācijas finanšu ministrs Volfgangs Šeible iepazīstināja kolēģus ar neformālu dokumentu, kurā izklāstīts Vācijas
skatījums uz eirozonas pārvaldības reformām. Tajā bija norādīts, ka Vācija varētu
piekrist neliela apjoma eirozonas budžetam, lai atalgotu tās dalībvalstis, kuras
cenšas īstenot strukturālas reformas. Vācijai nebūtu arī iebildumu pret eirozonas
finanšu ministra amata izveidi, taču šādam ministram būtu jānodarbojas ar politiku
koordināciju, nevis fiskālās pārdales jautājumiem. Vācija atbalsta ideju par tāda Eiropas Monetārā fonda izveidi, kas sniegtu grūtībās nonākušām dalībvalstīm finansiālu
palīdzību apmaiņā pret tautsaimniecības pārstrukturizāciju.

Latvijas skatījums
Latvijas valdība līdz šim ir izvairījusies komentēt savu skatījumu uz eirozonas reformām. Kuluāru sarunās ir iezīmējusies gatavība piekrist Grieķijas parādu norakstīšanai un gatavība piekrist eirozonas reformēšanai, jo, galu galā, Latvijas dalībai eirozonā ir ģeopolitiska nozīme no Latvijas perspektīvas. Vienlaikus Latvijas valdības
pārstāvji ļoti piesardzīgi vērtē fiskālās savienības idejas, jo uzskata, ka palīdzības
sniegšana turīgākām un fiskāli bezatbildīgām valstīm būtu ārkārtīgi nepopulāra.
Turklāt bažas rada arī tas, ka fiskālās savienības ietvaros var rasties pienākums celt
nodokļu likmes, kas apgrūtinātu Latvijas uzņēmējus.
Patiesi – Vācijas bažas par to, ka fiskālā solidaritāte var radīt morālu kaitējumu, ir
reālas. To apliecina fiskālā federālisma teorija un apstiprina ASV un citu valstu pieredze.14 No otras puses, ekonomikas teorija pamato arī to, ka ekonomiskie šoki valstis
ietekmē atšķirīgi un ka monetārās sistēmas ietvaros solidāra resursu apvienošana var
būt nepieciešama, lai krīzes situācijās novērstu panikas iestāšanos. Tas nozīmē to,
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ka eirozonas dalībvalstīm ir jābūt iespējai saņemt palīdzību no Eiropas Stabilizācijas
mehānisma, pirms šī valsts ir zaudējusi piekļuvi obligāciju tirgum. Turklāt ekonomiski
integrētā telpā atsevišķas mazas valstis vairs nevar būtiski ietekmēt nedz savas finanšu
institūcijas, nedz situāciju darba tirgū, tāpēc, lai neveidotos pastāvīga ekonomiskā
atpalicība šādās valstīs, integrētā telpā ir būtiski nodrošināt solidaritāti starp spēcīgajiem un vājajiem reģioniem ne tikai finanšu stabilizācijas, bet arī attīstības aspektā.
Ekonomiskās izaugsmes atgriešanās Latvijā var radīt maldīgu priekšstatu par to, ka
Latvijas īstenais partneris eirozonā ir Vācija. Nenoliedzami labām attiecībām ar Vāciju
ir ļoti liela nozīme, un tās nepieciešams attīstīt, taču tas fakts vien, ka Vācija līdz šim
neko nav darījusi, lai mazinātu pārmērīgo uzkrāšanu, tādējādi atvieglojot citu valstu
eksporta iespējas, liecina, ka Vācija savas ekonomiskās intereses nav gatava pakārtot
perifērijas valstu vajadzībām. Šo faktu apliecina arī Vācijas vēsā attieksme pret ES vienotā tirgus padziļināšanas iniciatīvām, kas nozīmētu nozīmīgas reformas pašā Vācijā,
piemēram, attiecībā uz pakalpojumu sektora liberalizāciju un pāreju uz digitālo ekonomiku. Tā vietā Vācija labprātāk runā par strukturālajām reformām perifērijas valstīs,
tādējādi uzspiežot partneriem to, ko pati nevēlas darīt savās mājās.
Gadījumā, ja īstenosies sliktākais scenārijs un eirozonu skars jauna krīze, to vissāpīgāk izjutīs eirozonas perifērijas valstis, arī Latvija. Lai to novērstu un mazinātu
nenoteiktību, kas attur no investēšanas, ir nepieciešams turpināt un, galvenais, pabeigt
eirozonas reformas, turklāt tādā veidā, kas respektē nacionālo ekonomiku dažādību.
Publiskās investīcijas (nacionāla vai Eiropas līmeņa) arī turpmāk būs būtisks ekonomiskās attīstības dzinulis eirozonas perifērijā, tāpēc situācijā, kad ECB instrumentu
klāsts ir izsmelts, ir svarīgi izveidot vienotu fiskālās drošības sistēmu krīzes situācijām.
Svarīgi atzīmēt arī to, ka līdz 2014–2020 finanšu perioda ES fondu apgūšanas
sākumam 2016. gada otrajā pusē arī Latvijā bija jūtams investīciju panīkums. Ārvalstu investīciju jomā arī 2017. gads Latvijai nav bijis iepriecinošs – uzkrāto ārvalstu
investīciju apjoms samazinās.15 Domājams, ka līdzīga situācija ir vērojama arī pārējās Baltijas valstīs. Dažādu iemeslu dēļ (demogrāfija, tiesiskums, rūkošās ekonomiskās attiecības ar Krieviju u. c.) Baltijas reģions nav pievilcīgs liela mēroga privātām
investīcijām. Tāpēc Baltijas valstīs tik liela nozīme ir publiskajām ārvalstu investīcijām, proti, ES fondu maksājumiem. Šo maksājumu uzsākšana ir spējusi atdzīvināt
arī privātās investīcijas šajā reģionā, proti, Baltijas valstu gadījumā privātās investīcijas seko publiskajām investīcijām.16 Eiropas Investīciju plāns darbojas citādi.
Tā pēc būtības ir garantiju sistēma, kuras ietvaros ES garantē investīciju projektus,
kurus īsteno un finansē privātpersonas. Šāda garantiju sistēma ir pietiekama, piemēram, Portugāles gadījumā, bet tā nespēj mobilizēt privātās investīcijas CEA reģiona
dalībvalstīs. 3. attēlā ir parādīts salīdzinājums starp ES dalībvalstīm pēc saņemtajiem līdzekļiem no ES budžeta un Eiropas Investīciju fonda (uz iedzīvotāju). Šeit labi
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3. attēls. Eiropas Investīciju plāna rezultāti salīdzinājumā ar finansējumu no ES budžeta
ES dalībvalstīs, eiro uz iedzīvotāju.
Avots: Eiropas Komisija, https://ec.europa.eu/commission/publications/investment- plan-results-so-far_en

redzams, ka ekonomiski atpalikušās dalībvalstis (pārsvarā no CAE reģiona) saņem
relatīvi vairāk nekā attīstītākās ES dalībvalstis rietumu reģionos. Eiropas investīciju
plāna gadījumā situācija ir citāda – relatīvi lielākie saņēmēji ir tieši attīstītākās dalībvalstis. Igaunijas un Lietuvas salīdzinoši labos rādītājus izskaidro vienreizēji liela
mēroga investīciju projekti (piemēram, Igaunijas gadījumā runa ir par Tallinas lidostas rekonstrukciju).
Visbeidzot, runājot par sociālo Eiropu, ieceri, kuru virza Francijas prezidents
Emanuēls Makrons, un atbalsta Eiropas Komisija, Latvija kā sociāli ne īpaši draudzīga valsts varētu iegūt no sociālās jomas “eiropeizācijas”. Taču augsti sociālie standarti var radīt būtiskus fiskālos riskus, tāpēc jautājums par sociālo Eiropu ir jāsaista
ar fiskālās savienības jautājumu. Ja tiek izveidota tāda fiskālā savienība, kuras ietvaros ir iespējams saņemt palīdzību, pirms valsts zaudē piekļuvi finanšu tirgiem krīzes
gadījumā, virzība uz sociālo Eiropu būtu atbalstāma.

SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS
Eirozonā ir atgriezusies noturīga ekonomiskā izaugsme, radot pateicīgu brīdi eirozonas institucionālo reformu pabeigšanai. Risks gan ir tāds, ka ekonomiskā izaugsme
audzēs pašapmierinātību un zudīs steidzamības sajūta. Diemžēl eirozonas institucionālā struktūra joprojām ir nepilnīga, un jauns satricinājums var radīt daudz būtiskākas
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problēmas nekā 2008. gada krīze: 2008. gada krīzes iespaidā ir būtiski pieaudzis eirozonas valstu parāds, turklāt ir izsmeltas monetārās stimulēšanas iespējas.
Reformu pabeigšanu kavē dalībvalstu domstarpības un iekšpolitiskā situācija nozīmīgākajās eirozonas dalībvalstīs. Šobrīd vēlēšanas Nīderlandē, Francijā un Vācijā ir
aiz muguras, tāpēc 2018. gads ir izdevīgs laiks reformu pabeigšanai. Vilcināšanās ar
reformām var vēlāk sāpīgi skart ekonomisko attīstību. No vienas puses, Brexit var radīt
jaunu šoku, no kura visvairāk cietīs perifērija. No otras puses, līdz nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām un jaunas Eiropas Komisijas izveidošanas ir palicis nedaudz
vairāk par gadu, un kadru maiņa ES elitē aizkavēs reformu īstenošanu.
Jautājums ir arī par to, kurš uzņemsies patronāžu pār eirozonas reformām.
Šobrīd visaktīvākais kandidāts ir Francijas prezidents Emanuēls Makrons, taču viņa
autoritāte būs atkarīga no tā, cik veiksmīgi Francijai izdosies īstenot iekšzemes fiskālās un sociālas reformas. Grūtības ar valdības izveidošanu Vācijā un jaunās valdības
pozicionēšanās eirozonas reformu jautājumos noteiks to, vai būs iespējams restartēt
Francijas–Vācijas “motoru”. Sava ietekme būs arī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām
Itālijā 2018. gada maijā – pastāv reāla iespēja, ka pret eiro noskaņotās partijas iegūs
ievērojamu pārstāvniecību Itālijas parlamenta nākamajā sasaukumā. Ne mazāk
būtisks jautājums – vai dalībvalstīm būs vēlme grozīt ES pamatlīgumu? Ja tādas
nebūs, risinājumus, visticamāk, nāksies meklēt ārpus ES tiesiskā ietvara, kas savukārt spēcīgāk iezīmēs Eiropas dalījumu dažāda ātruma integrācijas projektos.
Grieķijas parāda norakstīšana noteikti būs viens no pirmajiem risināmajiem jautājumiem. Nākamais darba kārtības jautājums būs par eirozonas budžetu un/vai Eiropas
Stabilizācijas mehānisma pārveidi formātā, kas ne tikai ļautu efektīvi sniegt palīdzību
dalībvalstīm grūtībās, bet arī nodrošinātu finansiālos resursus Eiropas depozītu garantiju
shēmas un banku pārstrukturizācijas sistēmas aizsardzībai. Lai šos pasākumus īstenotu,
dalībvalstīm būs jāakceptē lielāka kompetenču nodošana ES institūcijām, tajā skaitā arī
attiecībā uz nacionālo budžetu izpildes uzraudzību un ekonomisko pārvaldību.
No Latvijas interešu viedokļa ir būtiski sekmēt drošu un stabilu eirozonas darbību. Latvijas ekonomika izjūt eirozonas institucionālās nepilnības, piemēram, kontekstā ar tirdzniecības un investīciju piesaisti Latvijai. Jāatzīmē gan, ka atrašanās
ārpus eirozonas Latvijas ekonomisko situāciju pavisam noteikti neuzlabotu; tieši
otrādi – situācija būtu daudz sliktāka. Latvijai būtu jāatbalsta Grieķijas parādu daļēja
norakstīšana un iespējami ātra eirozonas institucionālo reformu pabeigšana. Jautājumos par eirozonas reformām Latvijai būtu jāvienojas ar citām eirozonas perifērijas
valstīm, lai izdarītu spiedienu uz Vāciju un citām eirozonas kodola valstīm. Galu galā,
arī Vācijai ir pienākums īstenot virkni strukturālu reformu, uz ko ir norādījusi Eiropas
Komisija, piemēram, attiecībā uz pakalpojumu sektora liberalizāciju, ekonomikas digitalizāciju, banku sektora sakārtošanu un lielākām investīcijām infrastruktūrā.
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PIELIKUMS

IKP reālais
pieaugums (%
pret iepriekšējo
gadu)

1,8
1,5
1,9
2,1
5,1
-0,2
3,3
1,2
0,9
3,0
2,1
2,3
3,1
5,5
2,2
1,5
1,5
3,1
3,3
1,9

Valsts

Eirozona
Beļģija
Vācija
Igaunija
Īrija
Grieķija
Spānija
Francija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Austrija
Portugāle
Slovēnija
Slovākija
Somija

10,0
7,8
4,1
6,8
7,9
23,6
19,6
10,1
11,7
13,0
9,6
7,9
6,3
4,7
6,0
6,0
11,2
8,0
9,7
8,8

Bezdarbs
(%)

0,2
1,8
0,4
0,8
-0,2
0,0
-0,3
0,3
-0,1
-1,2
0,1
0,7
0,0
0,9
0,1
1,0
0,6
-0,2
-0,5
0,4

Inflācija
(%)

0,1
8,3
1,9
3,9
-1,1
1,9
-0,9
2,7
-4,9
1,4
-1,1
4,8
6,6
9,0
2,1
0,7
5,2
-1,5
-1,4

Tekošā
konta
deficīts
(% no IKP)

409,0
262402,0
400,3
10816,0
-1872,0
21483,0
-20374,0
45572,0
-889,0
342,0
-433,3
2563,0
658,4
63375,0
7512,0
1320,0
2107,6
-1204,9
-2985,0

Tekošā
konta
saldo
(milj. eiro)

51,2
54,4
-37,1
-176,2
-139,4
-83,9
-15,7
-9,8
-127,8
-58,9
-43,2
34,7
47,6
69,1
5,6
-104,7
-36,9
-62,4
-2,3

-1,5
-2,5
0,8
-0,3
-0,7
0,5
-4,5
-3,4
-2,5
0,5
0,0
0,3
1,6
1,1
0,4
-1,6
-2,0
-1,9
-2,2
-1,7

88,9
105,7
68,1
9,4
72,8
180,8
99,0
96,5
132,0
107,1
40,6
40,1
20,8
57,6
61,8
83,6
130,1
78,5
51,8
63,1

Starptautiskā Budžeta
Valdības
investīciju
saldo
parāds
pozīcija
(% no
(% no IKP)
(% no IKP)
IKP)

1,52
1,46
1,38
2,07
2,31
4,21
2
1,51
1,39
3,68
2,83
2,4
1,24
3,08
1,35
1,29
2,67
2,63
2,05
1,87

Banku aizdevumu likmes
(dati par 2017.g.
septembri)

6,4
3,2
2,5
1,3
13,6
45,9
5,7
3,7
15,3
44,8
3,2
3,8
1,1
4,4
2,5
5,3
19,5
14,4
4,2
1,9

Sliktie kredīti
(% no IKP;
12.2016.)

Avots: Eirostata datu kopas [nama_10_gdp], [une_rt_a], [prc_hicp_aind], [bop_gdp6_q], [bop_c6_q], [bop_iip6_q] un [gov_10dd_edpt1]; ECB statistics; European
Parliament, “Non-performing loans in the Banking Union: state of play,” Briefing, 13 July 2017, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602072/
IPOL_BRI(2017)602072_EN.pdf.
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“Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera runa par stāvokli Savienībā, 2017. gads,” Eiropas
Komisija, 13.09.2017, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_lv.htm
“Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un
Eiropas Savienības jautājumos,” Ārlietu ministrija, 2016, http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/
zinas/55747-latvijas-2017-gada-arpolitikas-prioritates-arejas-drosibas-stiprinasana-vienota-eiropas-savieniba-latvijas-tautsaimniecibas-konkuretspejas-veicinasana-es-kaimini-un-sadarbiba-ar-diasporu, 10-13.
“2017. gada rudens ekonomikas prognoze: turpināta izaugsme politikas izmaiņu apstākļos,” Eiropas Komisija, 09.11.2017.
Ibid.
Grégory Claeys, “How to build a resilient Monetary Union? Lessons from the euro crisis,” ADBI
Working Paper Series No.778, 09.2017, 11.
“The German problem: Why Germany’s current-account surplus is bad for the world economy,” The
Economist (Print Edition), 08.07.2017, https://www.economist.com/news/leaders/21724810-country-saves-too-much-and-spends-too-little-why-germanys-current-account-surplus-bad
Pārmērīgs tekošā konta pārpalikums (virs 6 % no IKP) tiek uzskatīts par būtisku nelīdzsvarotas
attīstības indikatoru saskaņā ar 2011. gadā ieviesto makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūru. Eiropas Komisija Vācijas gadījumā vairākus gadus pēc kārtas ir īstenojusi padziļinātas
izpētes saistībā ar pārmērīgo tekošā konta pārpalikumu, izvirzot konkrētas rekomendācijas Vācijas valdībai, kā samazināt šo pārpalikumu, piemēram, veicinot publiskās investīcijas, samazinot
nodokļu slogu u. tml. Diemžēl, kā atzīts 2017. gada ziņojumā, Vācija rekomendāciju īstenošanā ir
bijusi selektīva, un tekošā konta pārmērīgais pārpalikums tuvākajos gados nesamazināsies. Skatīt: “Country Report Germany 2017 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances,” Commission staff working document SWD(2017) 71 final,
European Commission, 22.02.2017, 14-16, 20.
Šis eiro samits bija veltīts Grieķijas finansiālās stabilizācijas programmai pēc Grieķijas radikāli kreisās „Syraza” valdības organizētā referenduma par starptautiskās aizdevumu programmas nosacījumu noraidīšanu. Par samita rezultātiem var lasīt šeit: “Euro Summit, 12/07/2015,”
European Council, 12.07.2015, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/07/12/
Kā 2012. gada jūlijā apgalvoja ECB prezidents Mario Dragi, tad “ECB darīs visu, kas nepieciešams,
lai saglabātu eiro. [..] Un ticiet man – ar to pietiks!” viņš toreiz pārliecināti piebilda. Skatīt: Mario
Draghi, “Monetary policy and the outlook for the economy,” Speech at the Frankfurt European
Banking Congress “Europe into a New Era – How to Seize the Opportunities,” Frankfurt am
Main, 17.11.2017, http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp171117.en.html
Iecerētās Eiropas banku savienības pabeigšanai trūkst vairāku elementu. Pirmais trūkstošais
elements ir kopīga depozītu garantiju sistēma. Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumu jau
2015. gada novembrī, taču sarunās dalībvalstu starpā nav progresa. To, ka, nepastāvot šādam
vienotam depozītu garantiju ietvaram, ir iespējama depozītu bēgšana no vienas valsts uz otru,
tām piedāvājot arvien lielākas garantijas, stutējot problēmās nonākušās bankas, un ka tas galu
galā var novest pie situācijas, ka valstis nav spējīgas kompensēt zaudētos depozītus, labi parādīja
2008. gada krīze. Otrais trūkstošais elements attiecas uz banku vienoto noregulējuma mehānismu.
Tās pašreizējais lēmumu pieņemšanas process ir pārāk sarežģīts un politizēts, lai mehānisms
varētu efektīvi darboties. Taču lielākās problēmas ir saistītas ar finanšu avota izveidošanu grūtībās nonākušu sistēmiski nozīmīgu banku stabilizācijai. Ir izveidots banku noregulēšanas fonds,
kura kapitāls laikā līdz 2024. gadam tiks pieaudzēts līdz 55 miljardiem eiro, ko nodrošinās pašu
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banku iemaksas. Taču ar šo naudu nepietiks, lai stabilizētu banku sistēmu jaunas ekstrēmas krīzes
situācijā.
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“Crowding out effect and public capital elasticity in Latvia for the development of the EU funds
impact assessment methodology,” Projektu un Kvalitātes Vadība Research Report, 2013, 9.
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LATVIJAS UN KRIEVIJAS
ATTIECĪBAS
Andis Kudors, Austrumeiropas politikas pētījumu centra
izpilddirektors un pētnieks

Latvijas attiecības ar Krieviju arvien lielākā mērā nav atdalāmas no Eiropas Savienības un NATO attiecībām ar Krieviju. Lai arī jaunais Krievijas vēstnieks Latvijā
Jevgēņijs Lukjanovs intervijā žurnālam Telegraf teica, ka “mēs nedalām valstis lielajās un mazajās un ar visām valstīm cenšamies uzturēt vienlīdzīgu dialogu”1, prakse
ne vienmēr apstiprina vēstnieka teikto. Šādos apstākļos runāšana vienotā – ES un
NATO – balsī par to, kas rūp Latvijai, ir daudz efektīvāka, nekā mēģinājumi pārliecināt oficiālo Maskavu tikai ar saviem spēkiem. Minēto ilustrē arī Latvijas Ārlietu
ministrijas mājaslapā teiktais, proti: “Latvijas divpusējo attiecību dinamiku ietekmē
arī Eiropas Savienības–Krievijas attiecību kopējā virzība. Latvija ievēro Eiropas
Savienības kopējo nostāju, kas tika pieņemta, atbildot uz prettiesisko Krimas aneksiju un destabilizāciju Ukrainā 2014. gadā.”2
Latvijas starptautisko tiesību principu ievērošana un solidaritāte ar Ukrainu neļauj
nepaust savu viedokli par Krievijas ārpolitikas raksturu, kas, diemžēl, vairo nevis mieru
ES Austrumu partnerības valstīs, bet nedrošību. Neskatoties uz Krievijas neprognozējamo rīcību, Latvija jau daudzu gadu garumā ir centusies veidot ar Krieviju labas kaimiņattiecības, tomēr attiecību prakse rāda, ka augstākajā politiskajā līmenī Krievija tādas nav
īsti vēlējusies. Turklāt nav viegli veidot labas kaimiņattiecības ar oficiālo Krieviju, kura
jau ilgu laiku ir centusies diskreditēt Latviju starptautiskās sabiedrības acīs.
Jebkuru attiecību svarīga sastāvdaļa ir komunikācija, minētais nav izņēmums
arī starpvalstu attiecībās. Klasiskajās ārpolitikas definīcijās parasti tiek akcentēta
valdību īstenota politika starptautiskajā arēnā, tomēr informācijas laikmetā līdztekus klasiskām ārpolitikas izpausmēm arī publiskās diplomātijas nozīme ir pamatīgi augusi. Sevišķi efektīvi var izmantot publiskās diplomātijas metodes, uzrunājot
demokrātiskas valsts plašāku sabiedrību, jo tās indivīdi nav pasīvi klausītāji, bet gan
vēlētāji, kuri ietekmē valsts iekšpolitiku un ārpolitiku.
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Ir nācies dzirdēt izteikumus par attiecību “informatīvo fonu”, kas tiek nodalīts
no reālās politikas. Patiesi, daļa no vēstījumiem, kurus izplata otras valsts privātpersonas vai pat parlamenta deputāti, ir jāignorē, jo tie nepauž valsts oficiālo nostāju.
Esam rīkojušies pareizi, uztverot Vladimira Žirinovska un Aleksandra Dugina teikto
kā “fonu”, tomēr Krievijas vēstnieka teiktais ir ārpolitiskā komunikācija, kas parāda
Krievijas oficiālo attieksmi pret Latviju. Svarīgi ņemt vērā, ka tas, ko runā Krievijas
prezidents, premjers, ārlietu ministrs un citas valsts amatpersonas, nav “informatīvais fons”, tā ir Krievijas ārpolitikas sastāvdaļa. Turklāt arī darbība var būt kā stratēģiskās komunikācijas sastāvdaļa. Piemēram, Aleksandra Vešņakova noliktie ziedi pie
kara noziedznieka Vasīlija Kononova kapa 2016. gada 1. janvārī bija vēstījums pats
par sevi.
Kā vērtēt vēstījumu, kas nāk no valsts kontrolēta medija, kura uzdevums ir piedalīties publiskās diplomātijas īstenošanā? Te ir vietā atgādināt, ka publiskās diplomātijas uzdevumi vienmēr ir pakārtoti valsts ārpolitikas uzdevumiem, tāpēc ir
pamatoti šādus vēstījumus uztvert kā daļu no valsts ārpolitikas un atbilstoši uz to
reaģēt. Latvijas ārpolitikas veidotāji un īstenotāji bieži vien ir izvēlējušies nereaģēšanas politiku, kas daudzos gadījumos ir izrādījusies racionāla un tālredzīga pieeja. Bet
vai visos gadījumos?
Šis raksts ir veidots, apskatot gan Latvijas–Krievijas attiecību aktuālākos jautājumus 2017. gadā, gan sevišķu uzmanību pievēršot komunikācijas dimensijai, kas mūsdienās nav atraujama no ārpolitikas.

JAUNS VĒSTNIEKS, BET VAI JAUNI VĒSTĪJUMI?
2017. gadā Latvijā tika akreditēts jauns Krievijas vēstnieks Jevgēņijs Lukjanovs, kurš
no 2010. līdz 2016. gada nogalei darbojās Krievijas Federācijas Drošības padomē
(KFDP) – sākumā kā Padomes sekretāra palīgs, vēlāk kā vietnieks. Ja Vladimira
Putina valdīšanas laikā bez Prezidenta administrācijas ir vēl kāda svarīga institūcija, tad tā ir Drošības padome. Šaurajā lokā pieņemtais lēmums anektēt Krimu,
protams, vēlreiz norādīja, ka “Vladimirs Putins” ir galvenā Krievijas varas “institūcija”, tomēr pat autoritāriem vadītājiem centralizētā varas sistēmā ir nepieciešami
savi formālie un neformālie uzticības personu loki. Viens no šādiem lokiem ir KFDP,
kuras priekšsēdētājs ir Krievijas prezidents, tās pastāvīgie locekļi ir FDD (FSB –
krievu val.) direktors, Prezidenta administrācijas vadītājs, iekšlietu ministrs, ārlietu
ministrs, Federālās sapulces Federācijas padomes (parlamenta augšpalātas) priekšsēdētājs, Valsts domes priekšsēdētājs, valdības priekšsēdētājs, KFDP priekšsēdētāja
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vietnieks, KFDP sekretārs, Ārējās izlūkošanas dienesta (SVR – krievu val.) direktors
un aizsardzības ministrs. Kā redzams, ir pārstāvēti spēka struktūru un svarīgāko
valsts institūciju vadītāji. Sekretāra vietnieka darbs šādā institūcijā dod iespēju būt
informētam par svarīgākajiem valsts drošības un ārpolitikas jautājumiem. Papildus
minētajam šāds amats ir devis Jevgēņijam Lukjanovam iespēju būt personīgi pazīstamam ar Krievijas varas eliti. Lai arī Krievijas valsts vēstniekiem nav īpaši ļauts
brīvi manevrēt ārpolitikas īstenošanā, tomēr J. Lukjanovs, iespējams, vajadzības
gadījumā varēs izmantot savas pazīšanās noteiktu starpvalstu (vai uzņēmēju līmeņa)
sadarbības aktivitāšu pastiprināšanai, veidojot amatpersonu kontaktus.
Intervijā izdevumam Otkritij gorod J. Lukjanovs teica, ka četros gados vēlas
starpvalstu attiecībās nodrošināt “normalitāti”. 3 J. Lukjanova sniegtās intervijas
un darbības norāda uz iespējamību, ka vēstnieks pievērsīs pastiprinātu uzmanību
dažādām ar PSRS un Krieviju saistītām apbedījuma vietām, memoriāliem un pieminekļiem. Vēstures simbolu jautājums būs joprojām aktuāls konfrontācijas lauks
Latvijas simtgades kontekstā. A. Vešņakovs savulaik apmeklēja kara noziedznieka
Vasīlija Kononova kapavietu, provocējot Latvijas sabiedrību. Iespējams, ka J. Lukjanova aktivitātes šajā ziņā būs ne tik provocējošas, cik mērķtiecīgas jautājumā par
PSRS un Krievijas vēstures mītu kultivēšanu, atjaunojot vecos un atbalstot jaunu
pieminekļu radīšanu, kuri atgādinās par Latvijas teritorijas agrāko saikni ar Krievijas Impēriju un Padomju Savienību. “Pieminekļu kari” var atgriezties Latvijā tuvāko
gadu laikā. Jau minētajā vēstnieka intervijā Otkritij gorod J. Lukjanovs norādīja, ka
esot, kā jau baltietis, ļoti neatlaidīgas dabas cilvēks.4 Nav pārsteigums, ka J. Lukjanovs turpinās savu priekšgājēju tradīciju vēstures interpretācijas jautājumos, par to
liecina viņa teiktais: “Un tagad laiku pa laikam notiek populistiski uzbrukumi mūsu
valstij saistībā ar vēsturisko problemātiku, kā arī notiek kompensāciju pieprasīšana
par tā saucamo “padomju okupāciju”.”5Arī A. Vešņakovs 2013. gadā teica, ka “nekādas padomju okupācijas Latvijā nav bijis.”6 Zīmīgi, ka jau vairākus gadus Krievijas
puses pārstāvji okupācijas tēmu kultivē vairāk nekā paši baltieši, vismaz oficiālajā
līmenī – noteikti.

DROŠĪBA UN FOBIJAS
J. Lukjanova priekšgājēja Aleksandra Vešņakova pieredze pirms kļūšanas par vēstnieku Latvijā bija saistīta ar vienu no Krievijas iekšpolitikas sfērām, proti, velēšanu
organizēšanu Krievijas Federācijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatā.
A. Vešņakova retorika kļuva daudz asāka nekā ierasts pēc partiju apvienības “Saskaņas
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centrs” neiekļaušanas valdošajā koalīcijā 2011. gadā. Ja vērtējam J. Lukjanova līdzšinējo darbību nacionālās drošības laukā, tad būtu jāsecina, ka Vladimirs Putins nosūtīja uz Latviju drošības ekspertu, lai nodrošinātu atbilstošu diplomātiju pēc-Krimas
periodā, kad Baltijas valstīs tiek nostiprināta NATO dalībvalstu militārā klātbūtne.
Tiešs militārs apdraudējums no Krievijas pašlaik Baltijas valstīs nepastāv, lielā
mērā tāpēc, ka Baltijas valstīs un Polijā ir nodrošināta sabiedroto spēku uzturēšanās, piedaloties regulārās mācībās. Minētais nevis provocē Krieviju, bet nomierina,
radot skaidrību par lietu kārtību Baltijā. J. Lukjanova izteikumā par NATO Baltijas
reģionā pavīdēja arī kāda emocionāla dzirksts: “Bet pēc tam pirmais paplašināšanās
vilnis, otrais vilnis. Tagad NATO vienības atrodas 140 kilometru attālumā no manas
dzimtās pilsētas (domāta Sanktpēterburga – aut. piezīme), 500 kilometru attālumā
līdz Maskavai!” 7 Vai Kaļiņingradas apgabala un Ostrovas (aptuveni 50 km no Latvijas robežas) militārā stiprināšana nenotika, pirms Latvijas sabiedrotie ieradās Baltijas valstīs? Oficiālās Krievijas satraukums par NATO “ekspansiju” Austrumu virzienā ir lielā mērā uzspēlēts, jo racionāli domājošiem cilvēkiem Krievijā ir skaidrs,
ka NATO nav plānu uzbrukt Krievijai. Reālais satraukums Maskavā ir par Krievijas
kaimiņvalstu demokratizāciju, kas varētu mazināt Krievijas ietekmi tajās un, iespējams, arī ietekmēt demokrātiskās pārmaiņas pašā Krievijā. No šāda scenārija pamatoti vai nepamatoti baidās Kremļa iemītnieki jau kopš krāsainajām revolūcijām Krievijas kaimiņvalstīs 2003. un 2004. gadā. Bet kā lai pasaka, ka baidās no demokrātijas
un likuma varas, kas atņemtu šauram Krievijas elites lokam kontroli pār valsts resursiem? Labāk mobilizēt savus iedzīvotājus ar vārdiem “NATO ekspansija”.
Kādus vēl vēstījumus par savu Latvijas–Krievijas attiecību redzējumu ir paudis Krievijas vēstnieks? Intervijā žurnālam Telegraf J. Lukjanovs teica: “Mēs pastāvīgi dzirdam no mūsu Latvijas partneriem par mistisko “Maskavas roku”, par
“hibrīdkaru” un “agresīvo propagandu”. Fobijas ir ļoti grūti ārstēt, tāpēc varu tikai
vēlreiz aicināt Latvijas iedzīvotājus analizēt informāciju un neticēt mītam par Krievijas agresiju. Visas šīs apsūdzības mūsu virzienā ir pilnīgi nepamatotas, un, diemžēl,
saindē divpusējo attiecību atmosfēru.”8 Atbildot vēstniekam, varētu teikt, ka Latvijas iedzīvotāji analizē informāciju un nevis “tic mītam”, bet redz Krievijas agresiju
Ukrainā. Te gan ir jāpiekrīt. J. Lukjanovam, ka Latvijā tiešām nenotiek hibrīdkarš,
jo tam būtu nepieciešama kaut vai neliela, bet tomēr aktīva konvencionālā kara komponente. Arī Krievijas–Baltkrievijas militārās mācības Zapad 2017 par tādu nevarēja
īsti uzskatīt, jo minētās mācības no Baltijas valstu perspektīvas tika uztvertas vairāk
kā stratēģiskās komunikācijas akcija, nevis militārs notikums. Toties droši varam
teikt, ka oficiālā Krievija pret Latviju izmanto atsevišķus hibrīdkara elementus, līdzīgus tiem, ko tā izmanto pret Ukrainu. Kā vienu no tiem var minēt tieši “agresīvo
propagandu”, ko minēja vēstnieks. Tā ir redzama ar neapbruņotu aci, atliek tikai
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ieslēgt vakaros Krievijas valsts tieši un pastarpināti kontrolētos televīzijas kanālus
un lasīt vēstījumus interneta medijos.
Tas, ka Jevgeņijs Lukjanovs apsūdzēja Latvijas pusi fobiju esamībā, nav vēstnieka pašdarbība, jo labi saskan ar oficiālās Krievijas komunikācijas praksi. Televīzijas kanāla TV3 8. oktobra raidījumā “Melu teorija” tika analizēta Krievijas amatpersonu un diplomātu salīdzinoši bieži izmantotā metode, proti, ja tiek kritizēta
Krievijas ārpolitika, tad ir jānorāda uz kritizētāju sirgšanu ar rusofobiju.9 Uz oponentu psihiskām slimībām norādīja arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs:
“Līdz šim slimi cilvēki piestāda kaut kādus rēķinus, nezinu par ko. Par to, ka mēs
radījām tur (domātas Baltijas valstis – aut. piezīme) rūpniecību, modernizējām viņu
ekonomikas, ieguldot tajās uz vienu iedzīvotāju daudz vairāk, nekā attiecīgi KPFSR?
Uzskatu, ka tie ir cilvēki ar jau neizlabojamu psihi.”10 Krievijas televīzijas kanāls RT
izveidoja “Rusofobu top 10”, kur nosaukto vidū ir gan organizācija NATO, gan Rietumos labi pazīstamie zinātnieki Anne Aplebauma (Anne Applebaum) un Timotijs
Snaiders (Timothy Snyder). Lielbritānijas izdevuma The Economist analītiķis Edvards
Lukass (Edward Lucas), kurš arī ir ievietots minētajā sarakstā, norādīja, ka šādi rīkojas tad, kad nespēj tikt galā ar oponentu sniegtajiem faktiem un argumentāciju.11
Krievijas augstāko diplomātu rupjš komunikācijas stils ir pieredzēts ne tikai Baltijas valstu virzienā, tomēr norādes par “ēzeļa ausīm,” “neizlabojamu psihi” un “fobijām,
kuras jāārstē” no oficiālu Krievijas amatpersonu puses apgrūtina viņu pašu aicinājuma
izpildi, proti, īstenot cieņpilnas attiecības. Nebūs lieki pieminēt, ka Latvijas diplomāti
un augstākās amatpersonas neatļaujas līdzīgi izteikties par Krieviju un tās pārstāvjiem.

EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS
Divpusējo tirdzniecības attiecību ietvarā Krievija ir svarīgs Latvijas sadarbības partneris, kas Latvijas preču eksportā 2016. gadā ieņēma augsto trešo vietu aiz Lietuvas
un Igaunijas. Importa rādītājos Krievija ieņēma ceturto vietu ar vairāk nekā 949 miljonu EUR lielu apjomu jeb 8,53 % no kopējā Latvijas importa īpatsvara.12 Kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju 2016. gadā veidoja 1,74 miljardus
EUR, kas ir 8,36 % no kopējā Latvijas tirdzniecības īpatsvara.13 Tomēr, salīdzinot ar
2015. gadu, kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju ir samazinājies par
7,53 %.14 Kritums ir saistīts ar vairākiem aspektiem, starp kuriem var minēt gan sankciju režīmu, gan Krievijas rubļa vājumu, gan Maskavas lēmumu pārorientēt kravu
plūsmu no Baltijas valstu uz savām ostām. Neskatoties uz minēto tendenci, 2017. gadā
pēc neoficiāla novērtējuma Latvijas eksporta apjoms uz Krieviju ir strauji pieaudzis.
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Minētais ir viens no maziem indikatoriem, kas rāda, ka 2017. gadā ir vērojama neliela Latvijas–Krievijas attiecību ja ne ledus kušana, tad vismaz plaisāšana.
2017. gada februārī Rīgā uzturējās Krievijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas
(KTRP) delegācija, kuras vizīte tika pieskaņota Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sadarbības ar KTRP desmit gadu jubilejai. Rīgas domes vizīte
Tatarstānā ar N. Ušakovu priekšgalā notika 2017. gada aprīlī, tā tika veltīta pirmā
tiešā avioreisa starp Rīgu un Kazaņu īstenošanai. 2017. gadā tika aktivizēta Starpvaldību komisijas darbība – martā notika ekonomiskās sadarbības darba grupas
tikšanās. Jaunais Krievijas vēstnieks, iespējams, mēģinās kādus tuvināšanās soļus
spert (kā to parasti dara tikko atbraukuši vēstnieki), bet vēl par agru spriest, vai
tie būs nozīmīgi. Krievijas uzņēmēju līmenī ir izpratne par to, ka Latvija ir Krievijai izdevīgs tranzīta-loģistikas centrs ar neaizsalstošām ostām un labi izstrādātām tranzīta pakalpojumu tradīcijām. Politisko attiecību fons gan nesola būt ļoti
pozitīvs, abās valstīs 2018. gadā ir paredzētas vēlēšanas – Latvijā parlamenta,
Krievijā – Valsts prezidenta. Turklāt Latvijas soļi valsts valodas nostiprināšanā
izglītības sistēmā visdrīzāk tiks aktīvi komentēti no Krievijas puses un ietekmēs
attiecību atmosfēru.
Latvijas aktivitātes energodrošības stiprināšanā tiks turpinātas atbilstoši ES
konkurences noteikumiem, tas, protams, ietekmēs arī kompānijas Gazprom pozīcijas. 2018. gadā tiks turpināts dialogs ar ASV enerģētikas drošības jomā par dabasgāzes tirgus izveidošanu. Latvijas ārlietu ministra ziņojumā par ārpolitiku 2016. gadā
un plānoto uz 2017. gadu tika norādīts, ka “Latvija turpinās uzturēt opozīciju tiem
projektiem, kas ir pretrunā vai apdraud Enerģētikas Savienības mērķu un principu
īstenošanu – Nord Stream II projekta īstenošanai.”15 Krievijas vēstnieks Latvijā
komentēja Latvijas nostāju šādi: “Pieņemu, ka valsts valdības demonstrētā pieeja
ir spilgts piemērs, kad politiskais dogmatisms dominē pār ekonomisko lietderīgumu.”16 Latvija seko ne tikai ekonomiskajam lietderīgumam, bet arī energodrošības
un starptautisko tiesību principiem. Skaidrība par savām vērtībām un sekošana tām
nav politiskais dogmatisms.

ROBEŽAS DEMARKĀCIJA
Pozitīvi vērtējams 2017. gadā sekmīgi noslēgtais Latvijas un Krievijas valstu
robežu demarkācijas process, kas tika uzsākts 2009. gadā un bija iespējams, pateicoties 2007. gadā noslēgtajam robežlīgumam. 25. oktobrī Ārlietu ministrijā abu
valstu demarkācijas komisijas līdzpriekšsēdētāji – ģenerālkonsule Sanktpēterburgā
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Irina Mangule un ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Aleksejs Obuhovs parakstīja
Latvijas un Krievijas valstu robežu demarkācijas gala dokumentus.
Latvijas–Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darbs bija sekmīgs, jo netika
politiski saistīts ar citiem abu valstu attiecību jautājumiem. Abas puses bija vienlīdz
ieinteresētas robežas sakārtošanā. Krievija robežlīguma noslēgšanas laikā un turpmākajos gados līdz Krimas aneksijai 2014. gadā ļoti aktīvi lobēja bezvīzu režīma
ieviešanu ar Eiropas Savienību, kam viens no tehniskajiem priekšnosacījumiem
bija un ir Krievijas robežu kārtība un kontrole. Šajā kontekstā parasti tika aktualizēta Krievijas robežkontroles situācija dienvidos – Centrālajā Āzijā, tomēr robežas
jautājumi ar Baltijas valstīm arī ilgus gadus bija nesakārtoti: ar Igauniju process nav
slēgts, ar Lietuvu bija jārisina tranzīta un komunikācijas organizēšana no Krievijas
pamatteritorijas uz Kaļiņingradas apgabalu. ES un Krievijas vīzu režīma atcelšana
kopš 2014. gada nav darbakārtībā, tomēr praktiska skaidrība par precīzu robežas
līniju dabā ļaus abām pusēm labāk ierobežot robežpārkāpumus. Latvijai jaunā situācija atvieglos kontrabandas un nelegālās imigrācijas kontroli. Latvijas robeža ar
Krieviju ir arī ES un NATO ārējā robeža, tās sakārtošana ir gan nacionālās drošības,
gan Latvijas kā pilntiesīgas Šengenas līguma dalībvalsts jautājums.
Parakstītie dokumenti vēl ir jāapstiprina abu valstu valdībām, pēc notu apmaiņas Latvijas un Krievijas valstu robežu demarkācijas process būs pabeigts pilnībā.
Latvijas puse necik nekavēsies ar šo jautājumu, cerams, ka tā rīkosies arī Krievija,
katrā ziņā pašlaik nekas neliecina, ka Krievijas valdība varētu pārdomāt.

SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ
Krievijas puse jau vairāku gadu garumā vēlas, lai starp abām valstīm tiktu noslēgts
apjomīgs līgums par sadarbību kultūras un zinātnes jomā. Maskava uzskata, ka ar
pašreizējo sadarbību, kas balstās īstermiņa sadarbības programmās, nepietiek. Jevgēņijs Lukjanovs šogad norādīja, ka būtu svarīgi nepieļaut kultūras sfēras nonākšanu
sankciju režīmā. Viņš pauda viedokli, ka Latvijas–Krievijas kultūras sakari varētu
attīstīties dinamiskāk, ja tiktu noslēgts starpvalstu līgums, kas cita starpā paredzētu
arī Krievijas Zinātnes un kultūras centra atvēršanu Rīgā.17 Esam jau pieredzējuši,
kā 2004. gadā atvērtajā Maskavas namā (pilnais nosaukums – Maskavas kultūras
un biznesa centrs – Maskavas nams.) Krievijas tautiešu politikas ietvaros tiek rīkoti
pasākumi, kuros Krievijas un daži vietējie vēstures eksperti skaidro, ka Latvijas okupācijas nav bijis. Atšķirībā no Maskavas pašvaldības vadītajiem Maskavas namiem
vēstnieka pieminētie Krievijas Zinātnes un kultūras centri atrodas Krievijas Ārlietu
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ministrijai pakļautās “Federālās aģentūras Neatkarīgo Valstu Sadraudzības, ārzemju
tautiešu un starptautiskās humanitārās sadarbības – Rossotrudņičestvo” pārziņā.
Rossotrudņičestvo ir Krievijā atbildīgā institūcija par maigās varas īstenošanu
ārvalstīs. Garais nosaukums norāda uz NVS, tautiešu politikas un publiskās diplomātijas sasaisti Krievijas ārpolitikā. Rossotrudņičestvo vadītājs18 Konstantīns
Kosačevs 2012. gadā norādīja, ka “Krievijas maigā vara – tā galvenokārt ir “krievu
pasaule” visplašākajā nozīmē – gan tautieši, gan simpatizējošie, gan tie, kuri specializējas Krievijas jautājumos.”19 Krievijas maigās varas īstenošanā Krievijas tautiešiem
ir ierādīta īpaša loma. Krievijas vēstnieka pieminētā centra dēļ ir vērts atcerēties, kā
Krievijā skata maigo varu un tās mērķus. Krievijas ārlietu ministrs S. Lavrovs, uzstājoties Krievijas diplomātu auditorijā, teica: “Līdz ar “maigās varas” faktoru nostiprināšanos mūsdienu diplomātijas instrumentu klāstā, kas ietver spēju ietekmēt
citu valstu uzvedību ar kultūras-civilizācijas, humanitāri-zinātniskās un cita veida
savas valsts pievilcību, arvien svarīgāks kļūst uzdevums nostiprināt krievu valodas
un Krievijas kultūras pozīcijas ārvalstīs.”20 Atslēgas vārdi te ir “ietekmēt citu valstu
uzvedību”. Lai cik “maiga” būtu maigā vara, tās īstenošanas mērķi vienmēr ir saistīti
ar vēlmi panākt citas valsts iekšpolitikas vai ārpolitikas izmaiņas. Krievijas ārpolitikas veidotāji jau nav slēpuši, ka skata kultūras sadarbību un krievu valodas izplatīšanu kā vienu no ārpolitikas mērķu sasniegšanas līdzekļiem.
Rossotrudņičestvo darbojas plašā spektrā – sākot ar krievu valodas un kultūras
popularizēšanu, valsts tēla veidošanu, tautiešu politikas īstenošanu un beidzot ar
Krievijas un tās kaimiņvalstu vēstures specifisku interpretāciju. No padomju laikiem Krievija ir mantojusi ne tikai vienu otru propagandas izplatīšanas metodi, bet
arī kultūras centru un pārstāvniecību tīklu, kas pārgāja Rossotrudņičestvo pārziņā.
Piemēram, Berlīnē ir vislielākais jau padomju laikā izveidotais Zinātnes un kultūras
centrs, kur sešos stāvos 23 000 kvadrātmetru platībā ir ierīkotas kinozāles, izstāžu
zāles un viesnīca. Tika plānots līdz 2020. gadam paplašināt Rossotrudņičestvo klātbūtni, atverot jaunus Zinātnes un kultūras centrus gandrīz simts valstīs. No NVS
valstīm Rossotrudņičestvo pārstāvniecības nav tikai Turkmenistānā, valstī, kura cenšas
iet savu, ar Maskavu maz saistītu ceļu. NVS atstājušajā Gruzijā Krievijas Zinātnes un
kultūras centri tika atvērti pēc Krievijas-Gruzijas kara, Suhumi 2009. gadā un Chinvali – 2010. gadā. Baltijas valstīs saskaņā ar oficiālo informāciju ir tikai viens Rossotrudņičestvo pārstāvis, kurš strādā Krievijas vēstniecībā Viļņā.21
Latvijas Drošības policijas publiskajā pārskatā par 2016. gadu Krievijas tautiešu
politikas negatīvā puse ir raksturota šādi: “Tautieši vienlaikus tiek uzlūkoti kā ārpolitisko interešu īstenotāji un atbalstītāji savās mītnes zemēs, dodot iespēju Krievijas valsts varu īstenojošajām institūcijām slēpti iejaukties citu valstu iekšējās lietās,
ietekmēt nozīmīgu lēmumu pieņemšanu un ilgtermiņā vājināt šo valstu nacionālās
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drošības sistēmu.”22 Ņemot vērā Krievijas reģionālās ambīcijas, ārpolitikas agresīvo raksturu un specifisko izpratni par to, ko var atļauties darīt tautiešu politikas ietvaros,
Latvijā nav nepieciešams Krievijas Zinātnes un kultūras centrs. Sadarbību kultūras
un zinātnes jomās var īstenot arī bez šāda centra un atsevišķa līguma par sadarbību
kultūras un izglītības jomā.

KRIEVIJAS MEDIJI KĀ ĀRPOLITIKAS INSTRUMENTI
Satversmes aizsardzības biroja 2016. gada pārskatā ir norādīts, ka, “ņemot vērā informācijas izšķirošo nozīmi visu sociālpolitisko procesu virzībā, Krievijas ietekme Latvijas informatīvajā telpā joprojām veido vienu no būtiskākajiem Latvijas valsts drošības ilgtermiņa apdraudējumiem.”23 Ja informatīvajā telpā notiekošais ir viens no
būtiskākajiem Latvijas valsts drošības apdraudējumiem, vai Latvijas valdības rīcība
ir atbilstoša, lai šo apdraudējumu novērstu vai vismaz mazinātu? Diemžēl atbilde
uz jautājumu ir noliedzoša. Šeit būtu vietā konsekventa rīcība, proti, ja valdības pārstāvji nepiekrīt SAB secinājumam, tad vajadzētu to paust skaļi, bet, ja piekrīt, tad
piekrišanai ir jāizpaužas kā paziņojumiem par problēmas nopietnību un nepieciešamās rīcībpolitikas īstenošanas uzsākšanu.
Vispirms vajadzētu atcerēties, ka Krievijas mediju darbība Latvijā nav tikai
komercdarbība, kuras galvenais mērķis būtu pelnīt ar reklāmu pārdošanu. Krievijas mediju klātbūtne un ietekme uz sabiedriskajiem un politiskajiem procesiem
Latvijā ir jāskata kā Krievijas ārpolitikas sastāvdaļa. Jau Krievijas Informācijas drošības doktrīnā, kas tika pieņemta 2000. gadā,24 tika runāts par “informācijas karu”
un “informācijas ieročiem,” un kā viens no Krievijas drošības apdraudējumiem tika
minētas ārvalstu aktivitātes ar mērķi izspiest Krieviju no globālās informācijas telpas.25 Kā viens no aizsardzības pasākumiem doktrīnā tika minēta “nepieciešamība
Krievijas pārstāvniecībās un organizācijās ārvalstīs radīt apstākļus dezinformācijas
par Krievijas ārpolitiku neitralizācijas darbam.”26 Zīmīgi, ka jau V. Putina varas pašā
sākumā oficiālās Krievijas izpratne par labāko aizsardzību saistījās ar nepieciešamību pašiem īstenot aktivitātes ārvalstu informācijas telpā.
Otrs dokuments, kas atšķiras no citiem Krievijas ārpolitikas un konceptuālajiem dokumentiem ar lielāku atklātību, ir 2007. gada Krievijas Ārpolitikas apskats.
Vārds “apskats” var maldināt, praksē minētais dokuments tika veidots koncepcijas
un rekomendāciju apkopojuma veidā, iesaistot lielu skaitu zinātnisko institūtu, kas
palīdzēja definēt anti-Rietumu vēsmas Krievijas ārpolitikā. Krievijas Ārpolitikas
apskats ietver sadaļu “Ārpolitikas informatīvais nodrošinājums”, kurā rakstīts gan
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par Krievijas tēla virzīšanu ārvalstīs, gan par nepieciešamību kliedēt anti-Krievijas
noskaņojumus ASV un dažās Eiropas valstīs. Turklāt minētajā apskatā ir norādīts,
ka Krievijai ir jāpārtrauc taisnoties Rietumiem un jāīsteno uzbrūkošs informācijas
darbs.27 Minētajā dokumentā ir teikts, ka “mūsu galvenais uzdevums ir veidot efektīvas informācijas kampaņas visur, kur parādās reāli izaicinājumi Krievijas interesēm, uzturot plašu sabiedrisko konsensu par Krievijas ārpolitikas kursu.”28 Precīzi
un skaidri definēts uzdevums – ir jānodrošina ārvalstu sabiedrību atbalsts Krievijas
ārpolitikas aktivitātēm. Šāds uzdevums pats par sevi nav nekas ārkārtējs, daudzu
valstu publiskā diplomātija ir izplatīts līdzeklis plašākas auditorijas uzrunāšanai
ārvalstīs. Tomēr ir jāņem vērā, ka publiskās diplomātijas mērķi vienmēr ir pakārtoti ārpolitikas mērķiem. Satraukumu ir radījuši Krievijas mērķi kaimiņvalstīs, kuru
sasniegšanai tās vadība bija gatava dot pavēli karot Gruzijā un Ukrainā.
Trešais dokuments, kas palīdz saprast Krievijas plānus kaimiņvalstu informācijas
telpā (t. sk. Latvijā), ir 2015. gada nogalē apstiprinātā Krievijas Nacionālās drošības
stratēģija, kuras sadaļā “Kultūra” (līdzīgi kā 2009. gada KF Nacionālās drošības stratēģijā) ir norādīts, ka ir nepieciešams izveidot vienotu “humāno un informatīvi-telekomunikatīvo telpu NVS telpā un kaimiņu reģionos.”29 Kas varētu būt minētie Krievijas
kaimiņu reģioni ārpus NVS? Nezin vai Ķīnā, Mongolijā vai Norvēģijā tas būtu iespējams; vislabāk dokumentā minētajiem “kaimiņu reģioniem” atbilst Baltijas valstis.

CĪŅA PAR PRĀTIEM UN SIRDĪM LATVIJĀ
Asimetrija ir viens no atslēgas vārdiem, runājot par Krievijas informatīvās telpas
iespiešanos Latvijā, kas atbilstoši Krievijas Nacionālās drošības stratēģijai Krievijā
tiek skatīts kā drošības politikas jautājums. Atbilstoši starptautiskās organizācijas
Reporters Without Borders pasaules mediju brīvības indeksam Latvija 2017. gadā ir
novērtēta kā 28. brīvākā valsts 180 valstu vērtējumā. 30 Šāds rādītājs ir uzskatāms par
labu sasniegumu, tomēr pastāv vairākas problēmas. Viena no tām ir neproporcionāli
lielā Krievijas mediju klātbūtne Latvijā. Sevišķi tas vērojams kabeļtelevīzijas provaideru programmu pakešu piedāvājumos. Arī radio FM diapazonā Krievijas radiostacijas ir pārstāvētas lielā skaitā. Latvijas valsts finansētie sabiedriskie mediji krievu
valodā (Latvijas Radio 4, vienotais Latvijas sabiedriskā medija interneta portāls
LSM.lv un televīzijas kanāls LTV 7, kas daļu raidījumu raida krievu valodā) nespēj
līdzsvarot labi finansēto un krievu auditorijas acīs atraktīvo Krievijas TV kanālu –
RTR Planeta, NTV Mir, Pirmo kanālu (Latvijā kā retranslācija – PBK), REN TV
Baltija u. c. klātbūtni Latvijas informācijas telpā. Viena no būtiskām problēmām
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ir milzīgā atšķirība starp Latvijas televīzijas kanālu un Krievijas televīzijas kanālu
finansējumu, kur sacensībā uzvar Maskavas kanāli. Sašķeltā informatīvā telpa vairo
Latvijas vārīgumu pret Krievijas mediju izplatīto dezinformāciju un propagandu,
kuras negatīvās sekas izpaužas kā sabiedrības saliedēšanas kavēšana.
Krievijas informācijas kampaņas var vērtēt kā komunikāciju ar mums, turklāt
daļa šo kampaņu ir komunikācija ar Latvijas sabiedrotajiem Rietumeiropā un ASV
par mums. Krievijas informācijas kampaņu pret Latviju būtību ilustrēja kādreizējais
Krievijas Ārlietu ministrijas Otrā Eiropas departamenta direktora vietnieks Mihails
Demurins, kurš, lasot lekciju Maskavas Valsts Universitātes Augstākās ekonomikas
skolas studentiem 2007. gada vasarā, teica, ka ekonomiska rakstura politika attiecībā
uz Baltijas valstīm esot jāpapildina ar politiska un informatīva rakstura līdzekļiem:
“Un visu šo līdzekļu kompleksam ir jābūt orientētam uz to, lai padarītu Igauniju,
Latviju un Lietuvu par galēji neērtiem Eiropas Savienības un NATO partneriem
[..].”31 Tieši tas vairāku gadu garumā ir noticis, Krievijas diplomāti un publiskās diplomātijas īstenotāji ir centušies diskreditēt Latviju Rietumu sabiedroto acīs. Cita
lieta, ka pēc Krievijas agresijas uzsākšanas Ukrainā 2014. gadā ir kļuvis grūtāk īstenot minēto diskreditāciju.

SECINĀJUMI JEB “KUR IR LATVIJAS MAKRONS”?
Atšķirībā no 2008. gada Krievijas dezinformācijas un propagandas aktivitātes ir piedzīvojuši ne tikai Krievijas kaimiņvalstīs, bet arī Rietumeiropā un ASV. Uz daudzu
rietumvalstu vadītāju fona ar sevišķu pārliecību ir izcēlies Francijas prezidents Emanuels Makrons (Emmanuel Macron), kurš 2017. gada 29. maija preses konferencē
Vladimira Putina klātbūtnē teica: “Man vienmēr ir bijušas brīnišķīgas attiecības
ar ārzemju žurnālistiem, ar nosacījumu, ka tie patiešām ir žurnālisti. […] Kad ziņu
organizācijas izplata apmelojošu informāciju, tad tie vairs nav žurnālisti, bet ietekmes aģenti. Šo prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā Russian Today un Sputnik ir bijuši
šādi ietekmes instrumenti, kas periodiski izplatīja melus par mani un manu kampaņu. […] Mēs teiksim patiesību: Russia Today un Sputnik rīkojās nevis kā profesionāli preses un žurnālistikas darbinieki, tie vienkārši darbojās kā ietekmes aģenti,
propagandas un melu izplatītāji.”32
Francijas prezidents ir norādījis uz būtisku apstākli, proti, ne RT, ne Sputnik
nav uzskatāmi par medijiem, un tur strādājošie – par žurnālistiem. Šāds vienas no
ietekmīgākās ES dalībvalsts galvas vēstījums ir labs iedrošinājums īstenot tādu
rīcībpolitiku, kas apgrūtinātu propagandas un dezinformācijas izplatīšanu Eiropā.
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Vairāku ES dalībvalstu eksperti un politiķi 2017. gada oktobrī parakstīja vēstuli ar
aicinājumu ES Ārlietu dienesta vadītājai Federikai Mogerīni (Federica Mogherini)
uztvert nopietni Krievijas informatīvo kampaņu negatīvo ietekmi uz ES drošību
un demokrātiju un aktivizēt pretdarbību. 33 E. Makrona pieminētie RT un Sputnik
nav tik bīstami Francijai kā RTR TV, NTV un citi Krievijas varas kontrolētie mediji
Latvijai. Neskatoties uz to, līdzīgu paziņojumu no Latvijas amatpersonām neesam
dzirdējuši. Runa nav tikai par paziņojumiem, bet par Latvijas politiķu daļas nepietiekamo izpratni par neatkarīgu un profesionālu mediju principiālo nozīmi konsolidētas demokrātijas attīstībai.
Jāpiekrīt tiem, kuri norāda, ka pretdarbībai Krievijas propagandai un dezinformācijas izplatīšanai jāpieiet kompleksi. Tomēr vārds “kompleksi” nevar tikt attiecināts tikai uz pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām. Ir jābūt kompleksai valsts institūciju sadarbībai, kurā nepietiek tikai ar Kultūras ministrijas Mediju nodaļas darbu. Ir
būtiski jāpalielina NEPLP monitoringa kapacitāte, lai tiktu konstatēti pārkāpumi un
īstenotas sankcijas gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Ir jāinvestē ne tikai Latvijas
sabiedriskās televīzijas un radio kanālu pieejamībā visā Latvijā, bet arī to darbības
kvalitātē un atraktivitātē, jo sacensība par cilvēku uzmanību notiek ar tiem, kuri
šajā cīņā iegulda lielus finanšu resursus. Baltijas Mediju izcilības centrs ir veiksmes
stāsts, bet arī tas nevar izlabot to žurnālistu darbu, kuri izdabā nevis principiem, bet
atsevišķām turīgām Latvijas personām, kompromitējot neatkarīgas žurnālistikas
ideju. Šāda degradēta vide palīdz Krievijas propagandas izplatīšanai, jo ētikas robežas izplūst. Ir jāstrādā, lai ES normatīvie akti nepieļautu Krievijas TV kanālu reģistrāciju vienā dalībvalstī, bet reālu darbu citā, tādējādi apgrūtinot sankciju iespējas.
Latvijas sabiedrības saliedētības un noturīguma pret Krievijas propagandu ziņā ir
principiāli svarīgi īstenot pāreju uz apmācību valsts valodā valsts finansētās skolās.
Zināšanu par Krievijas izmantotajām ietekmes metodēm jau ir pietiekami, jāsāk
īstenot atbilstošu rīcībpolitiku. No iepriekš uzskaitīto darbu saraksta ir redzams, ka
pārsvarā tie nav Latvijas Ārlietu ministrijas atbildības jomā, tomēr ministrijas balsij
būtu jābūt noteiktākai problēmu konstatācijas līmenī. No Krievijas puses tā ir ārpolitika, tātad arī Latvijas Ārlietu ministrijai ir par to daļa un līdzatbildība panākt, lai
Latvijā notiek ne tikai sporādiska pilsoniskās sabiedrības cīņa, bet arī valsts rīcībpolitikas īstenošana Latvijas sabiedrības noturības un informācijas telpas drošības stratēģijas ietvaros.
Latvijas ārpolitika 2018. gadā, neskatoties uz iespējamo negatīvo “informatīvo
fonu” Krievijā, tiks turpināta saskaņā ar ES un NATO kopējo izpratni par savām
interesēm un vērtībām, atgādinot par nepieciešamību visām valstīm sekot starptautisko tiesību principiem, vienlaikus paturot durvis vaļā iespējamai attiecību
uzlabošanai ar Krieviju. Latvijai attiecībās ar Krieviju ir jāturpina jau dažu gadu
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garumā īstenotā divu ceļu politika – ierobežojošie pasākumi (sankcijas) un dialogs
diplomātu un ekspertu līmenī.
2018. gads ir vēlēšanu gads gan Latvijā, gan Krievijā. Parasti priekšvēlēšanu
periodā politiķi izmanto asāku retoriku, runājot par sasāpējušām problēmām. Sava
daļa spilgtu frāžu tiek veltītas arī ārvalstīm un to pārstāvjiem. Nekas neliecina, ka
nākamais gads šajā ziņā būs izņēmums. Krievijas mediji būs gatavi tiražēt Latvijas parlamentāriešu izteikumus par tēmām, kas saistītas ar Krievijas iekšpolitiku
un ārpolitiku, un ļaut saviem vadošajiem politiķiem un ekspertiem tos komentēt.
Mediju darbakārtība tiks mērķtiecīgi pakārtota nepieciešamo akcentu izcelšanai
politiskajā darbakārtībā atbilstoši priekšvēlēšanu gaitai. Zinot šo, Latvijas augstākajām amatpersonām jāseko labākajiem stratēģiskās komunikācijas principiem.
Jaunākie Krievijas makroekonomikas rādītāji, kas cieši saistīti ar naftas
cenām, rāda, ka Vladimiram Putinam 2018. gadā ekonomika dos mēreni labvēlīgu vidi savu nākotnes mērķu popularizēšanai. Prezidenta vēlēšanu pārcelšana
uz 18. martu – Krimas aneksijas juridiskās fiksēšanas dienu – norāda uz Krievijas
ārpolitikas stratēģisko vektoru nemainīgumu tuvākajā nākotnē. Krievijas iesaiste
Tuvo austrumu problēmu risināšanā turpina jau pirms vairākiem gadiem Maskavas uzsākto stratēģisko spēli ar mērķi būt par ietekmīgu globālu varas centru, aktivizējot savu darbību reģionos, kur ASV īsteno taktisku neitralitāti. Lielās spēles
pamatmērķis 2018. gadā paliks iepriekšējais – saglabāt Krievijas varas elites status
quo, cik ilgi vien iespējams.
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AUSTRUMU PARTNERĪBA –
JOPROJĀM LATVIJAS PRIORITĀTE
Ilvija Bruģe, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece

Austrumu partnerības valstis Latvijai ilgstoši bijušas prioritāras gan divpusēji, gan
ES ietvarā. 2017. gada janvārī Latvijas Ārlietu ministrija jau atkal Austrumu partnerību norādīja kā vienu no ārpolitikas galvenajām prioritātēm. Sešu austrumu kaimiņvalstu stabilitāte, drošība un attīstība ir izšķiroši svarīga Latvijas un visas ES stabilitātei un drošībai. Latvija kā valsts pie ES un NATO ārējās robežas un Krievijas
kaimiņvalsts tradicionāli ir pildījusi bufera funkciju starp Rietumiem un Krieviju.
Un, kaut arī ir mazticams, ka tas varētu mainīties, Latvijai vajadzētu izmantot visus
citus iespējamos līdzekļus, lai mazinātu Krievijas ietekmi reģionā un izplatītu ES
vērtības un normas. Turklāt, iesaistoties šajā reģionā, Latvijai ir salīdzinošas priekšrocības iepretim daudzām citām Rietumu un pat Centrāleiropas valstīm, jo tā labi
pārzina savu Austrumu partneru padomju mantojumu un politiskos, ekonomiskos
un tiesiskos izaicinājumus, ar kuriem tie saskaras.
2017. gads ES Austrumu partnerības iniciatīvai ir bijis vienlaikus veiksmīgs un
ne īpaši enerģisks gads. Trīs no sešām valstīm šobrīd ir parakstījušas un ratificējušas
savus Asociācijas līgumus un pilnībā iekļāvušās padziļinātajā un visaptverošajā brīvās tirdzniecības zonā (DCFTA); vēl divas (papildus Moldovai) no sešām beidzot
ir panākušas bezvīzu režīmu ar ES. Tomēr visas sešas no sešām valstīm joprojām
piedzīvo ekonomiskās, politiskās – un piecas no sešām – arī militārās problēmas.
Enerģijas trūkumam saistībā ar Austrumu partnerību ES un pašās Austrumu partnervalstīs nepalīdz arī tas, ka trūkst pamanāmu un konkrētu rezultātu, ko ES var
piedāvāt nākotnē – bezvīzu režīmi un DCFTA līgumi tām valstīm, kas to vēlējās, jau
ir panākti, bet kas tālāk? Kādas bija Briselē notikušā Austrumu partnerības samita
gaidas un rezultāti? Kā tas atbilst Latvijas ārpolitikas prioritātēm un ambīcijām? Kas
Austrumu partnervalstīm ir vajadzīgs no ES un Latvijas? Šajā rakstā tiks mēģināts
atbildēt uz šiem jautājumiem, kā arī aprakstīt 2017. gadā sasniegto un izvirzīt vairākas prognozes un ieteikumus priekšdienām.
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EIROPAS SAVIENĪBA UN AUSTRUMU PARTNERĪBA
Samita gads
2017. gadu ES Austrumu partnerības kontekstā būtu grūti nosaukt par veiksmes
gadu, vienlaikus to iezīmēja vairāki ievērojami panākumi – 2017. gada oktobrī
beidzot, pēc ilgstoša sarunu procesa ES iekšienē, stājās spēkā DCFTA līgums ar
Ukrainu. Turklāt Gruzija un Ukraina tagad ir pievienojušās Moldovai un izmanto
priekšrocības, ko sniedz bezvīzu režīms ar ES – attiecīgi kopš marta un jūnija. Risinās tālākas sarunas ar pārējām trim Austrumu partnervalstīm, Baltkrieviju, Armēniju un Azerbaidžānu, un šķiet, ka ES beidzot ir sapratusi reģiona valstu starpā esošās atšķirības un cenšas atsevišķi ar katru no tām nodarboties ar jomām, kas sniedz
sadarbības iespējas.
Vienlaikus tas, kas nereti paslīd garām nemanīts attiecībā uz ES Austrumu partnerības politikas sasniegumiem, ir netveramais, ilgstošais un grūti novērojamais
reformu process, kas notiek katrā no šīm valstīm, vai vismaz tajās, kas ir parakstījušas Asociācijas līgumus ar ES un iekļāvušās DCFTA. Neraugoties uz vairākiem
noteiktiem un nenoliedzamiem administratīvo, normatīvo un praktisko reformu
panākumiem, jo īpaši asociētajās valstīs, šo valstu sabiedrības lielākoties šos rezultātus nepamana. “Pieaug pārliecība, ka Asociācijas līgumi/DCFTA līgumi sniedz
mazāk, nekā tika gaidīts. Asociētās valstis uzsāka apjomīgu reformu procesu, kas
līdzinās Centrāleiropas valstīs īstenotajam, kaut arī tām ir mazāk resursu.”1 Tā arī ir,
ka Austrumu partnerības valstis ir uzņēmušas reformu kursu, kas līdzinās tam, ko
veica Austrumu un Centrāleiropas valstis, kas ES pievienojās 2004. un 2007. gada
paplašināšanās kārtā, kaut arī tām netiek piedāvāta skaidra dalības iespēja un tām
nav pieejama arī milzīgā finanšu palīdzība, ko Austrumu un Centrāleiropas valstīm caur struktūrfondiem sniedza ES. Turklāt Krievijas draudīgā klātbūtne – ekonomikas, vēstures, politikas un pat militārajā kontekstā – vēl jo vairāk apgrūtina
šo sabiedrību spēju un vēlmi iesaistīties smagā reformu procesā, kam nav skaidra
mērķa. 2017. gadā ES arī iztērēja taustāmo resursu, ko tā izmantoja savu Austrumu
kaimiņu motivēšanai – līgumi ir parakstīti, bezvīzu režīmi ieviesti, un tagad ir palikušas tikai reformas.
No otras puses nav nekāds jaunums, ka pati ES ir zaudējusi entuziasmu par savu
Austrumu partnerības politiku, ne tikai tāpēc, ka pati piedzīvo identitātes krīzi, bet
arī tāpēc, ka Austrumu partnervalstis turpina “pievilt ES” ar savu lēno un neviennozīmīgo reformu procesu un korumpēto politisko eliti. ES Austrumu partnerības politikai ir steidzami nepieciešams jauns “veiksmes stāsts”, kas apliecinātu ieguldītā laika
un investīciju lietderīgumu. Tā vietā, šķiet, ka ES Austrumu partnerības politika ir
nolemta nebeidzamiem korupcijas un piesavināšanās skandālu triecieniem. Šogad bija
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pienākusi Azerbaidžānas kārta – 2017. gadā tika atklāta liela apjoma naudas atmazgāšanas shēma, izgaismojot ne tikai Azerbaidžānas elites piesavināšanās shēmas, bet arī
tās mēģinājumus ietekmēt Eiropas Padomes lēmumu pieņemšanu. Kaut arī šim gadījumam nav tik tiešas saiknes ar Austrumu partnerību, kā, piemēram, Moldovas ES
fondu piesavināšanās shēmai, tas jau atkal liek apšaubīt ES apņēmību cilvēktiesības un
demokrātiju vērtēt augstāk par ekonomiskajām un politiskajām interesēm.
Un visbeidzot problēma ir tajā, ka pati ES nespēj atrisināt Austrumu partnervalstīm izšķiroši svarīgus jautājumus. Piemēram, Ukraina un Moldova tiecas pēc
konkrēta ES solījuma, ka tās kādreiz varēs kļūt par ES daļu, prezidentam Petro
Porošenko (Petro Poroshenko) izsakot brīdinājumu, ka: “aizslēdzot durvis dalībai,
tiktu apstiprinātas Kremļa pretenzijas uz “īpašajām interesēm” reģionā.”2 Publiskos izteikumos asociētie partneri uzsver, ka ES politiskais atbalsts, vēlme piedāvāt
potenciālu vietu “ģimenē” ir vissvarīgākā. Vienlaikus šo abu valstu Eiropu atbalstošās elites, kas jau kaut kādā mērā ir sevi diskreditējusi, paziņojumus ir grūti uztvert
kā absolūtu patiesību. Ir skaidrs, ka šie politiskie paziņojumi ir vienlīdz vērsti uz vietējo sabiedrību, un atbildības pārnešana uz ES neizlēmību ļauj vietējai elitei šo atbildību novirzīt no sevis. Vēl jo svarīgāk, no praktiskās politikas skatupunkta, tieši ES
nevēlēšanās risināt lielos jautājumus, tā vietā fokusējoties uz maziem, konkrētiem
rezultātiem, varētu vietējās sabiedrībās izraisīt interesi par reformu procesu. “ES cer,
ka, koncentrējoties uz konkrētiem pasākumiem, kas partnervalstīs uzlabos cilvēku
dzīvi – piemēram, aizdevumi mazajai uzņēmējdarbībai un mobilo telefonu viesabonēšanas izmaksu samazināšana, – uzlabos tās popularitāti un novērsīs no Maskavas
vilinājuma.”3
Vienlaikus, šādi rīkojoties, ES izvairās risināt aktuālāko problēmu, kas satrauc
visas Austrumu partnervalstis (izņemot, iespējams, Baltkrieviju), proti, joprojām
notiekošie iesaldētie (un ne tik iesaldētie) konflikti. Ir izskanējuši atkārtoti aicinājumi, lūdzot ES ciešāk iesaistīties šo problēmu, kas lielā mērā kavē padziļinātu
reformu īstenošanu, risināšanu. Savukārt ES nav gluži vienota savā nostājā pret Krieviju, un vēl jo mazāk – par darbībām vai ieguldījumu, kas Savienību iesaistītu politiskā un, iespējams, militārā konfliktā ar šo valsti. Salīdzinājumā ar 2015. gada Rīgas
samitu, kurā kritika par Krievijas agresiju Ukrainā bija skaidra un atklāta, šobrīd ES
retorika, neskatoties uz atkārtotiem apliecinājumiem Ukrainai par ES atbalstu tās
integritātei, ir diezgan maiga. Turklāt ES arī neiesaistās Armēnijas un Azerbaidžānas Kalnu Karabahas strīda noregulēšanā, bet šīs strīds 2016. gadā gandrīz kļuva par
pilna apmēra karu.
Patiesībā ES Austrumu partnerībai pašlaik ir grūtības turpināt darbību kā visas
Eiropas iniciatīvai. Kā daļai no ES Kopējās ārējās un drošības politikas tai ir nepieciešams apstiprinājuma zīmogs no visām ES dalībvalstīm. Vienlaikus, ņemot vērā
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ES dalībvalstu dažādās reģionālās vēlmes un apzinoties Savienības ārējo robežu stabilitātes un miera ārkārtīgo svarīgumu, iespējams, ka ES vajadzētu apsvērt iespēju
pārvērtēt savu Dienvidu un Austrumu politiku, ļaujot lielākas noteikšanas spējas
valstīm, kuras visvairāk ietekmē notikumi šajos kaimiņu reģionos. Latvija, tāpat kā
pārējās Baltijas valstis un Polija, ir ES Austrumu partnerības politikas dedzīgāko
atbalstītāju vidū un vēlas, un spēj noteikt darba kārtību, lielā mērā jau tāpēc, ka tā
pati ir izgājusi cauri ES uzņemšanas procesam un tai ir konkrētas zināšanas par
katru pašreizējo partnerības valsti, kā arī vēsturiski veidojušās saites ar tām.

LATVIJAS INTERESES, AMBĪCIJAS UN SASNIEGUMI
Austrumu partnerība kā ārpolitikas prioritāte
Atbilstīgi ārlietu ministra Edgara Rinkēviča Latvijas Saeimai 2017. gada 26. janvārī
iesniegtajam ikgadējam ziņojumam Austrumu partnervalstu noturības veidošana un
kiberdrošības un stratēģiskās komunikācijas uzlabošana ir skaidra Latvijas prioritāte
ES Globālās stratēģijas kontekstā; tāpat arī ES drošības un aizsardzības spēju stiprināšana. Ziņojumā uzsvērts, ka Latvija ir ieinteresēta hibrīdā apdraudējuma novēršanā
ne tikai nacionālā un ES (un NATO) līmenī, bet arī tās kaimiņu reģionos. Austrumu
partnerība ir arī viena no Baltijas valstu un Ziemeļvalstu (NB8) sadarbības formāta
prioritātēm. Līdztekus deklaratīvākiem paziņojumiem par atbalstu Asociācijas līgumu
un DCFTA līgumu ar Ukrainu, Gruziju un Moldovu īstenošanai; tālāku attiecību
uzlabošanu ar Baltkrieviju, Armēniju un Azerbaidžānu; un atbalstu Briseles samitā
(2017. gada 24. novembris) noteikto prioritāšu realizēšanai, Latvijas valdība arī ir definējusi savas prioritātes attiecībā uz katru no Austrumu partnervalstīm.4
Latvijas tuvākā kaimiņvalsts Baltkrievija ir arī tās ļoti svarīga partnere. Latvija
iestājas par ES un Baltkrievijas tuvināšanos, tostarp vīzu izsniegšanas procedūru
atvieglošanu; Baltkrievijas reformu procesa veicināšanu, daloties savās zināšanās
par reformu procesu un demokrātiskām vēlēšanām; atbalstu Boloņas procesa standartu ieviešanai augstākajā izglītībā; kā arī atbalstu Baltkrievijas dalībai Pasaules
Tirdzniecības organizācijā. Turklāt Latvija sadarbību ar Baltkrieviju ir definējusi kā
prioritāti divpusējo attiecību kontekstā, priekšplānā izvirzot politisko dialogu un
plašāku nozaru sadarbību, īpaši ekonomikas, transporta un tranzīta jomā. Attiecībā
uz Ukrainu Latvijas prioritātes galvenokārt bija saistītas ar labas pārvaldības veicināšanu, koncentrējoties uz korupcijas apkarošanu; lauksaimniecības un lauku, kā
arī reģionālo attīstību un pilsoniskās sabiedrības aktīvu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā. Turklāt Ukraina ir Latvijas attīstības palīdzības pirmā prioritāte, un tās
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priekšplānā ir ilgtspējīgs reformu process. Kā prioritātes savās attiecībās ar Moldovu
Latvija ir noteikusi Asociācijas līguma ieviešanu, Moldovas reformu procesu, kā arī
aktīvākas divpusējās attiecības, tostarp augsta līmeņa vizītes un plašāku sadarbību
ekonomikā. Gruzijas gadījumā Latvija izlēma turpināt savu 2016. gadā īstenoto
politiku, koncentrējoties uz bezvīzu režīmu ar Gruziju un politiskās attīstības un
starpnozaru sadarbības turpināšanu, īpaši aizsardzības, iekšlietu, tieslietu, izglītības
un ekonomikas jomā. Attiecībā uz Azerbaidžānu Latvija iestājas par dialoga atjaunošanu starp Azerbaidžānu un ES un ir ieinteresēta divpusējā dialoga uzturēšanā
ar Azerbaidžānas amatpersonām. Līdzīgas prioritātes tika noteiktas arī attiecībām
ar Armēniju – dialoga turpināšana par ES un Armēnijas sadarbības formātu un dialogs divpusējā līmenī. Svarīgi ir pieminēt, ka līdztekus šīm prioritātēm Latvija ir arī
paudusi stingru atbalstu Ukrainas un Gruzijas NATO ambīcijām; patiešām veicina
savas uzņēmējdarbības saites ar Azerbaidžānu un Armēniju un Austrumu partnerības reģionu, kā arī Centrālāziju uzskata par savas attīstības palīdzības galveno mērķi.
Projekti tiek vērsti uz tādiem sektoriem kā publiskās pārvaldības uzlabošana, uzņēmējdarbības attīstības un eksporta spēju stiprināšana, kā arī valsts drošības iestāžu
vadība un demokrātiskās līdzdalības, pilsoniskās sabiedrības attīstības, dzimumu
līdztiesības, cilvēktiesību un izglītības veicināšana. Turklāt Latvija savās Austrumu
partnervalstīs aktīvi iesaistās neatkarīgu mediju un mediju satura un kritiskās
domāšanas uzlabošanas sekmēšanā. Latvijas praktiskās ambīcijas attiecībā uz Austrumu partnerību skaidri pārsniedz ambīcijas, kas vidēji piemīt ES dalībvalstīm,
īpaši, ja raugās uz divpusējo sadarbību ar katru no šīm Austrumu partnervalstīm
pagājušā gada griezumā.

Divpusējās attiecības
Latvijas divpusējo attiecību kontekstā, pamatojoties uz Latvijas fokusu, es vēlētos
Austrumu partnervalstis iedalīt trīs apakškategorijās. To vēlos darīt nevis tāpēc, lai
norādītu, ka noteiktas sadarbības jomas ir būtiskākas par citām, bet gan tāpēc, lai
parādītu attiecību dinamiku. Latvijas ārpolitika iepretim Ukrainai un Gruzijai galvenokārt ir orientēta uz reformu veicināšanu, attīstības palīdzības, kā arī politiskā un
militārā atbalsta sniegšanu (lielākoties zināšanu sniegšanas, apmācību un novērošanas misiju formātā). Abas valstis ir svarīgas arī ekonomikas jomā, lai gan, iespējams,
ne tik ļoti kā politiskajā, jo sevišķi tāpēc, ka abas ir Latvijas sabiedrotās attiecībā uz
Krievijas ietekmes mazināšanu reģionā. Gruzija ir viena no Latvijas attīstības sadarbības prioritātēm. Tirdzniecības jomā tā ir 56. nozīmīgākā partnere ar 19,07 miljonu
eiro apgrozījumu 2016. gadā. 5 Šajā kontekstā ir jāņem vērā ģeogrāfiskais attālums, kā
arī Latvijas dalība ES. Abu valstu politiskās attiecības raksturo pagājušā gadā notikušo oficiālo vizīšu skaits – tas ietver, bet neaprobežojas ar ārlietu ministru un valsts
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sekretāru vizītēm un sanāksmēm, starpvaldību komiteju sanāksmēm, kā arī Latvijas
prezidenta Raimonda Vējoņa vizīti Gruzijā 2017. gada martā. Šajā vizītē, kas notika
laikā, kad stājās spēkā bezvīzu režīms starp Gruziju un Šengenas zonu, Latvijas prezidents vēlreiz slavēja Gruziju par tās apņēmību ciešākai eiroatlantiskajai integrācijai
un uzsvēra Latvijas atbalstu Gruzijas dalībai NATO nākotnē un ciešākai sadarbībai
ar ES. Atsaucoties uz Krievijas ietekmi, viņš arī pauda, ka ikvienai valstij ir tiesības
pieņemt no ārēja spiediena brīvus lēmumus attiecībā uz savu ārējo un drošības politiku.6 Latvijas atbalsts Gruzijas centieniem ciešāk sadarboties ar NATO vēl vairāk
tika apliecināts, kad Latvijas Nacionālie bruņotie spēki iesaistījās kopējās mācībās ar
Gruzijas armiju.7
Ukraina ir Latvijas attīstības sadarbības prioritāte kopš Krimas aneksijas, un
Latvija piedalās ES un EDSO misijās šajā valstī. Ukraina ir arī nozīmīga partnere
ekonomikas jomā, un 2016. gada Latvijas ārējās tirdzniecības bilancē tā ierindojās 21. vietā ar 198,7 miljonu eiro apgrozījumu.8 Pagājušajā gadā notika vairākas
Latvijas ministru (tostarp ministru prezidenta) vizītes uz Ukrainu, un 2017. gada
aprīlī Latviju oficiālā vizītē apmeklēja Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Kopīgajā paziņojumā presei P. Porošenko pateicās par Latvijas stingro nostāju un atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropā, kā arī par finanšu palīdzību un zināšanu apmaiņu
nepieciešamo reformu īstenošanai.9 Savukārt Latvijas prezidents atkārtoti apliecināja atbalstu, kā arī “aicināja starptautisko sabiedrību palīdzēt Ukrainai tās centienos stabilizēt situāciju reģionā”, un Latvijas Ministru prezidents Māris Kučinskis
uzsvēra pieaugošo abu valstu sadarbību ekonomikā un tirdzniecībā.10 Tāpat kā Gruzijas gadījumā Latvija viennozīmīgi iestājas par Ukrainas teritoriālās integritātes
saglabāšanu un tās sadarbību ar NATO un sniedz atbalstu Ukrainas policijas spēku
un armijas apmācībā. Politiskā ziņā Latvijas amatpersonas ir ļoti atklātas, novelkot
sarkano līniju ar Krieviju attiecībā uz tās veikto Krimas aneksiju un karu Donbasā.
2017. gada 15. maijā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās ES Ārlietu
padomes sanāksmē Briselē. ES dalībvalstu un Ukrainas ārlietu ministru darba brokastīs viņš aicināja ES turpināt demonstrēt vienotību pret Krievijas agresiju Ukrainā
un saglabāt sankcijas līdz pilnīgai Minskas vienošanos izpildei. Viņš aicināja arī uz
turpmāku atbalstu Ukrainas reformu procesam un politiskajai vēlmei turpināt iesāktās reformas.11 2017. gada augustā Latvijas bruņotie spēki un aizsardzības ministrs
demonstrēja savu atbalstu Ukrainai, apmeklējot tās Neatkarības dienai veltīto militāro parādi.12
Moldova – kaut arī tā ir iekļauta šajā kategorijā, tā tomēr svarīguma ziņā atpaliek
no nozīmības pakāpes, ko Latvija ir piešķīrusi sadarbībai ar Ukrainu un Gruziju. Lai
gan Moldova jau kopš 2005. gada tiek definēta kā viena no attīstības sadarbības prioritātēm, un 2016. gadā tā bija 61. nozīmīgākā tirdzniecības partnere, sadarbība starp
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šīm abām valstīm drīzāk aprobežojas ar politisko līmeni. Visticamāk, ka tas skaidrojams ar Moldovas vēlmju trūkumu NATO kontekstā. Vienlaikus Latvija izteikti
atbalsta Moldovas integrācijas procesu ES, un divpusējo attiecību fokuss ir uz dialogu starp valsts, pašvaldības un nevalstiskajām institūcijām. Latvijas 2017. gada
politika Moldovā bija galvenokārt orientēta uz attīstības sadarbību un vērsta uz
Moldovas reformu procesa paātrināšanu, lai sekmētu tās integrāciju ES.13 Savā
vizītē Moldovā novembra sākumā Latvijas ārlietu ministrs tikās ar Moldovas prezidentu Igoru Dodonu (Igor Dodon), kurš ministram apliecināja, ka Moldova negriež
muguru ES, bet arī Krievijai nē. Saskaņā ar ministra teikto: “Viņš [I. Dodons] teica,
ka vēlas redzēt Moldovu kā neitrālu valsti un veidot līdzsvarotas attiecības. Uzskatām, ka neviens nedrīkst izmantot spiedienu, lai bremzētu brīvas gribas izpausmi.
Katrā gadījumā ES nebūs tā, kas ieviesīs kādas represijas vai sankcijas.”14
Latvijas ārpolitika attiecībā uz otro valstu grupu, kurā ietilpst Baltkrievija un
Azerbaidžāna, galvenokārt balstās uz interesēm ekonomikas un tranzīta jomā. Lai
arī Azerbaidžāna 2016. gadā bija tikai 64. nozīmīgākā Latvijas tirdzniecības partnere ar 13,32 miljonu eiro apgrozījumu,15 tā vienlaikus ir ļoti svarīga kā potenciālais
tranzīta ceļš no Centrālāzijas uz Latviju un ES. Tas tika uzsvērts Latvijas prezidenta
Raimonda Vējoņa darba vizītē Azerbaidžānā 2017. gada martā un Ilhama Alijeva
(Ilham Aliyev) oficiālajā vizītē Latvijā 2017. gada jūlijā. Ilhama Alijeva vizītes laikā
transporta nozares ministri parakstīja līgumus par sadarbību transporta jomā, būvniecības kontrolē un izglītībā, savukārt prezidenti parakstīja stratēģiskās partnerības
deklarāciju. Kā norādīja Raimonds Vējonis: “Šis gads ir bijis ļoti intensīvs, notikušas dažādas vizīšu apmaiņas, izveidojušās labas attiecības ne tikai starp valstu vadītājiem, bet parlamentiem, valdībām un pašvaldībām. [..] Tas viss ļauj cerēt uz jauniem ekonomiskiem projektiem un savstarpējās tirdzniecības pieaugumu.”16 Viņš
arī uzsvēra Latvijas ieinteresētību sadarbības turpināšanā transporta jomā, īpaši
Ziemeļu–Dienvidu transporta koridora ietvarā. Papildus R. Vējonis pauda atbalstu
Azerbaidžānas teritoriālajai nedalāmībai un aicināja atrisināt konfliktu Kalnu Karabahā miermīlīgā ceļā. Svarīgi ir tas, ka viņš arī aicināja Azerbaidžānu strādāt pie
sava snieguma cilvēktiesību jomā. Vienlaikus Ilhams Alijevs uzsvēra Azerbaidžānas
vēlmi sadarboties ar Latviju visos iespējamajos jautājumos, jo īpaši ekonomikas un
tirdzniecības jomā, Latvijā saskatot savus vārtus uz ES.17
Baltkrievija ir starp Latvijas prioritātēm abu valstu ģeogrāfiskā tuvuma un ciešo
vēsturisko saišu dēļ. Baltkrievijas preces tradicionāli veido aptuveni 20 % no kopējā
Latvijas tranzīta – galvenokārt nafta un naftas produkti, kā arī ķīmiskās rūpniecības preces. Baltkrievija ir 16. nozīmīgākā tirdzniecības partnere, un kopējais apgrozījums 2016. gada ārējās tirdzniecības bilancē bija 298, 45 miljoni eiro, kas veidoja
1,11 % no Latvijas eksporta un 1,72 % no Latvijas importa.18 Tādējādi no visām
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Austrumu partnerības valstīm Latvijas nozīmīgākā tirdzniecības partnere ir Baltkrievija. Vienlaikus politiskās attiecības ar Baltkrieviju ne tuvu nav tik vienkāršas.
Divi, iespējams, būtiskākie notikumi 2017. gada divpusējo attiecību kontekstā bija
oficiālais ielūgums Aleksandram Lukašenko (Alexander Lukashenko) apmeklēt Latviju un Baltkrievijas dalība mācībās Zapad 2017. Ielūguma izteikšanas laiks ir saistīts ne tikai ar faktu, ka ES ir atcēlusi lielāko daļu savu sankciju pret Baltkrieviju, bet
arī tāpēc, ka Latvija ir ieinteresēta paplašināt sadarbību ar Baltkrieviju tirdzniecības
jomā. Patiesībā šī sadarbība ir savstarpēji izdevīga, jo Baltkrievija ir ieinteresēta labākos kravu tarifos, savukārt Latvija – tranzīta pieaugumā. Turklāt Latvija un Baltkrievija ir piekritušas kopā rīkot 2021. gada pasaules čempionātu hokejā un atbalsta
jaunas atomelektrostacijas būvniecību Lietuvas robežas tuvumā.19 Situācija militāro
jautājumu jomā ir sarežģītāka, jo Baltkrievija piedalījās Krievijas mācību manevros
Zapad 2017. Vienlaikus jāatzīmē, ka Baltkrievija bija ļoti pretimnākoša Latvijai un
starptautiskajai sabiedrībai, sniedzot informāciju par mācībās iesaistīto karavīru
skaitu un garantējot, ka Krievijas karavīri pēc manevriem nepaliks Baltkrievijas teritorijā.20 Turklāt Latvijas pārstāvjiem un novērotājiem no sešām citām valstīm tika
atļauts novērot Baltkrievijas un Krievijas kopīgās mācības.21
Kaut arī Latvija oficiālajos paziņojumos kā prioritāti norāda visas Austrumu
partnerības valstis, pēc tās divpusējām attiecībām ir skaidri redzams, ka Armēnija ir
valsts, kas ir būtiska, bet nav izšķiroši svarīga ne tirdzniecības, ne politikas, ne attīstības sadarbības aspektā. Tas skaidrojams gan ar ģeogrāfisko attālumu, gan ierobežoto tirdzniecības pieauguma potenciālu. 2016. gadā Armēnija ar 4,57 miljonu eiro
apgrozījumu ierindojās 87. vietā Latvijas tirdzniecības partneru vidū, un nozīmīgākā
politiskā vizīte bija Armēnijas kultūras ministra dalība Armēnijas kultūras dienās
Latvijā. Tāpat arī Armēnijas vēstniecības vai konsulāta neesamība Latvijā (Latvijai
Armēnijā ir tikai konsulāts) demonstrē, cik ļoti prioritāras patiesībā šīs attiecības ir
katrai no valstīm. Tam gan šobrīd ir potenciāls mainīties, jo Armēnija ir sākusi aktīvāk virzīties pa ceļu uz eirointegrāciju.

Latvijas atbalsts ES Austrumu partnerības politikai
Nozīmība, kādu Latvija piešķir Austrumu partnerībai, skaidri atspoguļojas tajā, cik
ļoti aktīvi Latvija iestājas par ES turpmāku un padziļinātu iesaisti reģionā. Latvija ir
bijusi aktīva Austrumu partnerības veicinātāja kopš šīs iniciatīvas sākuma un definēja to kā prioritāti savas ES Padomes prezidentūras laikā. Latvijai ir ievērojama
reformu procesa pieredze, un tā aktīvi dalās ar savām zināšanām un ekspertīzi par
robežu kontroli, labu pārvaldību, reģionālo sadarbību, transportu un citām jomām.
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Iepriekš minētajā ES Ārlietu padomes sanāksmē Briselē Edgars Rinkēvičs aicināja ministrus Austrumu partnerību uzturēt augstu ES darba kārtībā un nodrošināt
tālāku līdzšinējās politikas attīstību. “Jāturpina Rīgas samita lēmumu īstenošana,
un Austrumu partnerība jāuztur kā vienots politisks ietvars visiem partneriem.
Vienlaikus svarīgi ievērot diferenciāciju un domāt, kā varam virzīties uz priekšu ar
ambiciozākajām valstīm, īpaši veicinot sadarbību tādās jomās kā tirdzniecība.”22
Papildus viņš slavēja līdzšinējo ES atbalstu partnervalstīm, nodrošinot vieglākus
ceļošanas noteikumus un atceļot muitas nodokļus tirdzniecībai. Viņš pareizi norādīja, ka ES būtu jākoncentrējas uz Austrumu partnervalstu iedzīvotājiem, jo tie ir
un tiem jāturpina būt galvenajiem atbalsta saņēmējiem, un tiem jāpaliek Austrumu
partnerības politikas centrā. Cita lieta, kas, definējot savu Austrumu partnerības
politiku, ir jāņem vērā ES, ir reālistisku mērķu un uzdevumu noteikšana katrai no
valstīm un politikai kopumā.23
2017. gada 9. jūnijā Rīgā, Latvijā norisinājās Baltijas Asamblejas Austrumu
partnerībai veltītā konference “Kopīgi stiprinot mūsu sadarbību,”24 kurā piedalījās arī Beniluksa parlamenta, GUAM Parlamentārās asamblejas, Ziemeļu Padomes
un Višegradas valstu pārstāvji. Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
Zanda Kalniņa-Lukaševica atkārtoti uzsvēra, ka Austrumu partnerībai jābūt ES
ārpolitikas prioritātei. Viņa arī atzinīgi vērtēja kopš 2015. gada Rīgas samita panāktos konkrētos rezultātus, piemēram, apstiprinātos ES bezvīzu režīmus ar Gruziju un
Ukrainu. Viņa aicināja partnervalstis turpināt reformu procesu un pilnībā ieviest
Asociācijas un DCFTA līgumus. Abām pusēm būtu jākoncentrējas uz praktiskām
un sasniedzamām iniciatīvām, kas sekmētu kopīgo ES un Austrumu partnervalstu
sadarbību. “Samitā ir kopīgi jānosaka skaidrs plāns tālākai Austrumu partnerības
politikas attīstībai. Uzmanībai jābūt vērstai uz jomām, kurās varam sasniegt pozitīvus rezultātus [...], vienlaikus apsverot iespējas veicināt attiecības ar ambiciozākajām
partnervalstīm, kuras meklē dinamiskākas attiecības ar ES.”25
Briselē notikušajā Austrumu partnerības samitā (2017. gada 24. novembris)
Latvijas ārlietu ministrs atkārtoti uzsvēra Rīgā pieņemto lēmumu svarīgumu:
““Svarīgi ievērot diferenciāciju un rast abpusēji pieņemamu risinājumu turpmākajai sadarbībai gan ar ambiciozākajām valstīm, gan valstīm bez vēlmes sadarbību
nākotnē būtiski padziļināt.”” [...] Ministrs arī uzsvēra, ka Latvija gribētu redzēt
ciešu sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm drošības, digitālās ekonomikas,
enerģētikas un transporta jomās. Kā vienu no būtiskiem Austrumu partnerības
politikas aspektiem viņš minēja atbalstu partnervalstīm cīņā ar tādiem drošības
izaicinājumiem kā hibrīdais apdraudējums. Šajā kontekstā ministrs uzsvēra, ka
“Austrumu partnerības valstīs jāveicina mediju neatkarība, žurnālistikas kvalitāte
un medijpratība.”” 26 Līdzīgi Edgaram Rinkēvičam arī Latvijas prezidents pauda
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tiešu atbalstu Austrumu partnervalstīm un to eirointegrācijas vēlmēm. “Svarīgi,
lai gan ES, gan Austrumu partnerības valstu pilsoņi uzskatāmi redzētu, ka mūsu
partneru valstīs norit akūti nepieciešamās reformas, un, to ekonomikām attīstoties, rodas arvien jaunas iespējas, kā arī nostiprinās likuma vara.”27 Viņš uzsvēra
konkrētu panākumu svarīgumu, lai gūtu atbalstu sadarbībai ar Austrumu partnervalstīm. Raimonds Vējonis arī norādīja, ka ES būtu jāveido ciešāka sadarbība
ar valstīm, kuras visvairāk paveikušas savu reformu jomā: “Reformu pūles ir jāatalgo.” 28 Tādējādi Latvijas prezidents atkārtoti apliecināja Latvijas stingro atbalstu
ciešākai un dziļākai sadarbībai ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Tomēr Latvijas
un citu reģiona valstu centieni panākt aktīvāku Austrumu partnerības politiku
neatspoguļojās nesenākajā samitā Briselē, kas norisinājās 2017. gada 24. novembrī. Vienīgais daudzmaz konkrētais rezultāts deklaratīvo paziņojumu vidū bija
20 līdz 2020. gadam sasniedzamie mērķi jeb rezultāti; un tikai nākotne rādīs, vai
tas būs pietiekami, lai nodrošinātu turpmāku un spēcīgu sadarbību starp ES un
partnervalstīm.

SAMITS UN PĒC TĀ – PARTNERĪBA, KAS PANĀK REZULTĀTUS,
VAI MAZĀK PAR MAZĀK?
Eiropas Komisijas paziņojums presei par Briseles samita rezultātiem sākas ar šādu
ievadu: “Tas bija brīdis, lai atzīmētu pēdējo divu gadu sasniegumus ES attiecībās ar
tās sešiem Austrumu partneriem un lai līdz 2020. gadam tiektos sasniegt 20 rezultātus, kas iedzīvotājiem dos reālus ieguvumus.”29 Šis deklaratīvais paziņojums jau
ir saņēmis zināmu kritiku, kaut arī Komisija pati Austrumu partnerību apzīmē kā
“partnerību, kas panāk rezultātus”. 30 Dažiem turpmākajiem gadiem definētā sadarbība fokusēsies uz 2015. gadā Rīgas samitā noteiktajām četrām prioritātēm: spēcīgāka ekonomika, spēcīgāka pārvaldība, spēcīgāka savienojamība un spēcīgāka
sabiedrība, tādējādi apliecinot ES politikas kontinuitāti. Vienlaikus 20 konkrētu līdz
2020. gadam panākamu rezultātu noteikšana ir piemērs, kā ES ņem vērā vismaz daļu
kritikas. Rezultāti ietver, bet neaprobežojas ar šiem: atbalsts vietējā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām; atbalsts uzņēmumiem, sniedzot tiem aizņēmumus;
jaunu tirdzniecības iespēju nodrošināšana sadarbībai ar ES un partnervalstu starpā;
atbalsts energoefektivitātes pasākumiem; transporta savienojumu attīstība (līdz
2030. gadam); viesabonēšanas tarifu saskaņošana, lētāka piekļuve internetam un
atbalsts darbavietu radīšanai digitālajās nozarēs; atbalsts jauniešu un izglītības programmām; atbalsts stratēģiskajai komunikācijai. 31
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Līdztekus paziņojumiem par apņēmību veidot ciešākas attiecības samitā tika
panākts arī zināms progress ES un Armēnijas attiecībās, jo abas puses parakstīja
Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu (CEPA), kura mērķis ir uzlabot
Armēnijas vides standartus, demokrātiskās institūcijas un uzņēmējdarbības vidi.
Papildus ES un Armēnija parafēja arī Kopējās aviācijas telpas nolīgumu, kura mērķis
ir labāka savienojamība un kopējs tiesiskais ietvars. Tāpat ES, izveidojot jaunu Koordinācijas grupu, zināmā mērā pavirzīja uz priekšu savas attiecības ar Baltkrieviju un
Azerbaidžānu. Šis, kaut arī pozitīvais notikums, atstāja pārējās trīs ES krietni tuvākās valstis ārpus centrālā fokusa.
ES pieeja savai Austrumu partnerības politikai kopš 2015. gada nav bijusi īpaši
enerģiska, un tās mērķis un vēlme noteikt vairākus konkrētus rezultātus piedāvā vismaz kādu atskaites rīku ES politikai. Vienlaikus samitā netika panākts nekas vairāk
kā deklarācijas par sadarbību nākotnē, kas ir ļoti skumīgi, jo šim reģionam patiesībā
ES vajadzētu būt ļoti svarīgam. Atbildot uz Gruzijas, Ukrainas un Moldovas cerībām
par dalības iespējām nākotnē, samitā tika vienīgi atzīta to “tiekšanās uz Eiropu un
izvēle par labu Eiropai.”32 Tajā pašā laikā kopīgajā deklarācijā tiek definēta ES un tās
sešu partnervalstu iestāšanās par vienādām demokrātijas vērtībām, likuma varu,
cilvēktiesībām utt., faktiski atkal ievietojot Gruziju vienā grozā ar Azerbaidžānu
vai Baltkrieviju. Kā norāda domnīcas Atlantic Council vecākais pētnieks Anders
Oslunds (Anders Aslund): “ES [tā vietā, lai koncentrētos uz līgumiem ar Armēniju,
Azerbaidžānu un Baltkrieviju] būtu bijis jāpieņem stratēģija Gruzijai, Moldovai
un Ukrainai un jāsniedz kāds ieguvums Gruzijai, kas ir paveikusi daudz vairāk par
citām.”33
Vēl viens īpaši svarīgs trūkums samita un Austrumu partnerības kontekstā ir
nespēja panākt vienotu ES valstu nostāju pret Krieviju, kas ir tieši atbildīga par militārajiem konfliktiem trijās no sešām valstīm un zināmā mērā iesaistīta vēl divos.
Saprotami, ka tuvākās partnervalstis cerēja uz ES iesaistīšanos lielākā mērā, nevis
tikai “maigās varas” formātā. Tā vietā “ES aprobežojās ar eifēmismu: “Eiropas Savienība iestājas par visu savu partneru teritoriālo nedalāmību, neatkarību un suverenitāti.” ES skaidri parādīja, ka tā nepiedāvā nekādu drošību, pat ne līdzjūtību. 34
Faktiski ES reformu piekritējiem Austrumu partnervalstīs nespēja piedāvāt neko
konkrētu. Tas būtu bijis ļoti svarīgi, lai palielinātu sabiedrības uzticību un atbalstu
ES politikai tās iekšienē, kā arī to partneru vidū, kas vēlas pievienoties. Savā deklarācijā ES runā par pieeju “vairāk par vairāk” aktīvākajiem dalībniekiem, bet patiesībā,
nespējot aizsargāt savus partnerus, neatalgojot reformu piekritējus par to darba kārtību vai nesniedzot piekļuvi tirgum un būtiskai finanšu palīdzībai, un vēl jo vairāk,
nepiedāvājot ES dalību nākotnē, sniedza “mazāk par mazāk.”35
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
Kopš Austrumu partnerības izveides 2009. gadā tā Latvijai ir bijusi skaidra prioritāte, un 2017. gads nav izņēmums. Divpusējie un daudzpusējie sadarbības formāti
pagājušajā gadā tikai atkārtoti apliecina Latvijas apņēmību sadarboties ar šīm sešām
valstīm politiskajā, ekonomiskajā un pat militārajā jomā. Patiesībā ES varētu kaut ko
mācīties no Latvijas īpaši ciešajām saitēm ar trim asociētajām partnervalstīm, vienlaikus ir daži ieteikumi, kurus Latvijas valdība varētu ņemt vērā, lai vēl vairāk uzlabotu savu Austrumu partnerības politiku:
• Latvijai vajadzētu turpināt uzturēt ciešas saites ar partnervalstīm ekonomikas
un kultūras jomā un arī vairāk strādāt pie sava “maigās varas” tēla šajās valstīs
(stratēģija, ko aktīvi izmanto Igaunija). Latvijai (tāpat kā pārējām Baltijas valstīm) šajās postpadomju valstīs ir radies veiksmīga reformu veicēja tēls. Šī tēla
izmantošana kopā ar praktisku ieguldījumu partnervalstu reformu procesā
ļaus Latvijai ne tikai veicināt ES darba kārtības īstenošanu partnerības valstīs,
bet arī nostāties ES Austrumu partnerības politikas priekšplānā, iespējams,
sniedzot Latvijai lielākas ietekmes spējas.
• Latvijas uzdevums 2018. gadā ir paturēt Austrumu partnerību ES darba kārtībā un tiekties pēc aktīvākas ES iesaistes sabiedriskā sektorā reformēšanā. Tas
panākams, vienlīdz aktīvi veicinot šo politiku divpusējās sanāksmēs un starptautiskos forumus, līdzīgi kā tas ticis darīts 2017. gadā.
• Latvijas uzdevums (kopā ar citām NB8 valstīm) ir nodrošināt, ka Austrumu
partnerība joprojām ir ES Kopējās ārējās un drošības politikas prioritārais
reģions, kā arī pašas Latvijas attīstības sadarbības prioritāte.
• Latvijai jāturpina paust stingru Austrumu partnerības atbalstu starptautiskajos forumos, kā arī jāturpina formāts, kas 2017. gada jūnijā saveda kopā Baltijas
Asambleju, Beniluksa parlamentu, GUAM Parlamentāro asambleju, Ziemeļu
Padomi un Višegradas valstis. Tāda foruma, ko veido valstis, kas ir iesaistītas
un ieinteresētas sadarbības turpināšanā ar Austrumu partnervalstīm, esamība
nodrošinātu, ka ES iekšienē pastāv alianse, kas uzstātu (un spētu uzstāt) uz
kopēju partnerības politiku. Tāpat šis forums varētu kalpot kā platforma Austrumu partnervalstu prioritāšu un vajadzību apspriešanai. Tas ļautu Latvijai
un grupai uzstāt, lai ES pieņem konkrētākus mērķus un visbeidzot, iespējams,
arī reformu procesa veiksmīgākajiem īstenotājiem piedāvā dalības iespēju ES.
• Latvijai vajadzētu iesaistīties aktīvākā divpusējā sadarbībā ar Armēniju tagad,
kad tā ir izrādījusi vēlmi veidot ciešākas attiecības. Tāpat Latvijai būtu jāturpina attīstīt saites ar Azerbaidžānu un Baltkrieviju ekonomikas jomā. Tomēr
vienlaikus Latvijai kā prioritāte noteikti būtu jāizvirza savi tuvākie partneri –
Gruzija, Ukraina un Moldova.
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Arī plašākā ES Austrumu partnerības politikas kontekstā ir vairāki pasākumi,
kurus varētu veikt, neskatoties uz vairāku ES valstu nevēlēšanos iesaistīties šajā
reģionā.
• Informēt un izglītot – ES būtu jāuzsver ne tikai savu Austrumu partnervalstu
kritika, bet arī jāatzīmē pozitīvie sasniegumi. Tai būtu jāinformē savas sabiedrības, ka partnervalstu dalība ES šobrīd netiek piedāvāta. Vienlaikus ES būtu
jāsniedz savām partnerības valstīm politisks paziņojums, ka potenciālā dalība
varētu tikt apsvērta nākotnē.
• ES vajadzētu pievērst vairāk uzmanības reģiona politiskajiem un stingrās drošības izaicinājumiem. Pirmo izaicinājumu gadījumā nepieciešama stingrāka
politiskās elites uzraudzība, savukārt otro – atsacīšanās no pilnībā “maigās
varas” nostājas un iesaistīšanās, lai noregulētu Krievijas izraisītos konfliktus
partnervalstīs. ES būtu arī vairāk (vai vispār) jāiesaistās Kalnu Karabahas konflikta miermīlīgā noregulēšanā.
• Paturot prātā, ka sadarbība ar visām partnervalstīm būtu jāīsteno visos iespējamajos formātos, ES būtu skaidri jānosaka, ka prioritāte ir trīs asociētās partnervalstis, kurām (šobrīd) ir skaidri definēta pro-eiropiskā darba kārtība.
Tagad, kad ES rīcībā vairs nav “burkānu”, kaut kāda veida atlīdzības sniegšana
par reformu īstenošanu būs vitāli svarīga.
Vēlos pabeigt ar Latvijas prezidenta Briseles samitā pausto paziņojumu: “Ir jābūt
šai zināmā mērā konfektei par labi padarīto darbu. Tāpēc mēs no Latvijas puses
atbalstām pieeju, ka par labi padarītiem darbiem, tajā skaitā par dažādām reformām,
kaut kādā mērā ir jāgodalgo šīs valstis.”36 Šāda ES politika dotu zināmu cerību par
reformu neatgriezeniskumu tādās valstīs kā Gruzija, Ukraina un Moldova un ilgākā
perspektīvā, iespējams, Armēnijā, vienlaikus motivējot partnervalstis palikt (vai
atgriezties) uz ceļa, kas ved uz Eiropu.
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SADARBĪBA STARP ĶĪNU
UN CENTRĀLEIROPAS UN
AUSTRUMEIROPAS VALSTĪM
(“16+1”): JAUNĀS TENDENCES,
TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA UN
IETEKME UZ LATVIJU
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Rīgas Stradiņa universitātes
Ķīnas Studiju centra direktore; Latvijas Ārpolitikas institūta
Jaunā Zīda ceļa programmas vadītāja

2017. gads, kas sekoja 2016. gada novembrī Rīgā, Latvijā, notikušajai Ķīnas un
16 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu valdību vadītāju sanāksmei (ko dēvē arī
par Ķīnas–CAE valstu Rīgas samitu), ir iezīmējis vairākas tendences saistībā ar to,
kā Ķīnas puse raugās uz sadarbību ar 16 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm,
tā saucamo “16+1” formātu, tostarp arī Latviju. Pamatojoties uz šīm attīstības tendencēm, šajā rakstā tiks skatītas izmaiņas Ķīnas pieejā “16+1” sadarbības formātam,
un tā mērķis ir veikt analīzi par sadarbības iespējām šajā formātā, koncentrējoties uz
Latvijas ieguvumiem un riskiem.

JAUNĀKĀS IZMAIŅAS “16+1” FORMĀTĀ
Ķīnas un Centrāleiropas un Austrumeiropas (CAE) valstu sadarbības formāts darbojas kopš 2012. gada, kad tā laika premjerministrs Veņs Dzjabao (Wen Jiabao) pirmajā Ķīnas un CAE valstu samitā Varšavā pasludināja “Ķīnas 12 pasākumus draudzīgas sadarbības veicināšanai ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm” un
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aicināja uz praktiskās sadarbības padziļināšanu tirdzniecības, investīciju, fiskālajā un
finanšu jomā daudzpusējās sadarbības formātā, kurā vienā pusē atrodas Ķīnas Tautas Republika, savukārt otrā – 16 valstis, proti, Albānija, Bosnija un Hercegovina,
Bulgārija, Horvātija, Čehijas Republika, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Melnkalne, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija un Slovēnija.1
Tolaik lielākais uzsvars tika likts uz īpašās 10 miljardu ASV dolāru kredītlīnijas izveidi, paredzot, ka noteikta daļa no šī apjoma būtu novirzīta aizdevumiem uz
atvieglotiem nosacījumiem, un investīciju fonda dibināšanu, lai tas pirmajā posmā
sagādātu 500 miljonus ASV dolāru.2 Kaut tika pieminēti arī citi sadarbības aspekti,
tomēr ekonomiskais un investīciju elements bija galvenais motīvs. Lai gan solījums
par fondiem joprojām parādās oficiālajos “16+1” formāta vienošanās dokumentos,
eksperti ir norādījuši, ka sākotnēji ekonomiskā sadarbība ir aizvirzījusies uz politisko un citām jomām. 3 Šis aspekts ir pakāpeniski ietekmējis sadarbības procesu,
un tā rezultātā 2016. gada beigu un 2017. gada periodā ir attīstījušās vairākas jaunas
tendences, kas saistītas ar funkcijām, veiksmīgākajiem projektiem un paša formāta
tālāko likteni.
Noslēdzoties sestajam Ķīnas un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu valdību vadītāju samitam Budapeštā, šīs attīstības tendences, tostarp reģionālā diversifikācija starp Baltiju, Višegradas grupu un Balkāniem, lielāks uzsvars uz Trīs jūru
ostu zonas (Three Seas port area) sadarbību, tālāka “16+1” formāta integrācija “Joslas
un ceļa” iniciatīvā un pieaugošais cilvēku mijiedarbības aspekta svarīgums, visticamāk, kļūs pamanāmākas nākamā gada “16+1” darba kārtībā. Pašas tendences tiks
analizētas tālāk tekstā.

ATJAUNOTĀS INICIATĪVAS JAUNĀS TENDENCES
Atšķirību atzīšana
Pirmkārt, ir tikušas atzītas atšķirības starp formātā iekļautajiem Baltijas valstu,
Višegradas četrinieka valstu un Balkānu valstu reģioniem. Formātā iesaistītās valstis
atšķiras gan vēstures, gan ekonomikas, gan ES dalības aspektā. Protams, jau kopš
2012. gada ir izskanējuši un plaši apspriesti viedokļi par formātā iekļauto valstu savstarpējām atšķirībām. Šis faktors ir bijis nepārtraukti akcentēts “16+1” formāta domnīcu un uzņēmējdarbībai veltītos pasākumos. Turklāt, arī neraugoties uz politiskās,
ģeogrāfiskās, vēsturiskās un ekonomiskās situācijas dažādību, pati sadarbība ar lielu
skaitu valstu ir bijusi problemātiska. Lielam partneru skaitam atrodoties vienā galda
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pusē un tikai vienam, kaut arī lielam, partnerim atrodoties otrā pusē, bija radies
strupceļš saistībā ar 16 valstu investīciju priekšlikumiem. Ķīna beidzot ir sākusi šīs
problēmas risināšanu, reģiona partneriem izvirzot diferencētāku priekšlikumu.
Ķīnas Sociālo Zinātņu akadēmija (CASS) 2015. gadā publicēja ziņojumu, kurā
norādītas iepriekš minēto valstu atšķirības un problemātika un pavērts ceļš sinerģijai starp “Joslas un ceļa” iniciatīvu un “16+1” formātu, noslēgumā secinot, ka uz
atšķirībām jāraugās savstarpējās komplementaritātes kontekstā.4 Šis ir teorētiskais
ierosinājums, kas pakāpeniski ir vainagojies ar diversifikācijas priekšlikumiem, ko
CASS bija rosinājusi 2017. gadā.
Šī tendence ir atspoguļota sadarbības diversifikācijas priekšlikumā – sadarbība
ar Balkānu reģionu primāri koncentrētos uz enerģētiku un infrastruktūru, savukārt
Višegradas grupa (Polija, Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija) tiek uzskatīta par
tirdzniecības partneri un ārvalstu tiešo investīciju galamērķi, Baltijas valstīm piešķirot partnera lomu loģistikas un transporta jomā. 5
Šāda notikumu attīstība Latvijai ir diezgan izdevīga. Pirms šī pavērsiena Latvija
centās sevi pozicionēt kā labu vietu loģistikas aspektā, savukārt Ķīnas puse norādīja
uz Baltijas vājo infrastruktūru un nepieciešamību izmantot Ķīnas infrastruktūras
veidošanas kapacitāti. Tomēr Latvijas pusei, kā arī citām “16+1” ES dalībvalstīm šī
ierosinājuma īstenošana neraisīja īpašu interesi trīs galveno iemeslu dēļ: pirmkārt,
Ķīnas puses pieprasīto valsts garantiju izsniegšana Ķīnas uzņēmumiem ir ļoti problemātiska, otrkārt, katram projektam ir nepieciešams veikt atlases procedūras, nevis
kontraktēt iepriekš noteiktu izpildītāju, un, treškārt, šādiem infrastruktūras projektiem ir pieejams ES finansējums uz labvēlīgiem nosacījumiem, kā piemēru var minēt
“Rail Baltica” projektu.6 Atšķirīgās Ķīnas un Eiropas nostājas nozīmēja, ka Ķīnas un
Latvijas sadarbība infrastruktūras attīstības aspektā ir nonākusi strupceļā. Tomēr
tagad, kad Ķīnas puse ir skaidri noteikusi savas prioritātes Baltijas reģionā, transporta un loģistiskas sadarbības kontekstā ir gaidāms vairāk priekšlikumu un lielāka
efektivitāte.

Sadarbība Trīs jūru ostu zonā
Otrkārt, sadarbība Trīs jūru ostu zonā tiek uzskatīta par perspektīvu īpašo reģiona
praktiskās sadarbības pasākumu.7 Tā kā visas iesaistītās puses kopš 2012. gada ir
likušas lielas cerības uz Ķīnas un CAE valstu sadarbību, un joprojām trūkst konkrētu progresa piemēru, “negatīvi ietekmējot Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu entuziasmu piedalīties “16+1 sadarbības formātā” un “Joslas un ceļa” iniciatīvas
izveidē8 – veiksmes stāsta nepieciešamība ir kļuvusi vēl aktuālāka.
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Vietnē China Youth Daily tika publicēts raksts, kas atsaucās uz Ķīnas Sociālo
Zinātņu akadēmijas publicēto ikgadējo ziņojumu par Eiropas attīstību jeb Eiropas Zilo grāmatu (Blue Book of Europe), un šajā rakstā tika minēts, ka Trīs jūru ostu
zonas sadarbības iniciatīvai ir potenciāls kļūt tieši par šo veiksmes stāstu. Šo informāciju pārņēma arī nozarei veltītas tīmekļa vietnes, piemēram, ChineseShipping.
co.cn. 2016. gadā apstiprinātajās Rīgas vadlīnijās sadarbībai starp Ķīnu un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm Trīs jūru ostu sadarbībai jau iepriekš tika pievērsta ievērojama uzmanība, norādot, ka “dalībnieki apsveic un atbalsta ostu teritoriju
sadarbību starp Ķīnu un CAE valstīm, kas robežojas ar Baltijas, Adrijas un Melno
jūru [..], lai veicinātu sadarbību starp lielākajām piekrastes ostām, atbalstītu piekrastes rūpniecības klasteru izveidi un rosinātu sadarbību infrastruktūras, tostarp dzelzceļu, ceļu, ūdensceļu un loģistikas centru attīstību.”9
2017. gadā Trīs jūru ostu zonas sadarbības ideja tika attīstīta tālāk. Nacionālās
attīstības un izpētes komisijas (National Development and Research Commission) un
Ārlietu ministrijas paspārnē ir izveidotas darba grupas, kuru mērķis ir pārskatīt projektu, un iespēju radīšanai ir piesaistīti tādi lielie uzņēmumi kā China Development
Bank, China Merchants, COSCO Shipping et al.10 Ir ļoti iespējams, ka Ķīna 2018. gadā
turpinās Trīs jūru ostu zonas projekta veicināšanu, veidojot lielo Ķīnas uzņēmumu
mijiedarbību ar Latviju ostu sadarbības formātā.

“16+1” formāta sasaiste ar “Joslas un ceļa” projektu
Treškārt, “16+1” formāts tiek sasaistīts ar “Joslas un ceļa” projektu, prezentējot to
kā institucionalizētāku un mazāka mēroga pilotprojektu, lai sagatavotos “Joslas un
ceļa” iniciatīvai.11 Attīstoties “Joslas un ceļa iniciatīvai”, “16+1” sadarbības formāts
sāk Ķīnai radīt problēmu – ja “Joslas un ceļa” iniciatīva pārklājas ar “16+1” formātu,
tad ir nepieciešams spēcīgs pamatojums šī formāta turpināšanai. Pirmais pretarguments ir tāds, ka, īstenojot līdzīga veida sadarbību ar divu kanālu palīdzību, rodas
iespaids par līdzekļu izniekošanu. Otrkārt, kopš formāta uzsākšanas Ķīnai tiek
uzdoti jautājumi par Baltkrievijas, Ukrainas un Moldovas neiekļaušanu šajā konkrētajā sadarbības struktūrā. Uzsvara pārnešana no pašreizējā formāta uz “Joslas
un ceļa” iniciatīvu šo problēmu atrisinātu. Treškārt, fokusējoties uz “Joslas un ceļa”
iniciatīvu, nevis “16+1” formātu, zustu pamats ES pārmetumam, ka Ķīna rīkojas kā
ES valstu šķēlēja. Vienlaikus “16+1” formāta bremzēšana vai mijiedarbības politiskā
līmeņa pazemināšana tiktu uzskatīta par neizdošanos.
Tādējādi varētu šķist, ka pašreizējā Ķīnas pozīcija tiek veidota tā, lai “16+1” formāta nākotnes kontekstā neizslēgtu nevienu risinājumu. No vienas puses tiek uzsvērts
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lielais panāktais progress, un ir spēkā arī uz sadarbības pīlāriem balstītā institucionālā
sadarbība.12 Vienlaikus diskursā Ķīnas sadarbība ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm tiek definēta kā “Joslas un ceļa” iniciatīvas izveides elements, norādot, ka
“16+1” formāts ir paredzēts “Joslas un ceļa” iniciatīvas veicināšanai.13
Pat saistībā ar cilvēku mijiedarbības aspektu, kas atbilstīgi tālāk aprakstītajam
tiek atzīts par vienu no Ķīnas un CAE valstu apmaiņas lielākajiem sasniegumiem,
diezgan skaidri iezīmējas virziens uz “Joslas un ceļa” iniciatīvu: “Cilvēku mijiedarbība ir kļuvusi par svarīgu sākuma punktu Austrumeiropas valstu līdzdalībai “Joslas
un ceļa” iniciatīvā. “Joslas un ceļa” iniciatīvas ietvars iekļauj visas 16 Centrāleiropas
un Austrumeiropas valstis. Valstis viena no otras varēs smelties labo un iesaistīties
savstarpējā sadarbībā.”14 Kaut arī nav gaidāms, ka “16+1” formāts tuvākajā nākotnē
tiks atcelts, tomēr no Ķīnas puses būs vērojama plašāka fokusa pārnešana uz šī formāta sinerģiju ar “Joslas un ceļa” iniciatīvu.

“16+1” formāta cilvēku mijiedarbības aspekts
Visbeidzot, “16+1” formāta cilvēku mijiedarbības aspekts kļūst par sadarbības iniciatīvas veiksmes stāstu. Cilvēku savstarpējā sadarbība tiešām ir vienīgais sadarbības
aspekts, kas bez grūtībām paplašinās un ko pozitīvi vērtē iedzīvotāji (īpaši attiecīgo
valstu dalību “16+1 kultūras sezonā” 15), tādējādi šim aspektam kļūstot par formāta
“veiksmes stāstu”.
Šo aspektu ir arī viegli demonstrēt – ja neskaita tūrisma sektoru, no šī sadarbības elementa netiek gaidīti nekādi tieši finanšu ieguvumi. Kultūras sadarbības kontekstā pasākumi, koncerti, festivāli, izstādes, rakstnieku semināri un citas kultūras
apmaiņas formas ir mērķi, nevis līdzekļi atšķirībā no, piemēram, uzņēmējdarbības
forumiem, un pārskatāmība attiecīgi izriet no pašiem pasākumiem. Arī akadēmiskās
un pētnieciskās sadarbības kontekstā progresu var vērtēt, pamatojoties uz parakstītajiem saprašanās memorandiem, un pats fakts, ka Ķīna investē izglītības apmaiņā,
tiek vērtēts pozitīvi. Šim konkrētajam sadarbības pīlāram ir divi virzieni – sniegt
iespējas 16 valstu organizācijām un cilvēkiem iegūt audienci Ķīnā, un veicināt attiecīgā Ķīnas satura “iziešanu ārā” (“走出去”), lai “paplašinātu un pastiprinātu Ķīnas
kulturālo ietekmi ārpus tās robežām, tostarp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs”. 16 Tā kā Ķīnas puses biežāk izmantotā frāze, veidojot iekšējo izpratni par “16+1”
formātu, ir bijusi “pragmatiska/jēgpilna/praktiska sadarbība”, tad Ķīnas un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu platformas ietvarā īstenotā cilvēku saturiski
aizvien plašākā un daudzšķautņainākā mijiedarbība ļauj ērti demonstrēt attīstības
augšupejošo līkni.
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Būtu arī jāatzīmē, ka Sji Dzjiņpina (Xi Jinping) “Ķīniešu sapnis par ķīniešu nācijas dižo atdzimšanu” kopš 2012. gada ir piesaistījis ievērojamu uzmanību Ķīnas
oficiālajā politiskajā diskursā. Tā kā viens no šī sapņa centrālajiem mērķiem ir, “ka
ķīniešu nācija citu pasaules valstu vidū var nelokāmāk un stingrāk stāvēt pati uz
savām kājām un sniegt jaunu un nosvērtu pienesumu cilvēcei,” 17 tad šāds maigās
varas mērķis kā “izcilās tradicionālās ķīniešu kultūras” izplatīšana pasaulē iegūst
būtiskāku lomu Ķīnas ārpolitikā. Tādējādi ir iespējams, ka attiecībā uz sadarbību ar
citiem reģioniem, tostarp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, pieaugs Ķīnas
cilvēku mijiedarbības “iziešana ārā” dimensija.

SECINĀJUMI
Ķīnas jaunā multilaterālisma galvenais mērķis ir lielāks nekā sadarbība ar 16 Eiropas valstīm – CAE platforma “ir “apakšreģionāls modelis”, kas, pamatojoties uz specifisku ilgtermiņa daudzpusēju attiecību veidošanas stratēģiju, tiek izmantots kā
eksperiments,”18 kuru var uzskatīt arī par “labu “paraugmodeli” (sample house) Ķīnas
sadarbībai ar valstīm “Joslas un ceļa” iniciatīvas apkārtnē.”19 Ir saprotams, ka Ķīnu
varētu interesēt sešu sadarbības, diplomātijas un vadības pieredzes gadu iekļaušana
“Joslas un ceļa” projektā, jo tā mērogs atšķirībā no “16+1” formāta atbilst valdības
ambīcijām, kas nosaka, ka Ķīnai būtu jāīsteno Sji Dzjiņpina “divu [globālo] virzītāju” [两个引导] ideja, “virzot starptautisko sabiedrību uz jaunas taisnīgākas un
objektīvākas starptautiskās kārtības radīšanu.” 20
Vienlaikus liela daudzpusēja formāta pāreja uz vēl plašāku un neviengabalaināku formātu, proti, “Joslas un ceļa” iniciatīvu, ietver riskus Baltijas valstīm. Visapspriestākais risks ir iespējamais ikgadējo divpusējo sanāksmju zaudējums. Tomēr,
palielinoties partneru skaitam jau tā ar dalībniekiem piesātinātājā ietvarā, pastāv vēl
viens risks, kas jāapsver, proti, Ķīnas puses vispārīgās politiskās gribas vājināšanās
attiecībā uz sadarbību ar Latviju, kā rezultātā varētu mazināties Ķīnas lielo uzņēmumu interese un cilvēku mijiedarbības intensitāte.
Pozitīvo pavērsienu kontekstā jāmin, ka Ķīnas puse strādā pie diversificētiem
sadarbības priekšlikumiem “16+1” formāta valstīm, piešķirot, kaut arī diskursīvi,
Baltijas reģionam vadošo lomu transporta un loģistikas jomā un raugoties uz ostu
sadarbību, lai pārklātu Baltijas, Adrijas un Melno jūru, tā sagatavojot ceļu dzīvotspējīgākiem priekšlikumiem un lielākai sadarbības efektivitātei šajos sektoros. Apsverot
“16+1” iniciatīvas attīstību līdz šim brīdim attiecībā uz Baltijas reģionu, ir ļoti ticams,
ka cilvēku mijiedarbība 2018. gadā joprojām būs sadarbības dinamiskākais aspekts.
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Paradoksāli, ka, pamatojoties uz minēto priekšlikumu diversifikāciju, var secināt, ka
Ķīnas un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu sadarbības formāts vienlaikus
saskaras ar fragmentāciju un nostiprināšanos. Tas saskaras ar fragmentāciju attiecībā uz dažādu funkciju piešķiršanu dažādiem iesaistītajiem reģioniem, savukārt ar
nostiprināšanos – attiecībā uz CAE integrāciju lielākā ietvarā, proti, “Joslas un ceļa”
iniciatīvā.
Pamatojoties uz iepriekšējās darbības prakses formāta “16+1” ietvarā novērtējumu, kā arī 2018. gada attīstības prognozēm, ir iespējams definēt vairākus ieteikumus Latvijas politikai.
• Ņemot vērā reģionālās diversifikācijas ideju, kas parādījusies Ķīnas akadēmiskajos ziņojumos, Latvijai, iesniedzot savus attiecīgos piedāvājumus Ķīnai,
būtu jāturpina koncentrēties uz loģistikas un transporta sektoriem.
• Būtu jāpievērš uzmanība tam, ka Ķīnas puse “16+1” sadarbības formātu diskursā un atsevišķos gadījumos arī institucionālā aspektā aizvien vairāk sasaista
ar “Joslas un ceļa” iniciatīvu, un attiecīgi, iesniedzot sadarbības priekšlikumus
saviem Ķīnas partneriem, būtu jāliek lielāks uzsvars uz šo iniciatīvu un jāfokusējas uz Latvijas priekšrocībām “Joslas un ceļa” iniciatīvas, nevis “16+1” formāta ietvarā.
• Tā kā Ķīnas puse pozitīvi vērtē un finansiāli atbalsta cilvēku mijiedarbības
projektus, Latvija var izmantot šo iespēju, lai demonstrētu savas spējas izglītības, tūrisma, kultūras un citās jomās un veicinātu Latvijas atpazīstamību
Ķīnā, tā palīdzot risināt jautājumu par Latvijas vājo pamanāmību Ķīnas iekšējā informatīvajā telpā.
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LATVIJA UN CENTRĀLĀZIJA:
STARP INTERESĒM, IESPĒJĀM
UN RISKIEM
Gunta Pastore, Saeimas priekšsēdētājas ārlietu padomniece

Aizvadītajā gadā Centrālāzijas vārds pasaulē izskanējis gan pozitīvā, gan negatīvā kontekstā. No vienas puses, ziņu virsrakstos lasām par Uzbekistānas pilsoņu veiktajiem
starptautiskajiem teroraktiem, atgādinot pasaulei par drošības apdraudējumiem saistībā ar Centrālāziju. No otras puses, reģionā šobrīd ir aizsākušies pozitīvi procesi.
2017. gadā Centrālāzijā bijis negaidīts rekords augstākā līmeņa vizīšu rīkošanā
un reģiona valstu partnerību veidošanā. Uzbekistāna, reģiona visblīvāk apdzīvotā
valsts, savulaik izolējusies, piedzīvo pozitīvas pārmaiņas. Jaunā prezidenta Šavkata
Mirzijojeva uzsāktās reformas un kontaktu atjaunošana ar kaimiņvalstīm vieš cerības uz jaunu dinamiku reģionā. Arī Kazahstānai ir ambīcijas, un ne tikai attiecībā uz
reformām, kā to apliecina Astanā notikušie liela mēroga starptautiskie pasākumi –
izstāde EXPO-2017 vasarā un OECD Eirāzijas nedēļa oktobrī. Šo attīstību reģionā
atzinīgi vērtē Centrālāzijas valstu partneri, tostarp arī Latvija.
Aizvadītajā gadā Latvija ir turpinājusi savu pragmatisko ārpolitiku attiecībās ar
Centrālāzijas valstīm – gan politiskajā dialogā, gan ekonomiskajā sadarbībā. Ir svarīgi saprast, ka Latvijas pragmatisms sadarbībā ar reģionu nav pretrunā, bet gan iet
rokrokā ar Latvijas interesēm Eiropas Savienībā un NATO. Zīmīgi, ka arī Eiropas
Savienība savā jaunajā Globālajā stratēģijā uzsver ārējās attiecībās nepieciešamo
pragmatismu (principle pragmatism). Latvijas pārdomātā diplomātija Centrālāzijā
iekļaujas eiropiešu jaunajā izpratnē par attiecību veidošanu ar šo reģionu.
Te gan jāatzīst, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu, kad Latvija, tolaik ES Padomē
prezidējušā valsts, veiksmīgi pozicionējās kā ES un Centrālāzijas attiecību veicinātāja, šobrīd savu aktivitāti ir mazinājusi. Tam ir objektīvs iemesls. Latvija saskaras ar
nopietniem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, un ārpolitiskie resursi jākoncentrē uz
tiem. Tomēr mums būtu svarīgi nepazaudēt jau ieguldītā darba pozitīvos rezultātus.
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Latvijai Centrālāzijā ir milzīgas priekšrocības – laba reputācija. Tik nopietni
šajā reģionā netiek uztvertas pat ES ietekmīgākās dalībvalstis. Te novērtē Latvijas
izpratni un morālo atbalstu, kādu tā apliecinājusi Centrālāzijas valstīm sarežģītās
situācijās. Latviju Centrālāzijā uzskata arī par paraugu tam, ka reformas, ja vien tajās
tiek ieguldīti attiecīgi pūliņi, var vainagoties ar panākumiem.
Latvijas valdība ir solījusi Centrālāzijas virzienā 2017. gadā turpināt “aktualizēt
reģiona tematiku ES darba kārtībā.”1 Kas attiecas uz ārpolitisko atbalstu ekonomikai, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs norāda, ka ”tirgu atvēršana jābalsta uz uzņēmēju konkrētu vajadzību un interešu formulēšanu.”2 Šai ziņā pamanāmas ir Latvijas
transporta nozares aktivitātes, īpaši sadarbībā ar Kazahstānu – nozīmīgu tranzītmezglu ceļā uz Ķīnu un no Ķīnas. Ir skaidrs, ka Latvijai reģionā ir jābūt klāt un jābūt
aktīvai laikā, kad tur paveras jaunas iespējas.
Šajā nodaļā uzmanība pievērsta, pirmkārt, attīstībai Centrālāzijas reģionā. Otrkārt, vērtējot Latvijas divpusējās attiecības reģionā, uzsvars likts uz ekonomisko
sadarbību. Treškārt, aplūkotas Latvijas aktivitātes Eiropas Savienībā, pozicionējoties šajā “nišas” reģionā, kā arī Latvijas palīdzība Centrālāzijas valstīm attīstības sadarbības ietvaros. Uzmanība pievērsta arī potenciālajai attiecību virzībai
2018. gadā.

ATTĪSTĪBAS TENDENCES CENTRĀLĀZIJĀ
Centrālāzijas reģiona ekonomiskais potenciāls aizvien vairāk tiek saistīts ar tranzīta iespējām starp Eiropu un Āziju, it īpaši, ar reģiona lomu Ķīnas iniciatīvā “Jaunais Zīda ceļš”. Netiek arī aizmirsts par reģiona milzīgajiem energoresursu avotiem.
Vienlaikus Centrālāzijas reģiona nozīme būtu jāskata plašāk – caur Eiropas prizmu
uz norisēm pasaulē. Centrālāzijā tradicionālās austrumnieciskās vērtības ir apvienotas ar pieredzi, ko devusi 150 gadus ilgā atrašanās Eiropas kultūras un tiesību ietekmes sfērā. Līdz ar to Centrālāzijā ir iespējams izplatīt eiropeisko pieeju un attīstīt
biznesa sadarbību.
Vienlaikus reģionā saglabājas augsti drošības, ekonomiskie un politiskie riski,
kas ierobežo ekonomiskā potenciāla izmantošanu. Piecas valstis – Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un Uzbekistāna – kā ģeogrāfiska teritorija
ilgstoši bijušas noslēgtas. Reģions ir viens no visvājāk integrētajiem pasaulē, globālajā tirdzniecībā ieņemot vien perifēru vietu. Stabilitāte reģionā ir trausla, un to
mēdz raksturot pat kā “nestabilo stabilitāti”.
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Lielākie ārējās drošības riski reģionā joprojām ir terorisms, ekstrēmisms,
destabilizējošā Afganistānas un Tuvo Austrumu ietekme, “Islāma valsts” centieni
nostiprināt ietekmi reģionā. Uzbekistānas pilsoņu veiktie terorakti Eiropā un ASV
rāda, ka no Centrālāzijas nāk arvien vairāk teroristu. Ja pašā reģionā islāma reliģija un radikalizācija tiek ierobežota, tad problēma ir Centrālāzijas imigranti, kuri
padodas islāma ekstrēmistisko grupējumu propagandai, Krievijā un citur. Tiek
lēsts, ka “Islāma valsts” rindās Sīrijā un Irākā karo ap 1500 kaujinieku no Uzbekistānas. Līdz ar “Islāma valsts” norietu aktualizējas jautājums – kur paliks tur karojušie Centrālāzijas iedzīvotāji? It īpaši jaunā paaudze, bruņota ar Rietumu valodu
prasmēm, par migrācijas galamērķi aizvien vairāk tiecas izvēlēties rietumus, arī
Eiropu.
Drošības riski saglabājas arī reģiona iekšienē. Tie ir saistīti ar ekonomisko lejupslīdi un lēno atgūšanos, sociālās nevienlīdzības un nabadzības pieaugumu, situāciju
veselības aprūpē un izglītībā. Uzņēmējdarbības attīstību un investīcijas kavē korupcija un problēmas ar tiesiskumu. Ekonomikai neapšaubāmi smagi kaitējis Centrālāzijas tradicionālo eksportpreču – naftas, gāzes, kokvilnas – globālo cenu kritums,
un izaugsmes bremzēšanās Ķīnā un Krievijā, kas abas ir galvenie reģiona valstu eksporta partneri.
Uz šī fona optimismu raisa Uzbekistāna, kas šobrīd acīmredzami atveras. Tieši
Uzbekistāna ir atslēgas valsts, bez kuras nav iespējami nekādi reģionālās sadarbības
modeļi. Prezidenta Mirzijojeva izvēlētais kurss – sadarbība ar kaimiņiem, pārrobežu
konfliktu, cita starpā ūdens un tranzītceļu problēmu, risināšana – vieš cerības. Tāpat
arī centieni liberalizēt ekonomiku, un īpaši lēmums par nacionālās valūtas konvertējamību ir signāls ārvalstu investoriem. Prezidenta rīcība arī ir vērsta uz radikalizācijas ierobežošanu, uz islāma karoga atņemšanu ekstrēmistiem, taču saglabājot reliģisko toleranci. Ārpolitikā Mirzijojeva galvenā prioritāte ir attiecību stiprināšana ar
kaimiņvalstīm. Aktīvi kontakti tiek veidoti arī ar Ķīnu, Krieviju, Turciju. Attiecībās
ar Maskavu kā stratēģiski svarīgais izcelts transporta un tranzīta sektors. Redzami
centieni piesaistīt ārvalstu kapitālu no Ķīnas un Korejas.
Kazahstāna, reģiona līdz šim progresīvākā valsts, ir sākusi ekonomiski atgūties.
Kazahstāna ir valsts ar ambīcijām, sevi pozicionē gan kā tiltu starp Eiropu un Āziju,
gan arī kā reģiona ekonomikas un finanšu centru. Ar 2017. gadu atcelti vīzu ierobežojumi ES un OECD valstu pilsoņiem, lai sekmētu ārvalstu investīcijas. Astana
tiecas būt aktīvs starptautiskais spēlētājs, gūstot panākumus – to pierāda Kazahstānas ievēlēšana par ANO Drošības padomes nepastāvīgo locekli 2017.–2018. gadam.
Astanā arī notikuši vairāki Sīrijas miera sarunu raundi. Simboliski, ka prezidents
Nursultans Nazarbajevs nācis klajā ar tautas garīgās atjaunošanās programmu, kas
ietver arī pāreju uz latīņu alfabētu līdz 2025. gadam, atceļot Staļina ieviesto kirilicu.
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Nākotnē tas varētu samazināt Krievijas ietekmi. Tomēr politiskie riski ir neziņa par
varas pāreju. 77 gadus vecais Nazarbajevs ir pirmais un vienīgais Kazahstānas prezidents. Viņš savos 26 valdīšanas gados ir nodrošinājis stabilitāti valstī, un ir pieņemtas nozīmīgas reformu stratēģijas. Tomēr ilgmūžība nav mūžīga.
Kirgizstāna, vienīgā demokrātija reģionā, ir kritiskā ekonomiskajā stāvoklī.
Vienlaikus pozitīvi jāvērtē valsts atvērtība reģionālajai sadarbībai. Svarīgs solis
bija prezidenta Atambajeva un Uzbekistānas prezidenta vienošanās par abu “brāļu
nāciju” ciešāku sadarbību, tostarp Ķīnas-Kirgizstānas-Uzbekistānas dzelzceļa
pabeigšanu un ūdens konfliktu risināšanu. Oktobrī notikušās prezidenta vēlēšanas
tiek vērtētas kā šim reģionam netipiski atklātas. Uzvarējušajam Soronbajam Džeenbekovam Eiropas Savienība piedāvā jaunu sadarbības līgumu, kas atbalstītu reformas. Arī Turkmenistānas politiskajai elitei jaunā realitāte ar zemajām naftas un
gāzes cenām pasaulē liek domāt par strukturālajām reformām.
Ārpolitikā Centrālāzijas valstis turpina savu “daudzvektoru” pieeju, lielā mērā
balansējot starp Ķīnas un Krievijas konkurējošo ietekmi. Turklāt Ķīnas ietekme
aizvien pieaug – ne tikai ekonomikā, bet arī drošības un militārajā jomā, specifiski
fokusējoties uz, piemēram, pretterorisma pasākumiem. Eiropas Savienība, lai gan
nav ietekmīgs spēlētājs reģionā, taču saglabā nozīmīga tirdzniecības partnera lomu.
Manāma ir arī ASV intereses atgriešanās par Centrālāziju līdz ar prezidenta Donalda Trampa jauno stratēģiju un “atbildīgo reālpolitiku” Afganistānā.
Kazahstāna un Uzbekistāna arī iepriekš bijušas galvenās ASV interešu virzītājas
reģionā. Ar Kazahstānu šogad ASV atjaunojušas militārās sadarbības plānu 2018.–
2022. gadam, turklāt Donalds Tramps uzteicis Kazahstānas prezidentu kā reģiona
līderi ASV un NATO stratēģisko interešu virzīšanā. Arī ar Uzbekistānu ASV
atjauno sadarbību – gan drošības, gan ekonomikas jomā. 3 Cita starpā pēc Uzbekistānas prezidenta vizītes ASV kompānija Exxon Mobil raugās uz iespējām ienākt
šajā Centrālāzijas valstī.
Rezumējot var teikt, ka Centrālāzijas reģiona nozīme aug gan kā tranzīta tiltam starp Eiropu un Ķīnu, gan kā ekonomiskās sadarbības partnerim. Reģiona
politisko līderu paustā apņēmība virzīties uz ciešāku reģionālo sadarbību ir vēsturisks pavērsiens, radot priekšnoteikumus reģiona stabilitātei, drošībai un ekonomiskajai konkurētspējai. Uzbekistānā un Kazahstānā valstu elites par spīti
ekonomikas lejupslīdei izrāda apņēmību iet reformu ceļu, kas rezultātā varētu dot
nopietnākas sociālekonomiskās reformas. Tas ir iespēju logs arī Latvijai un Eiropas Savienībai kopumā.
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LATVIJA REĢIONĀ – PRIEKŠPLĀNĀ EKONOMIKA
Latvijas sadarbībā ar Centrālāziju ekonomiskie jautājumi priekšplānā ir Kazahstānā un Uzbekistānā. Tas atspoguļojas arī ārpolitikā. Ir jāatceras, ka ekonomiskās
sadarbības veicināšanā ar reģiona valstīm ļoti svarīgs ir politiskais un diplomātiskais atbalsts. 2017. gadā šāds atbalsts Latvijas uzņēmējiem neapšaubāmi ir bijis. Latvijas un Centrālāzijas politiskais un nozaru dialogs ir turpinājies, lai gan ar dažādu
intensitāti.
Augstākā līmeņa kontaktus ar Kazahstānu un Uzbekistānu ir uzturējuši gan
Valsts prezidents, gan Saeima, gan nozaru ministrijas. Sadarbības redzamākā
izpausme bija Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa dalība izstādē EXPO-2017
Astanā, kur bija pārstāvēts arī Latvijas IT klāsteris un transporta un tranzīta sektors.
Maijā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece Latvijā uzņēma Uzbekistānas parlamenta priekšsēdētāju Nigmatillu Juldaševu, un arī šoreiz akcents tika likts uz ekonomisko sadarbību. Latvijai ar visām Centrālāzijas valstīm ir līgumi par ekonomisko
sadarbību, ko uzrauga Starpvaldību komisijas, kas vērtē, kā sadarbību uzlabot. Aizvadītajā gadā gan šāda komisija ir notikusi tikai ar Uzbekistānu.
Tā kā divpusējās augsta līmeņa vizītēs amatpersonas tradicionāli apliecina valstu draudzīgās attiecības, kā arī izdevīgo ekonomisko sadarbību, ir lietderīgi aplūkot,
kā attīstījusies ekonomiskā sadarbība un kādi ir rezultāti.

Tirdzniecība
Statistikas dati rāda, ka Centrālāzijas reģiona vieta Latvijas kopējā tirdzniecības
apjomā ir neliela, turklāt šī tendence saglabājas nemainīgi zema. Latvijas preču un
pakalpojumu eksports uz Centrālāziju un to īpatsvars kopējā eksportā ir zem 2 %.
Vienlaikus Latvijai ir pozitīva tirdzniecības bilance ar visām reģiona valstīm. Tirdzniecības apjomiem ir tendence svārstīties plašā amplitūdā. Piemēram, Latvijas tirdzniecība ar Uzbekistānu 2016. gadā auga par 42 %, bet 2017. gada 1. pusgadā jau krita
par 21 %. Tas norāda, ka noslēgtie darījumi ir vienreizēji, nevis regulāri.
Tomēr nevar apgalvot, ka uzņēmējiem nav intereses par reģionu. Jāatceras, ka
Latvijas eksports arī uz tādām ES Austrumu partnerības valstīm kā Gruzija, Azerbaidžāna, Moldova un Armēnija ir neliels. Centrālāzija gan neatrodas Latvijas uzņēmēju interešu priekšgalā atšķirībā no citiem tālajiem eksporta tirgiem – Ķīnas, Persijas līča valstīm, Irānas, Indijas, Dienvidaustrumāzijas,4 tomēr interese par reģionu ir,
un tā pakāpeniski pieaug.
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Uzņēmēju acīs Centrālāzijas priekšrocības ir nepiesātinātais tirgus, brīvas tirgus
nišas, valodas prasmes, proti, krievu valoda kā saziņas valoda. Taču ir arī nopietni
riski. Pirmkārt, Centrālāzijas tirgi ir tāli, salīdzinoši mazi, svārstīgi un ārēji viegli
ievainojami. Otrkārt, pēdējo gadu ekonomikas stagnācija un zemā pirktspēja, valūtu
kursa kritums Kazahstānā un Uzbekistānā ir apslāpējis biznesa interesi. Jārēķinās
arī ar tādiem šķēršļiem kā nepārskatāmais regulējums (šai ziņā izņēmums ir Kazahstāna) un korupcijas riski. Lai uzņēmēju interese par Centrālāzijas valstīm nopietni
atjaunotos, ir svarīgi, lai tajās atsāktos ekonomiskā izaugsme un uzlabotos tiesiskuma piemērošana.
Centrālāzijai, tāpat kā citiem tālajiem tirgiem, ir zināma specifika. Latvija ražo
salīdzinoši maz “nišas” preču, kuras būtu vērts pārvadāt lielos attālumos. Augsto
tehnoloģiju īpatsvars Latvijas eksporta portfelī joprojām ir neliels. Situācija uzlabojas, attālo tirgu daļa aug, taču tas ir ilgstošs process. 5
Kazahstāna ir Latvijas lielākais tirdzniecības partneris reģionā, Latvijas eksportam veidojot 0,7 % no kopējā apjoma. Kazahstānu interesē lielie projekti, piemēram,
atkritumu apsaimniekošanas jomā, kuriem Latvijai kā mazai valstij ir sarežģīti piekļūt. Toties aizvien nozīmīgāka un acīmredzami daudzsološa sadarbības joma ir
pakalpojumi – ne vien transporta un loģistikas, bet arī IKT pakalpojumi. Pozitīvs
piemērs ir EXPO-2017 laikā Astanā panāktā vienošanās starp Latvijas, Kazahstānas
un Zviedrijas partneriem par sadarbību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
nozarē. Latvija Kazahstānā ir atvērusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
pārstāvniecību, kas varētu dot jaunu impulsu biznesam.
Uzbekistāna ir pirmajā vietā reģionā Latvijas preču eksporta ziņā, uz pusi mazāk
preču mēs eksportējam uz Kazahstānu un niecīgu apjomu uz pārējām Centrālāzijas
valstīm. Jāpiezīmē gan, ka eksports uz Uzbekistānu ir ļoti svārstīgs. Latvija eksportē
ķīmiskos produktus, bet jāmeklē nišas arī citiem produktiem – gan precēm, gan
pakalpojumiem. Šajā sakarā jāatzīmē šogad vairākkārt notikušie Latvijas un Uzbekistānas biznesa forumi, piesaistot lielu skaitu Latvijas uzņēmēju.

Transports un tranzīts
Sadarbībā ar Centrālāziju īpaša vieta ir transportam un tranzītam – Latvijas lielākajai pakalpojumu eksporta grupai. Nedrīkst aizmirst, ka Latvijai ir laba pieredze
sadarbībā Uzbekistānu, svarīgu partneri tā sauktajā NATO Ziemeļu sadales tīklā,
kas nodrošināja kravu plūsmas uz Afganistānu un atpakaļ. Šis transporta koridors,
kas bija aktīvs 2009.–2014. gadā, darbojās kā daudzmodāls transporta tīkls. Lai gan
Latvijas cerība uz maršruta pārveidi par pastāvīgu komerciālu transporta koridoru
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neīstenojās, Latvija guva milzīgu pieredzi sadarbībā ar Centrālāzijas un citu iesaistīto valstu partneriem.
Šobrīd transporta jomā Centrālāzijas valstis iegūst nozīmi Ķīnas kontekstā.
Latvija intensīvi strādā, lai varētu iekļauties Ķīnas “Joslas un ceļa” iniciatīvā. Laikā,
kad Krievija pārorientē kravu plūsmu no Baltijas valstu uz savām ostām, Latvijai ir
svarīgi diversificēt savu tranzīta sektoru, un konteinerkravu tranzīts no Ķīnas un
uz Ķīnu tiek uzskatīts par perspektīvāko tirgu. Te īpaši jāizceļ Kazahstāna, kuras
priekšrocība ir attīstītā infrastruktūra un saikne ar Ķīnu. Tieši Astanā 2013. gadā
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins oficiāli nāca klajā ar savu “Jaunā Zīda ceļa” projektu.
Šogad Latvijas transporta nozares kontakti ar Kazahstānu bijuši intensīvi, un
tiem bijis arī politiskais atbalsts. Izstādes EXPO-2017 ietvaros Latvijas tranzīta un
loģistikas nedēļu atklāja Valsts prezidents R. Vējonis. Septembrī vizītē Latvijā bija
Kazahstānas vicepremjers Askars Mamins, ko pavadīja gan nodomu protokolu
parakstīšana, gan svarīgā ziņa, ka “Kazahstāna izvēlas Latviju kā galveno kravu
loģistikas un distribūcijas centru Baltijas reģionā”.6 Oktobrī sekoja pirmais konteinervilciens maršrutā no Ķīnas–Kazahstānas robežas līdz Rīgai. Simboliski, ka konteinervilciena sagaidīšanā Rīgā piedalījās Kazahstānas, Krievijas un Ķīnas vēstnieki
Latvijā, apliecinot savu politisko atbalstu. Tomēr svarīgi ir panākt, lai šī satiksme
kļūtu regulāra.
Satiksmes ministrija atzīmē, ka Eirāzijas pārvadājumiem caur Latviju darbs ir
tikai sākumā. Darbs notiek sarežģītos apstākļos, ņemot vērā iesaistīto tranzītvalstu –
Krievijas un Baltkrievijas – intereses, kā arī sīvo konkurenci ar Lietuvu. Nedrīkst
aizmirst, ka atslēgas valsts ir Baltkrievija, caur kuru iet tranzīts no Kazahstānas uz
Eiropu. Jāņem vērā arī Krievija, kas tāpat ir tranzītvalsts šajā ceļā. Te svarīgs solis ir
bijis iesaistīt Latvijas pārstāvjus pastāvīgam darbam reģionā. Darbu Astanā uzsācis
Satiksmes ministrijas atašejs Kazahstānā, tādējādi tagad Latvijas transporta interešu
pārstāvība aptver visus “Jaunā Zīda ceļa” stratēģiskos posmus – Kazahstānu, Ķīnu,
Baltkrieviju.
Ar Uzbekistānu transporta jomā Latvijai interesē ne vien sadarbība Eirāzijas,
t. sk. Ķīnas kravu, pārvadājumos, bet arī aviotransports, proti, lidojumi caur Rīgu
reisā Taškenta–Ņujorka. Vasarā Uzbekistāna uzsāka tiešos lidojumus no Taškentas uz Ņujorku ar jauno lidmašīnu “Dreamliner”, raisot bažas, ka reiss caur Rīgu
varētu tikt atcelts. Augustā Rīgā Latvijas–Uzbekistānas Starpvaldību komisija bažas
mazināja, solot turpināt pasažieru aviopārvadājumus. Novembrī Ārlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas vadības Taškentā ir runājušas ar Uzbekistānas valdību
un “Uzbekistan Airways”. Latvijai būtu svarīgi, lai pasažieru aviopārvadājumi uz
Ņujorku saglabātos.
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Kopumā Latvijas centienus transporta un loģistikas jomā Centrālāzijā nevar
uzskatīt par padarītu darbu. Jaunu kravu piesaistīšana ir laikietilpīgs process, un
rezultāti ir atkarīgi ne tikai no Latvijas. Darbs konkurences apstākļos turpināsies arī
2018. gadā.

Izglītība
Latvijas augstākās izglītības eksports Centrālāzijā šobrīd ir izveidojies par veiksmes stāstu. Uzbeku studenti Latvijā turpina ieņemt otro vietu aiz Vācijas studentiem, turklāt to skaits aug, sasniedzot vairāk nekā 1000 studentus. Latvijā studē arī
358 Kazahstānas studenti, un šim skaitlim ir tendence pieaugt. Kā redzam, Centrālāzijas studentiem ir interese par Latvijas augstskolām transporta, finanšu, aviācijas
nozarēs, kā arī lauksaimniecībā. Latvijas augstskolu konkurētspēju nodrošina ES
standartiem atbilstoša studiju kvalitāte.
Rezumējot var teikt, ka par spīti ekonomiskajai lejupslīdei reģionā, Latvijas
tirdzniecības apjomi ar reģionu pakāpeniski aug. Kā redzams, perspektīvākā sadarbība ir pakalpojumu sektorā – transports un loģistika, ITC un augstākā izglītība. Kā
norāda Ekonomikas ministrija, mūsu uzņēmējiem ir jāmeklē nišas produkti Centrālāzijā, jādomā par nākamo soli – preču sertifikāciju, atkritumu apsaimniekošanu,
ūdens attīrīšanu, jāapliecina spēja piedāvāt partneriem jaunus pakalpojumus.

LATVIJA BRISELĒ CENTRĀLĀZIJAS ATBALSTAM
Latvijas ārpolitika nav nodalāma no ES kopējās ārpolitikas. Latvija nenosaka galveno toni ES kopējās ārpolitikas veidošanā, bet attiecībā uz Centrālāziju ir nostiprinājusi savu vietu pie ES sarunu galda. Ja paraugāmies no ES perspektīvas, Centrālāzijas reģions nav pat ES “kaimiņu kaimiņi”. Eiropiešiem reģions ir perifērs,
galvenokārt pievilcīgs saistībā ar Ķīnas iniciatīvu “Jaunais Zīda ceļš”. Briselē Latvijai
nav sīvas konkurences, un ES kopējās ārpolitikas veidošanā Centrālāzija ir Latvijas
nišas reģions.
Centrālāzija bija viena no Latvijas prezidentūras ES Padomē ārpolitikas prioritātēm, un iespēju robežās un ar krietni mazākiem resursiem Latvija iesākto darbu
ir turpinājusi. Tāpēc liels ieguvums mums ir tas, ka šobrīd mūsu valsts pieredzējušākie eksperti ES institūcijās ieņem amatus, kas atbild par Centrālāziju. No Rīgas
skatupunkta tas ir īpaši svarīgi, jo ikdienā ES ārpolitiku veido tieši institūcijas –
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ES Ārējās darbības dienests, ES Komisija, ES īpašais pārstāvis Centrālāzijā. Arī
praktiskā līmenī Latvija turpina atbalstīt ES programmas Centrālāzijā, kur ļoti svarīga ir robežu pārvaldības programma BOMCA-9, kuru vada Latvijas robežsardze.
Vērtējot ES attiecības ar Centrālāziju 2017. gadā, dominējošais vārds ir bijis
“partnerība”. Ir skaidrs, ka jaunajā ģeopolitiskajā situācijā Eiropas Savienībai ir
vajadzīgi sabiedrotie. Partnerības vārds plaši izskanēja arī ES–Centrālāzijas ārlietu
ministru sanāksmē Samarkandā novembrī. Samarkandas tikšanās bija vēsturisks
notikums arī tāpēc, ka visu piecu Centrālāzijas valstu ārlietu ministri pieņēma konkrētus reģionālos sadarbības plānus.7 Reģiona valstu apņēmība ciešākai sadarbībai
atbilst ES centieniem sekmēt Centrālāzijas reģionālo sadarbību, kuru līdz šim no
ārpuses ES nav izdevies veicināt.
Latvijas ārpolitikas veidotāji ir turpinājuši uzturēt Centrālāzijas tēmu ES ārpolitiskajā darba kārtībā. Jāatgādina, ka 2016. gadā, kad ES izstrādāja jauno Globālo
ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju, Latvija iestājās par Centrālāzijas iekļaušanu Eiropas Savienībai svarīgo ģeogrāfisko reģionu lokā. Tas arī tika panākts. Latvija arī mudināja ES uzņemties lielāku lomu reģiona drošības stiprināšanā, kā arī
Eiropas un Āzijas transporta un enerģijas tranzīta savienojumu attīstīšanā.8 Būtisks
pavērsiens ir Globālās stratēģijas t. s. pragmatiskā pieeja. Stratēģijā ir runa par draudiem, par to, ka Eiropai ir vajadzīgi sabiedrotie. Tas atspoguļojas arī ES attiecībās ar
Centrālāziju.
Veicot rūpīgu analīzi, var teikt, ka ES mācās no savas pieredzes un modernizē savu pieeju Centrālāzijas reģionam. Kopumā ES ārpolitika no “normatīvās
varas” kļūst stratēģiskāka un “ģeopolitiskāka”, atsakās no ilūzijas, ka partneri vienmēr tieksies pēc ES demokrātijas modeļa. Redzams, ka ES ir kļuvusi acīmredzami
uzmanīgāka, izvēloties pozitīvāku un konstruktīvāku toni attiecībās ar Centrālāzijas valstīm, atsakoties no iepriekš kritizētas “skolotāja–skolnieka” pieejas, kas raisīja
negatīvu reakciju reģiona valstu vidū. Interesanti, ka ES pat nācies saņemt Human
Rights Watch pārmetumus par “ļoti vājo” paziņojumu par Tadžikistānu un tās cilvēktiesību pārkāpumiem.9 Kopumā ES jaunā pieeja atbilst Latvijas izpratnei par to, ka
attiecības ar Centrālāzijas valstīm jāīsteno uz vienlīdzības pamata, ka ir jāciena vietējās tradīcijas.
2017. gadā ES ārpolitikas darba kārtībā Centrālāzijas reģionam nav tikusi piešķirta augsta nozīme, taču ir svarīgi, ka Eiropas Savienība ir paturējusi reģionu savā
redzeslokā. Turpinot iesākto, aizvadītajā gadā aktīvi darbojušās ES institūcijas,
tostarp īpašais pārstāvis Centrālāzijā Pēteris Burians un Eiropas Komisija, cenšoties
sekmēt ES–Centrālāzijas sadarbību. Jūnijā ES dalībvalstu ārlietu ministri pieņēma
Ārlietu padomes secinājumus, solot arī turpmāk ar Centrālāzijas reģionu veidot
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stipras attiecības. Tomēr pats būtiskākais šajā dokumentā ir apņemšanās izstrādāt
jaunu ES–Centrālāzijas stratēģiju līdz 2019. gada beigām.
Sakarā ar izstrādājamo jauno ES un Centrālāzijas stratēģiju jau ir sākušās pirmās neformālās diskusijas. Dalībvalstis ir likušas saprast, ka jaunā stratēģija vairs
nedrīkst būt tāda pati “Ziemassvētku eglīte” kā pašreizējā. ES jābūt reālistiskai savos
plānos. Jāfokusējas uz svarīgākajām jomām, kurās ES var dot konkrētu labumu
reģionā. Izceltas ES priekšrocības izglītības un robežu drošības jomās. Rēķinoties
ar Ķīnas augošo ietekmi Centrālāzijā, dalībvalstu vidū redzama augoša interese, ka
ES ir jāiesaistās Ķīnas “Joslas un ceļa” iniciatīvā. Svarīgs arguments ir tas, ka Ķīna ir
gatava investēt Centrālāzijas reģiona drošībā, un šajā ziņā tās intereses ar ES sakrīt.10
Viens no iemesliem jaunas ES stratēģijas Centrālāzijai izstrādei ir arī nepieciešamība plānot ES tālāko finansējumu reģionam. Kopš 2007. gada, kad ES pieņēma
savu pirmo stratēģiju Centrālāzijai, ES pakāpeniski ir palielinājusi finansiālo atbalstu reģionam, un šim periodam tas pārsniedz vienu miljardu eiro, kas ir par 56 % vairāk nekā iepriekšējā periodā. Tomēr nav jālolo ilūzijas, ka ES nākamais daudzgadu
budžets (2021.–2027.) būs nemainīgs. Briselē jau tagad notiek sīvas debates par to,
kur ņemt naudu ES nemitīgi pieaugošajām vajadzībām, pašreizējais finansējums tiek
vētīts un griezts. Uz šā fona atzinību pelna ES institūciju, īpaši Eiropas Komisijas,
izpratne par to, ka Centrālāzijas reģionam finansējumu nedrīkst atņemt, par ko arī
Latvija ir aktīvi iestājusies.11
2018. gadā, kad ES sāks stratēģijas pārskatīšanu, Latvijai būs aktīvi jāiesaistās.
No Latvijas viedokļa raugoties, Eiropas Savienībai ir maksimāli jāatbalsta Centrālāzijas valstu sociālekonomiskās reformas, pāreja uz tirgus ekonomiku, mīkstinot
zaudējumus, kas saistīti ar reformām. ES ir pieredze un zināšanas, lai palīdzētu veidot investoriem labvēlīgu vidi, ko pagaidām ierobežo korupcija un labas pārvaldības
trūkums, arī diskriminācija, piemēram, nodokļu jomā. Otrkārt, ES ir jāatbalsta Centrālāzijas valstu centieni sekmēt drošību, novērst radikalizāciju. Centrālāzijas valstis
pēc ieilgušās izolācijas šobrīd atveras, ne tikai vārdos, bet arī darbos cenšas iet sadarbības ceļu.
Jaunās ES stratēģijas Centrālāzijai izstrāde ietvers ne tikai dalībvalstu formālās debates, bet arī seminārus un diskusijas gan ar ES dalībvalstīm, gan Centrālāzijas valstīm, iesaistot nevalstisko sektoru, ekspertus, akadēmiķus un uzņēmējus.
Latvijai, balstoties uz veiksmīgo pieredzi šādu diskusiju par Centrālāziju rīkošanā
jau iepriekš un priekšlikumu sagatavošanā ES ārpolitikas veidotājiem, būtu aktīvi
jāiesaistās.
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LATVIJAS PRAKTISKAIS ATBALSTS
Latvija kā dalībvalsts ir turpinājusi atbalstīt ES politikas īstenošanu Centrālāzijā,
praktiski atbalstot ES programmas un iniciatīvas. Jau minētajā BOMCA-9 konsorcijā Latvija ar Valsts robežsardzes starpniecību pilda vadošās dalībvalsts pienākumus. Atsaucoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumu, Valsts robežsardze turpinās BOMCA-9 konsorcija vadību līdz 2019. gada beigām, kas vērtējams kā Latvijas
būtisks panākums ES programmu īstenošanā un vadībā.
Ne tik pozitīva pieredze Latvijai ir veidojusies ar tās vadošo lomu ES–Centrālāzijas nozaru dialoga “platformās”. Latvija ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kura
vada ES–Centrālāzijas “Izglītības platformu”, kā arī piedalās “Likuma varas platformā”. Jāatzīst, ka abos gadījumos Latvijas pieredze nav bijusi pilnībā veiksmīga.
“Izglītības platformā”, kuru koordinē Izglītības ministrija, Latvija pirmo reizi vēsturē sarīkoja ES–Centrālāzijas izglītības ministru sanāksmi Rīgā 2015. gadā, un otrā
šāda sanāksme notika Astanā jūnijā. Platformas vadība ir saistīta ar izdevumiem un
prasa ieguldīt resursus, tomēr ir izrādījies, ka ES finansējums paliek starpniekiem –
dalībvalstu konsultantu firmām. Tāpat arī Latvijas dalība “Likuma varas platformā”,
kur fokusā ir ekonomikas pārvaldība, ir ļoti piemērota Latvijas pieredzes nodošanai,
tomēr mūsu eksperti netiek pietiekami aktīvi iesaistīti.
Kā redzams, Latvijas pieredze dalībā ES programmās ir atšķirīga. No vienas puses ir veiksmes stāsti, no otras puses kā mazai valstij Latvijai nav tik daudz
resursu, lai uzvarētu ES lielos tenderus, kur lielajām ES dalībvalstīm ir lielākas
iespējas.
Centrālāzijas valstis ir Latvijai prioritārās partnervalstis divpusējās attīstības
sadarbībā, un šis atbalsts ir cieši saistīts ar “Latvijas ārpolitikas prioritātēm”.12 Vienlaikus ir jāatzīst, ka Latvijas divpusējās attīstības sadarbības finansējums joprojām
ir ļoti ierobežots, tāpēc ļoti svarīgi ir, ka Latvija meklē iespējas apvienot resursus ar
citiem donoriem, piedaloties ES un starptautisko donoru projektos.
Divpusējā attīstības sadarbībā Latvija šobrīd īsteno projektus Centrālāzijā pretterorisma jomā, valsts administratīvās kapacitātes stiprināšanā, reģionālajā plānošanā, lauksaimniecības sektorā. Kā perspektīva joma veidojas Latvijas e-pārvaldes un e-pakalpojumu pieredzes nodošana. Kā atzīst Latvijas eksperti, kuri strādā
reģionā, Latvijas projekti un eksperti te ir pieprasīti. Un tieši šobrīd Latvijai būtu
īstais mirklis palīdzēt. Centrālāzijas valstis uzsākušas reformu plānus, piemēram,
Uzbekistāna pieliek pūliņus administratīvās pārvaldes sistēmas reformas īstenošanai, kas nepieciešama pārejai uz tirgus ekonomiku. Šajos procesos Latvijai ir svarīgi
iesaistīties arī tāpēc, lai apliecinātu sevi kā atbildīgu ES dalībvalsti.
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SECINĀJUMI, SCENĀRIJI UN REKOMENDĀCIJAS
Kopumā var secināt, ka aizvadītajā gadā Latvijas sadarbībā ar Centrālāzijas politiskais dialogs un ekonomiskie kontakti turpinājušies pozitīvā gultnē, lai gan bez ievērojamiem rezultātiem. Kā pozitīva tendence jāatzīmē, ka, par spīti ekonomiskajai
lejupslīdei Centrālāzijas reģionā, Latvijas tirdzniecības apjomi ar reģionu pakāpeniski aug.
Raugoties uz Latvijas sadarbību ar Centrālāziju 2018. gadā, mēs esam ieinteresēti, lai optimistiskās cerības raisošie reģionā uzsāktie procesi nezaudētu dinamiku,
lai aizsāktās reformas transformētos ekonomiskajā liberalizācijā un reģiona ciešākā
integrācijā. Centrālāzija šobrīd atrodas “lūzuma punktā”, pēc ieilgušās izolācijas tā
atraisās. Turpmāko attīstību ir grūti prognozēt, jo daudzie izaicinājumi nekur nepazudīs. Reģiona nākotnes scenāriji var būt gan pozitīvi, gan negatīvi.
Spriežot pēc pašreizējām reģionā vērojamām tendencēm, šķiet, ka arī turpmāk
varētu gaidīt pozitīvas pārmaiņas, taču nav iespējams prognozēt, cik ātrā tempā tās
notiks. Kā redzam, nav piepildījušies pesimistiskie scenāriji, ka Centrālāzijas valstu
savstarpējās atšķirības varētu vēl vairāk padziļināties un šīs valstis varētu attālināties
arī no ES. Ir noticis pretējais – reģiona valstu attiecības kļūst draudzīgākas. Šai ziņā
nopelni ir Uzbekistānas prezidentam, kas mērķtiecīgi centies atjaunot sadarbību ar
Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu un Turkmenistānu, lai kopīgi veidotu stabilu
un ekonomiski attīstītu reģionu. Visas Centrālāzijas valstis, neraugoties uz to atšķirīgajām attiecībām ar Krieviju vai Ķīnu, izrāda interesi par ciešākām saitēm ar kaimiņvalstīm. To apstiprināja arī Samarkandas ES–Centrālāzijas ministru tikšanās
novembrī, pēc kuras eiropieši uz Briseli atveda optimistiskas ziņas.
Laiks tomēr rādīs, cik konsekventi reģionā attīstīsies aizsāktās reformas un
sadarbības iniciatīvas. Svarīgi būs tas, cik koordinēti reformas tiks īstenotas. Atsevišķās jomās, piemēram, valūtas liberalizācijā Uzbekistānā, reformas ir īstenojamas
vieglāk un ātrāk, bet, piemēram, administratīvā reforma var ievilkties gadiem. Ir
grūti paredzēt, cik drīz reformas dos rezultātus. Ekonomikas attīstībai svarīgi ir arī
tas, cik efektīvi būs ārvalstu investīciju projekti. Sociālekonomiskās atšķirības un
krasie kontrasti sabiedrībā, protams, saglabāsies, radot nemieru un radikalizācijas
riskus, neraugoties uz spēcīgo kontroli. Kopumā, ņemot vērā reģiona iekšējos procesus, šķiet, ka arī 2018. gadā stabilitāte reģionā būs trausla.
Absolūti izšķiroša nozīme būs Centrālāzijas valstu politiskajiem līderiem, jo tie
nosaka politisko virzību reģionā. Tieši līderu cīņas līdz šim ir vājinājušas reģiona
izaugsmi. Ja Uzbekistānas un Kazahstānas aizsāktā pozitīvā sadarbība augstākajā
līmenī turpināsies, tas būs stimuls visa reģiona integrācijai. Šajā ziņā priekšā stāv
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“lielais nezināmais” – Kazahstānas nākotne, jo tur tuvākā vai tālākā perspektīvā
ir gaidāma politiskās varas maiņa. No neskaidrībām ar varas pēctecību var izrietēt
dažādi attīstības scenāriji gan pašas valsts, gan visa reģiona mērogā.
Jāpiebilst, ka reģiona stabilitāti un attīstību ietekmēs ne tikai Centrālāzijas
reģiona iekšējā dinamika, bet arī ģeopolitiskais konteksts un dominējošo spēlētāju –
Ķīnas un Krievijas – attīstība, intereses un ietekme. Tiek prognozēts, ka Ķīnas ekonomiskā izaugsme turpināsies, un līdz ar to gaidāms, ka attiecīgi pieaugs arī Ķīnas
ietekme Centrālāzijā. Ķīnas vajadzība pēc reģiona energoresursiem katrā ziņā tikai
pieaugs.
Vērojot tendences Centrālāzijas reģiona valstu ārpolitikā, redzams, ka turpinās
jau līdz šim īstenotā “daudzvektoru” ārpolitika, kas ļāvusi reģiona valstīm, it īpaši
Kazahstānai un Uzbekistānai, saglabāt līdzsvaru starp dažādu spēlētāju interesēm
un sadarbības partneriem, katram veidojot savu nišu. Šāda tālākā attīstība dotu
iespējas arī Latvijai un Eiropas Savienībai kopumā virzīt uz priekšu savas sadarbības
prioritātes.
Kopumā jāteic, ka arī turpmākā reģiona konsolidācija un ekonomiskā liberalizācija būs atkarīga no valstu līderu spējas savas politiskās apņemšanās transformēt
darbos. Šajā procesā Latvijai un Eiropas Savienībai kopumā vajadzētu sniegt saviem
Centrālāzijas partneriem maksimālu atbalstu.
Rekomendācijas nākamajam gadam:
• Latvijai un ES jāatbalsta Centrālāzijas valstu sociālekonomiskās reformas, pāreja uz tirgus ekonomiku. Jāatbalsta reģiona valstu centieni sekmēt drošību un
stabilitāti.
• Latvijas divpusējās attiecībās ar Centrālāzijas valstīm jāuztur augsta līmeņa
politiskais dialogs. Jāturpina sniegt praktisko atbalstu uzņēmējiem reģiona
tirgos.
• Latvijas divpusējā attīstības sadarbība ar Centrālāzijas valstīm arī 2018. gadā
saglabāsies ierobežota finansiālu iemeslu dēļ. Projektu īstenošanai Latvijai
jāmeklē iespējas strādāt kopā ar citiem donoriem, īpaši ES institūcijām un
dalībvalstīm.
• Aktīvi jāiesaistās jaunās ES Stratēģijas Centrālāzijai izstrādē, kura būs arī
pamats nākamajam ES finanšu ietvaram (2021.–2027.). Jāatbalsta īpašā pārstāvja Centrālāzijā mandāta pagarināšana 2018. gadā.
• ES finansējuma kontekstā jāiestājas, lai ES programmas Centrālāzijai tiktu
saglabātas, īpaši, drošības, izglītības, likuma varas jomās (BOMCA, Erasmus+),
kā arī, lai reģionam nākotnē tiktu paredzētas arī Twinning programmas.
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• ES svarīgi saglabāt individuālo pieeju katrai Centrālāzijas valstij, bet nedrīkst
aizmirst arī reģionālo pieeju. Reģiona valstis atveras reģionālajai sadarbībai,
un ES pieredze ir būtiska. Tāpēc ir svarīgi, lai ES finansējums tiktu saglabāts
reģionālās sadarbības stiprināšanai. Baltijas valstīm jāapsver iespēja dalīties
savā reģionālās sadarbības pieredzē.
• Kopā ar NATO jāturpina atbalstīt reģiona drošību un stabilitāti, tostarp, Latvijai veicot NATO vēstniecības kontaktpunkta Uzbekistānā funkcijas.
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DIFERENCĒTĀ PIEEJA
JEB PIEEJAS IMITĀCIJA
TUVO AUSTRUMU REĢIONAM
Sintija Broka, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece

Nestabilitāte atsevišķās valstīs un ekstrēmisko grupējumu aktivitātes, bruņotie
konflikti Tuvo Austrumu valstu reģionu padara trauslu un nestabilu, kas ir veicinājis drošības situācijas pasliktināšanos Eiropas Savienības (ES) Dienvidu kaimiņu
reģionā. Nestabilā drošības situācija atsevišķās valstīs palielina terorisma draudus,
veicina radikalizācijas un migrantu plūsmu uz Eiropu, tā par Dienvidu kaimiņu un
Tuvo Austrumu reģionu Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgards Rinkēvičs
norāda savā ikgadējā 2017. gada ziņojumā.
Šobrīd plašākā Latvijas sabiedrībā vēl joprojām Tuvo Austrumu reģions tiek ļoti
stereotipizēts un uzskatīts par vienotu veselumu. Eiropas Savienības (ES) līmenī
attiecību veidošana ar Tuvo Austrumu valstīm tiek praktizēta pietiekami kā ģeogrāfiski, tā arī saturiski plašā mērogā. 2017. gadā Eiropas Kaimiņattiecību politikas
ietvaros Eiropas Komisija uzsāka prioritāšu noteikšanu ar katru ES Dienvidu kaimiņu valsti. ES kaimiņattiecību politikas pieskaņošana notiek gan caur demokrātijas eksportu, gan tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. ES atsevišķās valstīs sekmē
iekļaujošu ekonomisko attīstību, sniedz atbalstu konfliktu un krīzes postītām teritorijām un ir vadošā palīdzības sniedzēja Sīrijas krīzē cietušajiem. Vienlaicīgi ES atbalsta starptautiskos miera centienus Tuvo Austrumu reģionā, kā arī iesaistās nerimstošo aktualitāti ieguvušā Irānas kodolprogrammas jautājuma risināšanā.1
Līdz ar to iezīmējas arī Latvijas kā ES daļas 2017. gada prioritātes drošības politikā – stabilitātes veicināšana ES austrumu un dienvidu kaimiņu reģionos, tostarp
būtisks ir darbs ES drošības un aizsardzības spēju stiprināšanā. Šī procesa ietvaros
Latvija atbalsta stabilitātes un sadarbības veicināšanu reģionā, vēršoties pret radikalizāciju, nelegālo migrāciju un terorismu. Identificējot šo procesu cēloņus, Latvija
uzskata, ka ES Dienvidu kaimiņu reģionā ir svarīgi veicināt ekonomiskās reformas,
izglītību, labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, kā arī jauniešu nodarbinātību. Lai vei186

cinātu reģionālo sadarbību, Latvija piedalās arī Savienības Vidusjūrai (SV) darbā,
kas ir viena no Eiropas Kaimiņattiecību politikas reģionālās dimensijas. Savienība
Vidusjūrai ietver 28 ES dalībvalstis – Eiropas Savienību un 15 Vidusjūras valstis
(Albānija, Alžīrija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna,
Mauritānija, Melnkalne, Monako, Maroka, Palestīna, Sīrija (dalība uz laiku ir pārtraukta), Tunisija un Turcija). Arābu valstu līga kopš 2008. gada ir piedalījusies visās
SV sanāksmēs, bet Lībijai ir piešķirts novērotājas statuss.2
Attiecībā uz Latvijas sadarbības veicināšanu ar Tuvo Austrumu reģiona valstīm
prioritātes divpusējo attiecību veidošanā ir diezgan skaidras – Līča reģions. Ņemot vērā
līča valstu starptautisko nozīmību, Latvijai ir vitāli svarīgi izprast reģiona kā politisko,
tā arī ekonomisko dinamiku, investīciju kārtību un ilgtermiņa mērķus. Šis reģions mūsdienās ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem pasaules reģioniem – plaši energoresursu
apjomi, kas piesaista aktīvu ārvalstu un lielvaru klātbūtni reģionā, ilgstoši stabilizācijas
procesi un Irānas kodolprogrammas konflikts atsaucas tālu aiz reģiona robežām. Latvija
līdz ar attiecību nostiprināšanu ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) ir uzsākusi
aktīvu darbu pie savstarpējo attiecību spēcināšanas gan Līča valstu kontekstā, gan plašākā Tuvo Austrumu reģionā. Latvijas gadījumā šādu attiecību veidošana nozīmē ieeju
jaunā, līdz galam neizprastā pasaules reģionā. AAE Latvijai ir kā “tilts” uz plašāku sadarbību ar citām Līča reģiona un Tuvo Austrumu reģiona valstīm.
Ņemot vērā, ka Latvijā notiek pāreja uz ilgtspējīgu ekonomikas modeli, kas
balstās uz eksporta pieaugumu un uz ārējo pieprasījumu orientētu nozaru izaugsmi,
ilgtermiņā eksporta pieaugumu varēs nodrošināt tikai Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana un eksporta tirgus daļas palielināšana ne tikai nozīmīgākajās tirdzniecības partnervalstīs, bet arī iekarojot jaunus, īpaši – strauji augošos tirgus. Līdz ar to attiecības ir jāstiprina gan no līgumtiesiskās bāzes skatupunkta, gan
divpusējo ekonomisko attiecību kontekstā. Ekonomisko sakaru veicināšana ar Līča
reģiona valstīm ir viena no Latvijas ārējās ekonomiskās politikas prioritātēm.

LATVIJAS UN LĪČA VALSTU LĪGUMTIESISKĀS BĀZES
VEIDOŠANA
Ārvalstu investīciju piesaiste primāri ir Ekonomikas ministrijas un LIAA uzdevums.
Ārlietu ministrija un vēstniecības sadarbībā ar LIAA pārstāvniecībām darbojas kā
instrumenti šī uzdevuma veikšanai ārvalstīs. Ārlietu ministrijas uzdevums ir līgumtiesiskās bāzes veidošana, divpusējo investīciju aizsardzības līgumu izstrāde, kā arī
investīciju aizsardzības sadaļas Eiropas Savienības slēgtajos līgumos.
187

Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte
Apvienotajos Arābu Emirātos
2017. gada 23. janvārī Latvijā akreditējās pirmā rezidējošā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) vēstniece Latvijā V. E Hanana Halfana Obaida Ali al Madhani (Hanan
Khalfan Obaid Ali Al Madhani). Līdz ar to Latvijas Republikas un AAE saprašanās
memorands par abu valstu vadītāju attiecību savstarpējo atzīšanu tika parakstīts
2017. gada 27. februārī un stājās spēkā šī paša gada 28. aprīlī, savukārt abu valstu
līgums par ekonomisko sadarbību tika parakstīs jau 2016. gada 8. jūnijā. Līdzīgi arī
sadarbība lauksaimniecības jomā tiek attīstīta starp Latvijas Republikas Zemkopības
ministriju un AAE Klimata Pārmaiņu un Vides ministrijām, parakstot saprašanās
memorandu, kas stājās spēkā 2017. gada 26. februārī.
2017. gada sākumā plašu sabiedrības uzmanību izpelnījās arī Latvijas Valsts
prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte Dubaijā. Vizītes laikā prezidents tikās ar AAE
viceprezidentu un premjerministru, Dubaijas emīru Šeihu Muhamedu bin Rašidu
Al Maktūmu (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum), AAE ārlietu un starptautiskās sadarbības ministru Šeihu Abdullāhu bin Zajidu an Nahjānu (Sheikh
Abdullah bin Zayed Al Nahjan) un AAE parlamenta jeb Federālās Nacionālās padomes spīkeri Amalu Al Kubaisi (Amal Al Qubaisi). Vizītes laikā Latvijas Republikas
satiksmes ministrs Uldis Augulis parakstīja Latvijas Republikas un AAE saprašanās
memorandu par abu valstu transportlīdzekļu vadītāju apliecību savstarpēju atzīšanu.
Parakstītais memorands dos iespēju Latvijas Republikas un AAE valstspiederīgajiem apmainīt savā valstī izdotu vadītāja apliecību un saņemt otrā valstī izdotu vadītāja apliecību bez eksāmenu kārtošanas. Potenciāli saprašanās memoranda noslēgšana stiprinās divpusējās attiecības un veicinās sadarbību arī starp AAE un Latvijas
kompetentām institūcijām – Satiksmes ministriju un AAE Iekšlietu ministriju, kā
arī vadītāja apliecību izdevējinstitūcijām – VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
un AAE Iekšlietu ministrijas satiksmes koordinēšanas ģenerāldirekciju. 3
Vizītes ietvaros tika parakstīts arī saprašanās memorands par sadarbību lauksaimniecībā. Īsi pēc delegācijas vizītes AAE 2017. gada 18. maijā Latvijas Republikas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un AAE Starptautiskā akreditācijas centra
vadītāja Amina Ahmed Mohamed (Amina Ahmed Mohammed) parakstīja saprašanās
memorandu par sadarbību lauksaimniecības un pārtikas produktu sertifikācijā un
iestāžu atbilstības vērtēšanā. Saprašanās memoranda parakstīšanas galvenais mērķis
ir veicināt abu valstu kompetento iestāžu sadarbību halal produkcijas sertificēšanā
un iestāžu akreditācijā, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus savstarpējās tirdzniecības
veicināšanai ar lauksaimniecības un pārtikas (halal) produktiem starp Latviju, AAE
un citām Līča reģiona valstīm.4
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Vizītē piedalījās 62 Latvijas vadošo uzņēmumu pārstāvji, pārstāvot 44 kompāniju intereses izglītības, pārtikas rūpniecības, IT, kokrūpniecības, transporta un
loģistikas, metālapstrādes un mašīnbūves, būvniecības, arhitektūras un plānošanas,
tūrisma, medicīnas un veselības aprūpes, ķīmiskās rūpniecības un citās jomās. Vizītes laikā norisinājās arī Latvijas–AAE biznesa forums, abu valstu uzņēmēju kontaktbirža un Latvijas stenda apmeklējums pārtikas un viesmīlības izstādē Gulfood 2017,
tostarp arī individuālās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols un Arābu valstu
līga, kas ir reģionāla neatkarīgu arābu valstu organizācija, kurā darbojas 22 valstis
un četras novērotājvalstis, parakstīja saprašanās memorandu par Latvijas–Arābu
uzņēmēju biznesa padomes izveidi. Kā norāda Latvijas Republikas Ekonomikas
ministrija, liels sadarbības potenciāls ir tieši Latvijas pārtikas ražotājiem.
Interesi par SIA “Mottra” izrāda kā pieczvaigžņu viesnīcu/restorānu ķēde, tā
arī mazumtirdzniecības veikalu ķēdes AAE. SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums
Nākotne”, kas ir sertificēts atbilstoši AAE tirgum, ļoti tuvā nākotnē plāno uzsākt
gaļas eksportu; AS “Tukuma piens” (“Baltais”), kas jau pusgadu savu produkciju
eksportē uz AAE, pēc dalības Gulfood 2017, paplašinās eksporta produktu klāstu ar
jauno produktu – proteīna jogurta kokteili. Vizītes ietvaros vairākus vērtīgus kontaktus par apmācību organizēšanu Latvijā nodibināja Latvijas Universitāte, advokātu birojs “Eterna Law” uzsāka sarunas par tā iekļaušanu AAE juristu asociācijā.
Tīro tehnoloģiju klasterim “Cleantech Latvia” notika vairākas tikšanās, kurās tika
uzsāktas sarunas par sadarbību nulles enerģijas ēku jomā, atkritumu pārvaldībā
un ietekmes uz vidi novērtējumu izveidē industriālajiem uzņēmumiem. Juvelierizstrādājumu zīmols SIA “Anita Sondore” uzsāka sarunas par dizaina rotu kolekcijas
izveidi un izstrādājumu pārdošanu veikalos. Vienlaikus AAE nekustamo īpašumu
attīstītāji “Bloom Holding” ir ieinteresēti projektu īstenošanā Latvijā un vizītes
ietvaros uzsāka pārrunas ar arhitektu biroju “Sarma & Norde”. Tāpat AAE uzņēmēji
izrādīja interesi par SIA “Mikrokods” 3D modelēšanas pakalpojumiem, ar kuriem
nekustamo īpašumu pircējiem būtu iespēja attālināti ēku aplūkot 3D vidē. AAE
uzņēmēji interesējās arī par investīciju veikšanu izglītības jomā, bioloģisko produktu
ražošanā, par dažādu pārtikas produktu pārdošanu ES tirgū. Daudzi AAE uzņēmumi Latviju redz kā iespējamo centru, lai īstenotu savas ekonomiskās intereses plašākā reģionā. 5
Ekonomisko saikņu spēcināšanas kontekstā vitāla nozīme ir tieši biznesa kontaktiem un dialoga veidošanai uzņēmumu līmenī. AAE jau šobrīd ir nozīmīgākais
Latvijas tirdzniecības partneris starp Līča valstīm. Pēdējo gadu laikā Latvijas un
AAE ārējās tirdzniecības apgrozījums ir stabili audzis. Latvijas un AAE divpusējo
sadarbību šobrīd palīdz attīstīt kā Latvijas Republikas vēstniecība, tā arī Latvijas
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ārējās ekonomikas pārstāvniecība. Attiecību spēcināšana ar AAE palīdz iegūt pozīcijas arī plašākā reģionā. Līdz ar Latvijas uzņēmēju vizīti AAE Latvijas Republikas
Ārlietu ministrija saredz plašāku sadarbības potenciālu ar Kuveitu.

Arvila Ašeradena un Andra Ozola vizīte Kuveitā
Paplašinot vizīti Līča reģionā, no 2017. gada 1. līdz 3. martam norisinājās premjerministra biedra ekonomikas ministra Arvila Ašeradena un LIAA direktora Andra
Ozola darba vizīte Kuveitā. Biznesa vizītē piedalījās 62 Latvijas vadošo uzņēmumu
pārstāvji no izglītības, pārtikas rūpniecības, IT, kokrūpniecības, transporta un loģistikas, metālapstrādes un mašīnbūves, būvniecības, arhitektūras un plānošanas,
tūrisma, medicīnas un veselības aprūpes uzņēmumiem. Vizītes laikā notika tikšanās ar Kuveitas premjerministra vietnieku, finanšu ministru Anas al Salehu (Anas
Al Saleh), Kuveitas naftas, elektrības un ūdens ministru Isamu Abdulmošenu Almarzoksu (Issam Abdulmohsen Almarzooq), kā arī ar Kuveitas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem un tās viceprezidentu Abdulvahabu al Vazanu (Abdul
Wahab M. Al-Wazzan). Tāpat A. Ašeradens tikās ar vienas no pasaulē lielākā valsts
investīciju fonda Kuveitas Investīciju aģentūras (Kuwait Investment Authority) pārstāvjiem.6 Tiekoties ar Kuveitas amatpersonām, Latvijas delegācija pārrunāja iespējas noslēgt ekonomiskās sadarbības līgumu ar Kuveitu, uzsverot, ka Latvija ir ieinteresēta attīstīt sadarbību lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes, būvniecības un
tūrisma jomā. Tāpat arī A. Ašeradens informēja Kuveitas amatpersonas par sadarbības iespējām izglītības, metālapstrādes, transporta un loģistikas, nekustamo īpašumu, viesnīcu, tekstilrūpniecības u. c. jomās.
Kā norāda Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvji, nākamie soļi pēc
attiecību stiprināšanas ar AAE ir attiecību veidošana un to stiprināšana ar Kuveitu.
Ekonomisko sakaru stiprināšana ar Līča reģiona valstīm ir viena no Latvijas ārējās ekonomikas politikas prioritātēm. Pēc kopējā preču tirdzniecības apjoma Kuveita
šobrīd ir trešais nozīmīgākais Latvijas tirdzniecības partneris starp Līča valstīm.
Līdz ar to sadarbības stiprināšanai 2017 gada 11. un 12. oktobrī norisinājās Latvijas Republikas ārlietu ministra E. Rinkēviča vizīte Kuveitā. 2017. gada 11. oktobrī
tika parakstīts Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgums par
ekonomisko un tehnisko sadarbību. Līgumu parakstīja ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
savas vizītes laikā Kuveitā, kur viņu pavadīja Latvijas uzņēmēju delegācija. Šis ir svarīgākais divpusējo ekonomisko sadarbību regulējošais līgums, kas aptver sadarbību
tādās jomās kā tirdzniecība, rūpniecība, lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība,
būvniecība, transports, zinātne, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tūrisms,
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investīcijas u. c. Līgums arī paredz izveidot Latvijas un Kuveitas Apvienoto komiteju, kuras ietvaros tiks skatīti aktuālie ekonomiskās sadarbības jautājumi un tās
paplašināšanas iespējas.

Valsts sekretāra Andreja Pildegoviča vizīte Irānā
Vizītes laikā notika tikšanās ar Irānas ārlietu ministru Mohamadu Džavadu Zarifu
(Mohammad Javad Zarif), Irānas ārlietu ministra vietnieku Eiropas un Amerikas
jautājumos Madžidu Taktu Ravanči (Majid Takht Ravanchi), Irānas zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju ministra vietnieku starptautiskās sadarbības jautājumos
Prof. Hoseinu Salaru Amoli (Prof. Dr. Hossein Salar Amoli) un Irānas lauksaimniecības ministra vietnieku Khodakaramu Jalali (Khodakaram Jalali). Sadarbībā ar Irānas Tirdzniecības, rūpniecības, kalnrūpniecības un lauksaimniecības kameru tika
organizēts Latvijas un Irānas seminārs, lai iepazīstinātu ar Latviju un pārrunātu
sadarbības iespējas tranzīta, loģistikas un mežsaimniecības nozarēs. Tanī pat laikā
ekonomisko un kultūras sakaru sekmēšanai starp Latviju un Irānu 2017. gadā tika
nodibināta Irānas–Baltijas asociācija.7
Starp Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas (SM) galvenajām prioritātēm ir
jaunu tirgu un jaunu kravu segmentu, īpaši konteinerpārvadājumu, piesaiste Latvijas
tranzīta koridoram, un notiek aktīvs darbs tai skaitā pie jauna maršruta izveides no
Irānas un Indijas. Līdz ar to 2017. gada 4. aprīlī SM Valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš
prezentēja Latvijas transporta un tranzīta potenciālu Irānas biznesa pārstāvjiem.8
Aktīvu interesi par sadarbību ar Irānu pauž VAS “Latvijas dzelzceļš” (VAS
LDZ), kas līdz šim jau ir saņēmis atzinīgu novērtējumu par Latvijas iespējamo lomu
un vietu Ziemeļu–Dienvidu koridora projekta izveidē. Vienlaicīgi ir norisinājušās
tikšanās ar Irānas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem. Par sadarbības
iespējām ar Latviju interesi pauduši vairāk nekā 40 organizāciju pārstāvji. Jāuzsver,
ka vizīte Irānā ir vēl viens solis, kas veicina Latvijas tranzīta un loģistikas nozares
iekļaušanos jaunajos tirgos. Par aktīvu darbu transporta un loģistikas sakarā liecina
arī VAS LDZ vizīte Irānā 2017. gada novembrī.

Arvila Ašeradena vizīte Izraēlā 2017. gada septembrī
2017. gada 4.–7. septembrī Ministru prezidenta biedrs ekonomikas ministrs A. Ašeradens vizītē apmeklēja Izraēlu. Vizītes mērķis bija pieredzes pārņemšana inovāciju sistēmas un start-up ekosistēmas pārvaldē un divpusējo ekonomisko attiecību
stiprināšana. Ekonomikas ministru vizītē uz Izraēlu pavadīja jaunuzņēmumu un
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universitāšu pārstāvju delegācija. Vizītes ietvaros A. Ašeradens tikās ar Izraēlas ekonomikas ministru Eli Kohenu (Eli Cohen) un Izraēlas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras pārstāvjiem. Tāpat ministrs apmeklēja Telavivas Universitāti un iepazinās
arī ar universitātes paspārnē esošo tehnoloģiju pārneses centru Ramot un uzņēmējdarbības attīstības centru StarTau. Vizītes noslēgumā ministrs kopā ar Latvijas jaunuzņēmumu pārstāvjiem un Latvijas Startup asociāciju apmeklēja vienu no lielākajiem start-up un inovāciju festivāliem pasaulē “DLD Tel Aviv innovation festival”.9

LATVIJAS PIEEJA EKONOMISKO ATTIECĪBU VEIDOŠANAI
AR TUVO AUSTRUMU VALSTU REĢIONU
Latvijas stratēģijas attiecībā uz attiecību veidošanu un to stiprināšanu ar Tuvo Austrumu reģiona valstīm nav īpaši izmeklēts jeb pielāgots pasākumu kopums – atsevišķas stratēģijas uz Tuvo Austrumu tirgu nav.10 Divpusējo attiecību veidošana ar
šī reģiona valstīm izriet no Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un
ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2013.–2019. gadam. Šīs pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas aptver visas tautsaimniecības nozares un nosaka eksporta veicināšanas un ārvalstu tiešo investīciju piesaistes
politikas galvenos mērķus, principus un rīcības virzienus septiņu gadu šķērsgriezumā, neskatoties uz sadarbības partnervalsti. Pamatnostādņu uzdevums ir veidot
vienotu, dinamisku, uz ciešu sadarbību balstītu eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes procesu, kurā ar noteiktu atbildību un kompetenci darbojas visas
iesaistītās puses, tostarp, valsts institūcijas, privātais sektors, pašvaldības un zinātniskās institūcijas.11 Pamatnostādņu mērķis ir uzlabot Latvijas tautsaimniecības
konkurētspēju atvērtos produktu (preču un pakalpojumu) un kapitāla tirgos. Līdz
ar to priekšplānā tiek izvirzīts darbs un sekmēts augsto un vidēji augsto tehnoloģiju
nozaru īpatsvara pieaugums Latvijas eksportā un piesaistītas ārvalstu tiešās investīcijas uz ārējo pieprasījumu orientētām nozarēm. Pamatnostādnēs noteikto mērķu
sasniegšanai un identificēto problēmu risināšanai Ekonomikas ministrija sadarbībā
ar iesaistītajām ministrijām un sociālajiem partneriem teorētiski koncentrējās gan
uz uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu un atbalstu ārējo tirgu apgūšanai, gan
arī ārvalstu tiešo investīciju veicināšanas mehānismu izstrādi.12
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VALSTS INSTITŪCIJU PLAISA, NESKAIDRS DIALOGS
VAI PAVIRŠA PIEEJA?
Lai arī Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju
piesaistes pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam uzdevums ir veidot vienotu, dinamisku, uz ciešu sadarbību balstītu eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes procesu kopā ar valsts institūcijām, privāto sektoru, pašvaldībām un zinātniskajām institūcijām, raugoties no uzņēmuma viedokļa, attiecības ar esošajiem un potenciālajiem
sadarbības partneriem tiek attīstītas kā amatpersonu divpusējo vizīšu ietvaros, tā arī
ārpus tām. Līdz ar to vitāla nozīme ir vienotu stratēģiju izstrādei attiecībā uz visu Tuvo
Austrumu reģionu. Kā norāda Arābu Latvijas Tirdzniecības kameras (ALCC) starptautiskās sadarbības izpilddirektors Halids Elavats (Khaled Elawat), balstoties uz Latvijas 2017. gada ārējās tirdzniecības prioritātēm, valsts stratēģijām ir jābūt balstītām uz
ekonomisko sadarbību, savstarpējās uzticības veicināšanu ar vienotiem standartiem.
ALCC kalpo kā starpposms, lai izveidotu saikni starp Latviju un arābu pasauli. ALCC
specializējas, nodrošinot pakalpojumu tīklu un vērtīgu informāciju uzņēmējiem, uzņēmumiem, valsts amatpersonām, tirdzniecības attīstības aģentūrām un akadēmiskajām
iestādēm. Tās galvenais mērķis ir atbalstīt, veicināt un uzlabot ekonomisko un tirdzniecības darbību abos reģionos. Izpilddirektors norāda, ka, pārstāvot pušu intereses,
starptautiskās sadarbības kontekstā liela nozīme ir vienotām, skaidri definētām stratēģijām starp Latvijas Republikas Ekonomikas un Ārlietu ministrijām. ALCC pārstāvis
norāda, ka ikdienā notiek intensīva sadarbība kā ar LIIA, tā arī ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un Ekonomikas ministriju, tomēr vienotu stratēģiju izstrādē atbalsta no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas nav.13
No valdības viedokļa raugoties, sadarbība ar ES dienvidu kaimiņiem un Tuvo
Austrumu valstīm tiek veidota, primāri strādājot pie attiecību stiprināšanas ar Austrumu partnerības valstīm, iekļaujot gan ekonomisko, gan drošības sadarbību.
Sasniegtais progress Austrumu partnerības un Centrālāzijas–Āzijas kontekstā var
kalpot kā labs priekšnoteikums attiecību veidošanā ar Vidusjūras Savienības valstīm,
Līča valstu reģionu un plašāku – ar Tuvo Austrumu reģiona valstīm, norāda Latvijas
Republikas Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Rihards Kols.
Skaidrs, ka Latvijai kā ES dalībvalstij, veidojot bilateriālās attiecības, ir svarīgi
vadīties, ņemot vērā mūsu kopīgās ES vērtības, tomēr ļoti liela problēma ir Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pasivitāte, kas tiek novērota attiecībā uz divpusējo attiecību spēcināšanu, prioritāšu virzīšanu ārpus ES darbības mehānismiem,
norāda R. Kols. Ārlietu ministrijas rīcības plāns ir Ārlietu ministra ikgadējais
ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības
jautājumos. Latvijā šobrīd nepastāv uz rezultātiem balstīta ārpolitika, tās kontroles
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mehānisms jeb aktivitāšu atskaites punkts. Rīcības plāns attiecībā uz attiecību veidošanu ar Tuvo Austrumu reģionu neiezīmē gaidāmā gada darba mērķus un uzdevumus to realizēšanai, līdz ar to nepastāv iecerēto darbību kontrole, nedz laika termiņi
uzdevumu veikšanai, nedz vienotas atskaites sistēmas. De iure Latvijas ārpolitika
pastāv, bet de facto tā ir vien aktivitāšu pakārtošana ES, norāda Ārlietu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks Rihards Kols.14
Faktiskās darbības trūkums tiek vērots arī darbību imitācijās konkrētos gadījumos. 2012. gada 15. maijā Ministru kabinets apstiprināja Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomes izveidi. Šīs padomes galvenais mērķis ir nodrošināt
saskaņotu valsts pārvaldes iestāžu un uzņēmēju organizāciju sadarbību sekmīgas
ārējās ekonomiskās politikas veidošanā un īstenošanā Latvijas tautsaimniecības
konkurētspējas celšanai un eksportspējas stiprināšanai. Padomes izveidi pamato
Valdības rīcības plāns, kas paredz izslēgt sadrumstalotību ārējās ekonomiskās politikas atbalsta pasākumos informācijas apmaiņas, kā arī lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā.
Pēdējās padomes sēdes tika aizvadītas 2016. gada martā un jūnijā, kur marta
sēdē pusotras stundas laikā tika nolemts:
• pieņemt zināšanai Ministru prezidenta biedra ekonomikas ministra un Satiksmes ministrijas ziņojumus par prioritātēm ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas jomā 2016. gadā;
• pieņemt zināšanai E. Rinkēviča ziņojumu par sadarbību Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta (16+1) ietvaros;
• pieņemt zināšanai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ziņojumu
par sagatavošanās progresu dalībai izstādē EXPO 2017.
2016. gada jūnijā mazāk nekā pusotras stundas laikā padome lēma:
• pieņemt zināšanai ārlietu ministra ziņojumu par Latvijas pievienošanās
OECD procesu un tālākajiem soļiem. Izstrādāt Latvijas prioritāros darbības
virzienus OECD, iesaistot nozaru ministrijas un uzņēmumu intereses pārstāvošās organizācijas;
• pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas ekonomiskās sadarbības mērķa valstīm 2016.–2017. gadam.
2017. gada novembrī nav informācijas par gada griezumā aizvadītajām sēdēm,
aizvadīto lēmumu piepildīšanās izvērtējumu vai jauno darbu plānošanu.
Divu gadu šķērsgriezumā Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome
nav uzskatījusi par nepieciešamu organizēt koordinētu stratēģiju izstrādi attiecībā
uz ekonomisko saišu spēcināšanu ar Tuvo Austrumu valstīm. Līdzīgu iespaidu rada
arī 2015. gadā Saeimā izveidotā sadarbības grupa ar Irānas parlamentu un 2017. gadā
dibinātā Irānas–Baltijas asociācija. Viens no svarīgākajiem aspektiem ir tas, ka nav
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skaidra šo sadarbības grupu jeb asociāciju darba mērķi, stratēģijas, nav informācijas
par prioritārām nozarēm, vērtībām un to vēstījumu.

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 2018. GADAM
Līča valstis un primāri AAE ir spēcīgs kanāls, caur kuru veidot saikni ar Tuvajiem
Austrumiem – uzņēmējdarbības attīstībai šis reģions ir svarīgs. Latvijas un AAE
divpusējo sadarbību šobrīd palīdz attīstīt kā Latvijas Republikas vēstniecība AAE,
tā arī Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība Dubaijā, un, protams, Apvienoto
Arābu vēstniecība Latvijā. Tāpat augsta līmeņa politiķu vizītes ir neatsverams,
ekonomisko sadarbību veicinošs signāls abu valstu uzņēmējdarbības vidē. Tomēr
izteikti atšķirīgās valsts līmeņa pieejas attiecību veidošanai ar Tuvo Austrumu valstīm, proti, uzticīga sekošana ES stratēģijām Savienības Vidusjūrai kontekstā un
Ziemeļāfrikas valstīs līdz divpusējo attiecību veidošanai ar plašāku Līča reģionu
tieši caur attiecību veidošanu ar AAE šķiet visai nepārdomāta un īstermiņā balstīta
stratēģija. Šādas aktivitātes veicina situāciju, kurā biznesa sektors virzās daudz ātrāk
nekā valsts, jo uzņēmējdarbība iespējas meklē virknē dažādu valstu, visā Tuvo Austrumu reģionā. Turpretī Ārlietu ministrija dialogu veido reģionos, kur tas ir izdevīgi,
un divpusējo attiecību kontekstā pietiekami lielā mērā ignorē tās, kur potenciālas
grūtības dialoga veidošanā būtu ikdienas kārtībā.
Runājot par uzņēmējdarbības dialoga veidošanu un potenciālu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas iesaistei, Tuvo Austrumu reģions glabā pietiekami lielu
potenciālu. Sarkanā zona jeb tā dēvētās kara zonas konkrētajā reģionā. Latvijas
uzņēmējiem šīs valstis ir liels potenciāls, no viena līdz trīs gadu šķērsgriezumā šīm
valstīm būs nepieciešams praktiski viss, sākot no būvniecības firmu pakalpojumiem,
mašīnbūves, infrastruktūras attīstības u. c. Oranžā zona, daļēji nestabili reģioni,
iekšējo konfliktu plosītās teritorijas, tostarp Ēģipte un Sudāna, ir publiskās diplomātijas, izglītības, tranzīta un tehnoloģiju eksporta zona. Trešā, zaļā zona ir stabilās karaļvalstis, kurās arvien pieaug pieprasījums pēc augstas kvalitātes precēm un
pakalpojumiem, augstas ekoloģiskās kvalitātes produktiem un pakalpojumiem.
Šajās valstīs arvien pieaug interese par nišu produktu atbalstu stratēģiski izdevīgās
valstīs, kā Latvija.
Svarīgi būtu veidot dialogu starp uzņēmumu pārstāvētām institūcijām ar Ārlietu
ministriju, par stratēģijām sarkano un oranžo tīklu apgūšanai. Starpvaldību dialogu
veidošana ar šiem reģioniem būtiski ietekmētu uzņēmumu iespējas tajās. Politiskā
dialoga veidošana nenoliedzami attīsta ekonomisko attiecību potenciālu, līdz ar to,
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kā norāda arī Latvijas Republikas Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Rihards Kols, no Ārlietu ministrijas puses attiecību veidošanā ar Tuvo Austrumu
reģiona sarkanās un oranžās zonas valstīm trūkst uzdrīkstēšanās mēģināt.
Lai arī ir skaidra valdības pieeja Eiropas kaimiņattiecību politikas realizācijā:
Austrumu partnerībā – sadarbība; Vidusjūras Savienībā – miera nodrošināšana,
tomēr nav skaidra atsevišķos gadījumos novērojamā sadarbības imitācija. Nesenā
pagātnē ir dibinātas vairums dažādu sadarbības grupu bez skaidriem uzdevumiem
un darba plāniem, tostarp Irānas–Baltijas asociācija, Saeimā izveidotā sadarbības grupa ar Irānas parlamentu, kā arī Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas
padome, kurās no valdības puses nepastāv praktiski nekādas darba stratēģijas, nav
caurskatāmas darba kārtības, nedz pieejami sadarbības partneri, nedz skaidri definētas pārstāvētās vērtības un virzītās stratēģijas – nav vienota vēstījuma, kas pārstāvētu kopīgas valsts intereses. Līdz ar Latvijas apņemšanos atbalstīt Savienības Vidusjūrai jaunā rīcības plāna pieņemšanu 2017. gadā, pēdējās augstākā līmeņa sanāksmes
ir notikušas 2015. gada maijā Lisabonā un 2016. gada maijā Tanžerā.15
2017. gada ārpolitika tiek veidota vienas partijas ietvaros, līdz ar to jautājums
par plaisām starp politiķu veidotām sadarbības grupām, valdību un uzņēmējiem ir
jautājums par iekšēji nestabilās partijas “Vienotība” spējām virzīt vienotu, uz ekonomisko sadarbību vērstu dialogu ar plašāku Tuvo Austrumu reģionu, un tas ir atvērts.
Šobrīd vitāli svarīgi būtu daļēji atteikties no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas
piekoptā principa neizstrādāt atsevišķu stratēģiju konkrētā reģiona valstīm. Līdz ar
AAE vēstniecības darbu Latvijā valdībai un atbildīgajām ministrijām ir jāiepazīstas ar AAE ilgtermiņa stratēģijām un prioritātēm šajā reģionā, tad, izejot no tā, ir
jāveido niansēti izstrādāts sadarbības piedāvājums. Ļoti pozitīvi ir vērtējams arī valdības lēmums piedalīties Dubaijas EXPO 2020, kas Latvijas uzņēmējiem sniedz vēl
nepieredzētas iespējas šādu pasākumu kontekstā.
Vienlaicīgi, izejot no valstu ilgtermiņa stratēģijām, ir jāturpina aktīvas sarunas
gan ar Irānas Islāma Republiku, iesaistoties VAS “Latvijas Dzelzceļš” jāturpina attiecību un savas vietas nostiprināšana transporta un loģistikas nozarēs, ārpus tā jāturpina dialogs par sadarbību mežsaimniecības nozarē. Intensīvi jāturpina darbs gan ar
Kuveitu, gan citām Līča reģiona valstīm. Lielāka uzmanība būtu jāpievērš intereses
veidošanai Ziemeļāfrikas reģionā. Jāturpina šobrīd aizsāktās sarunas par ekonomiskās sadarbības līguma noslēgšanu ar Alžīriju un jāmeklē dziļākas valsts iesaistes
iespējas, izejot no Alžīrijas ilgtermiņa plāniem. Tāpat arī mērķtiecīgāk būtu jāpieiet
attiecību spēcināšanai ar Ēģipti tieši caur ekonomisko, infrastruktūras un tranzīta
saikņu spēcināšanu. Tikai ar attiecību veidošanu caur ilgtermiņa stratēģiju saskaņošanu ir iespējama veiksmīga ilgtermiņa sadarbība ar vairumu sabiedrotajiem Tuvo
Austrumu reģionā.
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LATVIJAS TRANSPORTA
NOZARES ĀRĒJIE VEKTORI
Māris Andžāns, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks;
Rīgas Stradiņa universitātes docents
Kristiāns Andžāns, Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks;
Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļas students

Transporta nozare ir viena no būtiskākajām Latvijas tautsaimniecībā. Kopā ar uzglabāšanas sektoru tā veido aptuveni vienu desmito daļu valsts tautsaimniecības pēc
pievienotās vērtības, kā arī nodrošina aptuveni tikpat lielu daļu visu darba vietu.1
Neatņemama transporta nozares daļa ir tās ārējie jeb starptautiskie vektori, jo īpaši
kravu un pasažieru pārvadājumi.
2017. gads transporta nozarei ir bijis notikumiem bagāts. Dzelzceļa tranzīta
pārvadājumos pirmajos trīs ceturkšņos turpinājās neliels kravu apjoma kritums
un izskanēja bažas par vēl lielāku Krievijas kravu apjoma samazinājumu (tās gan
neapstiprinājās). Uztraukums par Austrumu–Rietumu koridora nākotni mijās ar
aktīviem jaunu kravu plūsmu attīstīšanas mēģinājumiem. Vienlaikus strauji uz
priekšu virzījās “Rail Baltica” projekts jeb Baltijas valstu atgriešanās Eiropā pa
dzelzceļu. Ar augšupejošu līkni attīstījās arī aviācijas nozare, kurā atzīmējama ne
vien iekšzemes lidojumu uz Liepāju atsākšana (un tās starptautiskais potenciāls),
bet arī Rīgas lidostas galamērķu tīkla paplašināšanās un lidostas stabilās līderpozīcijas Baltijā.
Šīs nodaļas autori atskatās uz būtiskākajiem transporta nozares ārējiem vektoriem un tos ietekmējušajiem iekšējiem un ārējiem faktoriem 2017. gadā.2 Tāpat tiek
iezīmēta potenciālā notikumu attīstība 2018. gadā.
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KRAVU TRANZĪTS CAUR LATVIJU3
2017. gads bija sarežģīts tranzīta apakšnozarē, kurā vēl aizvien turpina dominēt kravu
plūsma Austrumu–Rietumu virzienā, citiem vārdiem, Latvijas dzelzceļi un lielākās
ostas aizvien darbojas kā Krievijas kravu eksporta vārti. Piemēram, Rīgas osta, lielākā
Latvijā, norāda, ka līdz pat 80 % kravu nāk no Neatkarīgo valstu sadraudzības (NVS)
valstīm4, savukārt 2016. gadā Latvijas lielākā dzelzceļa pārvadātāja “LDz Cargo”5 kravas no Krievijas veidoja 79,2 % “importa” un sauszemes tranzīta kravu6 apjoma, kam
sekoja Baltkrievijas kravas vien ar 15,3 %, krietni apsteidzot citu valstu kravu apjomus.7
Kravu apjoms pēdējo gadu laikā, tostarp 2017. gadā, Latvijas dzelzceļos turpināja samazināties. 2017. gada pirmajos trīs ceturkšņos pa dzelzceļiem pārvadātais
kravu apjoms bija zemākais pēdējās desmitgades laikā, tostarp par 2,8 % mazāks nekā
2016. gada attiecīgajā laika posmā (1. grafiks). Tajā pat laikā pirmajos trīs ceturkšņos kravu apgrozījums Latvijas ostās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pat nedaudz
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1. grafiks. Latvijas dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms no 2007. gada līdz 2017. gada
pirmajiem trīs ceturkšņiem (miljoni tonnu/gadā).8
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2. grafiks. Kravu apjoms Latvijas ostās no 2007. gada līdz 2017. gada pirmajiem trīs
ceturkšņiem (miljoni tonnu/gadā).9
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palielinājies (3,9 %). Latvijas lielākajā ostā Rīgā kravu apjoms samazinājās par 5,1 %, savukārt Ventspils ostā tas palielinājās pat par 15,5 %, bet Liepājā – par 22,8 % (2. grafiks).10
2017. gads iezīmējās ar kārtējām baumām par iespējamu strauju Krievijas kravu
apjoma samazinājumu. Maijā izskanēja, ka varētu notikt būtisks Krievijas tranzīta
kravu apjoma samazinājums, kas it kā varētu būt Krievijas atbilde uz Latvijas valdības lēmumu neļaut Ventspils Brīvostas pārvaldei iesaistīties “Nord Stream 2” būvniecības atbalsta procesā.11 Šīs baumas gan neapstiprinājās. Tomēr jāņem vērā, ka tā,
visticamāk, nav pēdējā reize, kad šādas baumas tiek izplatītas, un nākotnē Latvijai
ir jārēķinās ar Krievijas kravu apjoma samazinājumu. Tas, ko šobrīd ir grūti paredzēt, ir, kad un kādā ātrumā šo kravu apjoma samazinājums notiks. Vēsture liecina,
ka Krievijā politiska rakstura stratēģiskiem un taktiskiem lēmumiem var būt ievērojami lielāka ietekme uz ekonomiskās darbības vektoriem, nekā tas ir ierasts Rietumvalstīs. Šajā ziņā vēl ir vērts atcerēties, ka Krievijas Jūras ostu infrastruktūras
attīstības stratēģija laika periodam līdz 2030. gadam paredz to, ka “[g]alvenie izaicinājumi [Krievijas] Baltijas jūras ostām būs kravu pārorientācija no Baltijas valstīm
un Skandināvijas uz Krievijas ostām”.12 Lai nodrošinātu kravu pārorientāciju uz
savām ostām, Krievija bez Sanktpēterburgas un Primorskas ostām ir aktīvi attīstījusi
pilnīgi jaunu ostu Somu līcī – Ustjlugu. Tā sāka darboties vien iepriekšējās desmitgades sākumā, tomēr 2016. gadā tajā tika apstrādāti jau 93,4 miljoni tonnu kravu13,
un tās jaudu 2025. gadā plānots kāpināt līdz pat 191 miljonam tonnu14 (2016. gadā
Rīgas un Ventspils ostas apstrādāja attiecīgi 37,1 un 18,8 miljonus tonnu15). Baltijas
jūras austrumu krasta ostu (savienojumi ar 1520 mm dzelzceļu) statistika 2017. gada
pirmajās trīs ceturtdaļās šo tendenci apstiprina. Dati rāda, ka Rīgas un Ventspils
ostās individuāli ir pārkrauts vairāk kravu nekā Tallinas ostā, bet mazāk nekā Ustjlugā, Primorskā un Sanktpēterburgā, kā arī Klaipēdā (3. grafiks).
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3. grafiks. Kravu apjoms Baltijas jūras austrumu krasta ostās (savienojumi ar 1520 mm
dzelzceļu) 2017. gada pirmajos trīs ceturkšņos (miljoni tonnu attiecīgajā gadā).16
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Nevar nepieminēt 2017. gada augustā Latvijas un Krievijas Starpvaldību komisijas sanāksmes laikā panākto “vienošanos nodrošināt kravu pārvadājumu nepārtrauktību” starp abām valstīm.17 Tomēr būtu naivi uzskatīt, ka šāda vienošanās var
mainīt Krievijas stratēģiskās politiskās un ekonomiskās prioritātes. Iespējams, tikai
sakritība, bet tieši tajā pat dienā, kad Rīgā tika paziņots par vienošanos “par kravu
pārvadājumu nepārtrauktību,” Krievijas Federācijas prezidents Vladimirs Putins,
atrodoties Kaļiņingradā, aicināja kravas sūtīt caur Krievijas, ne citu valstu ostām:
“Mums ir jāatbalsta darba vietas Krievijā, bet ne kaut kur citur,” viņš norādīja.18
Putins arī aicināja Baltkrieviju izmantot Krievijas ostas Baltijas valstu ostu vietā:
“Baltkrievijas NPZ [naftas pārstrādes rūpnīcas] pārstrādā mūsu naftu (…), tāpēc
nepieciešams piedāvāt kā komplektu – mūsu naftas saņemšana kopā ar mūsu infrastruktūras izmantošanu.”19
Tajā pat laikā 2017. gadā Latvijas valsts institūcijas un transporta nozares uzņēmumi turpināja aktīvi attīstīt jaunus transporta koridorus. 2017. gadā lielākā uzmanība tika pievērsta kravu pārvadājumu attīstībai ar Ķīnas Tautas Republiku (Ķīna),
ar kuru jau notiek regulāri kravu pārvadājumi caur Latvijas kaimiņvalsti Baltkrieviju. Vērts atzīmēt divus “Ķīnas vilcienus”: 2017. gadā – oktobrī Latviju sasniedza
trešais testa vilciens no Ķīnas (pirmais 2008. gadā, bet otrais 2016. gadā), bet šā paša
gada maijā pirmais vilciena sastāvs tika nosūtīts pretējā virzienā – uz Kašgaru Ķīnas
rietumu daļā. Lai gan potenciālās kravas ar šo vai ikvienu citu valsti apjoma ziņā
nespētu aizstāt Krievijas šobrīd sūtītās kravas, tomēr Ķīnas un citu virzienu attīstība,
kā arī augstākas pievienotās vērtības kravu piesaiste varētu samazināt sagaidāmā
kravu krituma ietekmi Latvijas tranzīta koridorā.
Jaunu dinamiku Latvijas tranzīta nozarē var ienest Eiropas Komisijas 2017. gada
oktobrī Lietuvas dzelzceļa uzņēmumam “Lietuvos geležinkeliai” noteiktais 27,87 miljonu eiro sods par nepamatoto sliežu ceļa maršrutā Mažeiķi–Reņģe demontēšanu20
(2008. gadā šis sliežu ceļš tas tika slēgts, un vēlāk Lietuvas pusē šajā maršrutā sliedes vispār tika noņemtas). Šā gada decembrī izskanēja ziņas par Lietuvas lēmumu
šo dzelzceļa posmu atjaunot, vienlaikus gan pārsūdzot uzliktā soda apmēru. Kad
demontētais sliežu ceļš tiks atjaunots, Latvijas ostas un dzelzceļa uzņēmumi atkal
spēs konkurēt ar Klaipēdas ostu Mažeiķu naftas produktu pārstrādes rūpnīcā saražoto produktu pārvadāšanā.
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STARPTAUTISKIE PASAŽIERU UN KRAVU AVIOPĀRVADĀJUMI
2017. gadā Rīgas Starptautiskā lidosta saglabāja pārliecinošas līderpozīcijas Baltijas
valstīs pēc pārvadāto pasažieru skaita, apsteidzot kā Viļņas, tā arī Tallinas, Kauņas un
Palangas lidostas (4. grafiks). Šajā laika periodā Rīgas lidostu izmantoja vairāk nekā
4,6 miljoni pasažieru, bet pērn šajā pašā laika posmā tika pārvadāts vien aptuveni
4,1 miljons pasažieru. Līdz ar to, visticamāk, visa 2017. gada griezumā tiks uzlabots
līdzšinējais, 2016. gada, pārvadāto pasažieru skaita rekords. Vērts atzīmēt, ka būtisku
Rīgas lidostas pasažieru skaita daļu aizvien veidoja tranzīta pasažieru skaits, kas gada
pirmajos trīs ceturkšņos bija aptuveni 1,3 miljoni jeb 29,5 % no kopējā skaita.21
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4. grafiks. Pārvadāto pasažieru skaits lielākajās Baltijas valstu lidostās 2017. gada
pirmajos trīs ceturkšņos.22
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5. grafiks. Pasažieru skaits lidostā “Rīga” kopš 2007. gada (pasažieri/gadā); 2017. gada
dati par pirmajiem trim ceturkšņiem.23

2017. gada aprīlī lidostā tika sagaidīts sešdesmit miljonais pasažieris kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.24 Tāpat lidosta kļuva par vienu no piecām Eiropas
visstraujāk augošajām lidostām kategorijā ar pasažieru skaitu no pieciem līdz desmit
miljoniem gadā.25 Turpinājās lidostas “Rīga” modernizācija, kā arī maršrutu tīkla
paplašināšana. Lielākā daļa jauno galamērķu tika atvērti uz vasaras sezonu, kad no
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lidostas bija iespējams aizlidot uz 89 tiešajiem galamērķiem, izmantojot 17 aviokompāniju pakalpojumus.26
Rīgas lidosta kalpo arī kā kravu pārvadājumu centrs, kas papildina Latvijas
transporta koridorus veidojošās ostas, autoceļus, dzelzceļus un naftas produktu cauruļvadu. Šajā ziņā 2017. gada pirmajos trīs ceturkšņos bija vērojams kravu apjoma
pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo divu gadu trim ceturkšņiem.27 Tiesa gan,
tas kopumā ir ievērojami zemāks par kravu apjomu 2012.–2014. gadā, kad būtisku
apjoma pieaugumu nodrošināja Ziemeļu sadales tīkla jeb NDN kravas ceļā uz un no
Afganistānas. Tajā pat laikā Rīgas lidosta 2017. gadā saglabā pārliecinošas līderpozīcijas Baltijas valstīs arī pārvadāto kravu apmēra ziņā. Šobrīd viens no būtiskākajiem lidostas kravu piesaistes tirgiem ir Ķīna, no kuras 2017. gadā jau uzsākti neliela
apmēra, tomēr regulāri kravu pārvadājumi.
Iekšzemes avioreisa (atkal)atvēršana no Rīgas lidostas uz atjaunoto Liepājas lidostu 2017. gada maijā nav uzskatāms vienīgi par iekšēju transporta nozares vektoru.
Jāatgādina, ka Liepājas lidosta no 2007. līdz 2008. gadam nodrošināja aviosatiksmi
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6. grafiks. Kravu apjoms lidostā “Rīga” kopš 2007. gada (tonnas/gadā); 2017. gada dati
par pirmajiem trim ceturkšņiem.28
20000
15000
10000
5000
0

Rīga

Tallina

Viļņa

Kauņa

7. grafiks. Kravu apjoms lielākajās Baltijas valstu lidostās 2017. gada pirmajos
trīs ceturkšņos.29
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uz Kopenhāgenu un Hamburgu, bet no 2008. līdz 2009. gadam arī lidojumus uz
Maskavu. 30 2017. gada pirmajos trīs ceturkšņos starp Rīgu un Liepāju tika veikti
59 lidojumi katrā virzienā (2004 ielidojušie un 2107 izlidojošie pasažieri); 54,76% no
pasažieriem reisu izmantoja tieši tranzīta lidojumiem, 31 kas arīdzan iezīmē Liepājas
lidostas lomu starptautisko pasažieru pārvadāšanā. Tālākā nākotnē Liepājas lidostai
ir potenciāls sacensties ar aptuveni 65 km attālumā esošo Palangas lidostu Lietuvā.
No Palangas lidostas abās sezonās kopā tiek veikti starptautiskie pārvadājumi uz
10 ārvalstu lidostām; reisus izpilda deviņas aviokompānijas. 32
Jāatzīmē arī lidostas “Jūrmala” (plašāk zināms kā Tukuma lidlauks) attīstības
potenciāls. 2017. gadā izskanēja ziņas, ka līdz ar izmaiņām lidostas īpašnieku sastāvā
varētu tikt atjaunots lidostas sertifikācijas process, proti, lai tā varētu regulāri apkalpot pasažieru lidmašīnas. Pašreiz tās attīstības vīzija paredz būt rezerves lidlaukam
Rīgas lidostai, “Air Baltic” gaisa kuģu apkopes un uzpildes lidlaukam, kā arī zemo
cenu aviokompāniju lidostai. 33
Aviācijas nozare joprojām saglabā lielu attīstības un izaugsmes potenciālu.
2018. gadā, visticamāk, tiks atklāti jauni galamērķi no Rīgas lidostas (tikpat iespējams, ka neliela daļa no pašreizējiem maršrutiem varētu tikt slēgti, ja tie nebūs rentabli). Tuvākajos gados lidostu plānots sasaistīt ar jauno “Rail Baltica” dzelzceļa
līniju, līdz lidostai izbūvējot jaunā ātrgaitas vilciena pievadu. 2018. gadā sagaidāma
būtiska virzība lidostas dzelzceļa stacijas izbūvē. Paredzams, ka jaunais dzelzceļa
savienojums dos impulsu jaunu pasažieru piesaistē no/uz Lietuvu un Igauniju (piemēram, no Pērnavas Igaunijā un Paņevežas Lietuvā līdz Rīgas lidostai varēs nokļūt
attiecīgi nedaudz mazāk nekā pusotras un vienas stundas laikā 34).

STARPTAUTISKIE JŪRAS PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI
2017. gadā no Latvijas turpinājās starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar jūras
transportu. Lielāko pasažieru skaitu pārvadājumos no Latvijas nodrošināja kompānija “Tallink” maršrutā starp Rīgu un Stokholmu Zviedrijā, kur 2017. gadā pasažieru prāmji kursēja ik dienas. Tāpat šīs kompānijas prāmji nodrošināja vieglo un
kravas auto pārvadājumus. 2017. gada pirmajos deviņos mēnešos tika pārvadāti vairāk nekā 576 tūkstoši pasažieru, kas ir vairāk nekā visa gada griezumā 2015. gadā un
2016. gadā (8. grafiks).
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8. grafiks. Pārvadāto pasažieru skaits starp Rīgu un Stokholmu, no 2007. gada līdz
2017. gada pirmajiem trīs ceturkšņiem.35

Bez regulārās prāmju satiksmes ar Stokholmu Rīgas ostā pēdējo gadu laikā bieži
piestāj kruīza kuģi. Saskaņā ar Rīgas ostas kruīza kuģu grafiku no 2017. gada janvāra
sākuma līdz oktobra vidum ostā plānoja ienākt 87 kruīza kuģi; starp tiem arī kuģis
“Costa Pacifica” ar gandrīz 3,8 tūkstošu pasažieru ietilpību. 36
Jūras pārvadājumos bez Rīgas ostas jāatzīmē arī pasažieru pārvadājumi, kas tiek
nodrošināti no Liepājas un Ventspils ostām. Tiesa gan, šajos pārvadājumos izmantotie kuģi primāri paredzēti kravu pārvadāšanai, bet pasažieru pārvadājumi ir sekundāri. No Liepājas ostas tiek nodrošināta regulāra prāmju satiksme ar Travemindi
Vācijā (operators “Stena Line”), savukārt no Ventspils ostas tiek nodrošināta prāmju
satiksme ar Nīneshamnu Zviedrijā (operators “Stena Line”).

STARPTAUTISKIE SAUSZEMES PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI
Starptautiskajos sauszemes pasažieru pārvadājumos saglabājās līdzšinējā tendence,
proti, nepiemērotās dzelzceļa infrastruktūras uz Rietumeiropu un Centrāleiropu dēļ
pa sauszemi iespējams nokļūt vien ar autobusu satiksmi (ja neskaita iespēju vairākas reizes pārsēsties un ceļā pavadīt ievērojami ilgāku laiku salīdzinājumā ar autobusu pārvadājumiem). Ar tiešo vilcienu satiksmi no Latvijas pagaidām iespējams
nokļūt vienīgi bijušās PSRS teritorijas ietvaros: uz Maskavu, Sanktpēterburgu,
kā arī Minsku (pirmos divus nodrošina Latvijas, bet pēdējo – Baltkrievijas uzņēmums). Vēl gan jāatzīmē simboliskais dzelzceļa savienojums ar Latvijas un Igaunijas robežpilsētu Valgu, kur ceļa turpināšanai gan nepieciešams pārsēsties Igaunijas
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vilcienos, lai dotos uz Tartu vai citām kaimiņvalsts pilsētām. Vēl 2017. gada jūnijā
izskanēja informācija, ka Lietuvas dzelzceļa uzņēmums “Lietuvos geležinkeliai”
varētu sākt pasažieru pārvadājumus uz Daugavpili. 37 Tiesa gan, arī šis savienojums
varētu būt vairāk simbolisks, jo tā izveide prasītu vien par aptuveni 15 kilometriem
pagarināt jau esošo maršrutu starp Viļņu un Turmantu Lietuvā.
2018. gadā diez vai sagaidīsim būtisku attīstību starptautisko sauszemes pasažieru
pārvadājumu jomā. To visdrīzāk būtiski spēs izmainīt vien “Rail Baltica” projekts, kas
tiek apskatīts nākamajā sadaļā. Sagaidāms, ka “Rail Baltica” būs fundamentāla ietekme
ne vien uz starptautiskajiem dzelzceļa, bet arī auto pārvadājumiem – visticamāk, ka
līdz ar šī projekta īstenošanu autobusu satiksme uz Rietumeiropu un Centrāleiropu
tiks turpināta, tomēr tā nespēs nodrošināt tādu ātrumu un komfortu kā ātrvilcienu
satiksme (tiesa gan, “Rail Baltica” biļešu cenas, ticamāk, būs augstākas, un līdz ar to
atstās iespēju arī autobusu satiksmes pastāvēšanai zemo cenu segmentā).

“RAIL BALTICA” JEB BALTIJAS ATPAKAĻCEĻŠ UZ EIROPU38
2017. gadā notika aktīva virzība, lai uzsāktu “Eiropas standarta platuma” jeb
1435 milimetru Baltijas valstis un Poliju savienojošās “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas
būvniecību. Jaunā dzelzceļa līnija būtiski izmainīs Latvijas starptautisko pasažieru
pārvadājumu vektorus. Tāpat “Rail Baltica”, aptuveni divas reizes samazinot ceļā
starp Baltijas valstu lielpilsētām pavadāmo laiku, radīs potenciālu Baltijas valstu
sabiedrību satuvināšanai un to piesaistei pārējai Eiropai.
2017. gadā nozīmīgākā notikumu attīstība politiskajā līmenī bija starpvaldību
līguma par “Rail Baltica” savienojuma izveidi noslēgšana starp Baltijas valstu ministru prezidentiem. Tā ratifikācijas process visu trīs valstu parlamentos noslēdzās
oktobrī. Tā kā līdz šim starp trim Baltijas valstīm bija noslēgtas vien dažādas zemāka
līmeņa vienošanās, tad starpvaldību līgums skaidri un nepārprotami apliecināja
trīs valstu vēlmi un gatavību īstenot “Rail Baltica” projektu. Līgumā atrunāti dažādi
jautājumi – kā terminu definīcijas, tā arī termiņi jaunās infrastruktūras izbūvei, ar
infrastruktūras uzturēšanu saistītie jautājumi un iesaistīto pušu atbildība. 39
Tāpat aizvadītajā gadā svarīga bija “Rail Baltica” sociālekonomisko rādītāju
atjaunināšana jeb jaunākā projekta izmaksu un ieguvumu analīze. Iepriekšējo
reizi visaptveroša analīze tika veikta vien 2011. gadā, kad tika publicēts “Rail Baltica” otrais priekšizpētes ziņojums. Atjauninātais izvērtējums liecina, ka kopējās jaunā dzelzceļa projekta izmaksas būs aptuveni 5,8 miljardi eiro, no kā ES
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līdzfinansējums varētu sasniegt līdz 4,6 miljardiem eiro.40 Tiek lēsts, ka projekts
radīs pozitīvu iespaidu uz Baltijas valstu ekonomiku – iekšzemes kopprodukta
multiplicējošais efekts tiek sagaidīts 2 miljardu eiro vērtībā, sociāli ekonomiskie
ieguvumi – 16,2 miljardu eiro apmērā. Tāpat tiek prognozētas jaunas vai saglabātas 13 tūkstoši darba vietu būvniecības sektorā (būvniecības laikā) un 24 tūkstoši
darba vietu tieši un netieši saistītajās nozarēs.41 Tādējādi var uzskatīt, ka līdz ar jaunāko izvērtējumu tika gūts vēl viens apliecinājums tam, ka jaunā dzelzceļa līnija
būs būtiska Latvijas un pārējo divu Baltijas valstu ekonomikai un sabiedrībai. Bez
tam aizvadītajā gadā Latvijā tika veikti aizvien vairāk tehniska rakstura pasākumu,
lai sagatavotos “Rail Baltica” būvniecības procesam. Tika uzsākta kultūrvēsturisko
vērtību apzināšana Latvijas teritorijā. Tika noskaidrots mets Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas pārbūvei. Tika izsludināta iepirkuma konkursa pirmā kārta par stacijas
transporta mezgla būvniecību. Tāpat noslēdzās pirmās kārtas konkurss par Rīgas
lidostas dzelzceļa stacijas un ar to saistītās infrastruktūras būvprojektu kandidātu
atlasi.
Paralēli sasniegtajam progresam saglabājās nevienprātība par projektu. Piemēram, biedrība “Latvijas zeme, daba, tauta” aicināja mainīt dzelzceļa līnijas novietojumu Salacgrīvas novadā, lai gan pirmās instances tiesa šo prasību neapmierināja.
Tāpat vairākas Baltijas valstu nevalstiskās organizācijas sāka parakstu vākšanu
petīcijai par “Rail Baltica” būvniecības apturēšanu jeb iepriekš minētā starpvaldību
līguma neparakstīšanu. Tiesa gan, šī petīcija nav guvusi lielu atsaucību (savākti vien
815 paraksti) un ietekmi uz lēmumu pieņemšanu.42
“Rail Baltica” izveides process jau šobrīd uzskatāms par gandrīz neatgriezenisku.
Tomēr priekšā vēl ir būtisks darba apjoms, lai nodrošinātu kā būvniecības procesam
nepieciešamā finansējuma piesaisti, tā arī veiktu jaunās infrastruktūras projektēšanu,
būvniecību un reālu dzelzceļa satiksmes uzsākšanu. Par 2018. gada būtiskāko uzdevumu līdzās finanšu piesaistes un kompleksu būvniecības procesu sagatavošanas darbiem uzskatāma lēmuma pieņemšana par to, kādā veidā notiks jaunās infrastruktūras
pārvaldīšana – vai katrā no jaunā dzelzceļa šķērsojošajām valstīm to darīs viens uzņēmums, vai arī visu “Rail Baltica” infrastruktūru pārvaldīs tikai viens uzņēmums.

TRANSPORTA NOZARES ĀRĒJIE VEKTORI 2018. GADĀ
Sagaidāms, ka transporta nozarē 2018. gads mīsies starp būtiskiem izaicinājumiem
un jaunām iespējām. Vismazāk pozitīvu ziņu var prognozēt tranzīta nozarē, kas
vienlaikus var tikt uzskatīta par vismazāk prognozējamo no visām. Maz ticams,
207

ka varētu notikt vērā ņemams kravu pieaugums. Tieši pretēji, visticamāk, Latvijai
ir jārēķinās ar pakāpenisku kravu apjoma kritumu, ko jebkurā brīdī var vēl vairāk
saasināt Krievijas politiskie lēmumi. Būtu naivi cerēt, ka šādus Krievijas lēmumus ir
iespējams izmainīt, pretī nedodot principiāli nepieņemamas lietas, piemēram, lielākas ietekmes iespējas ekonomiskajos un politiskajos procesos Latvijā. Tāpēc Latvijas
institūcijām un uzņēmumiem jāturpina strādāt pie jaunu kravu, vēlams ar augstāku
pievienoto vērtību, piesaistes, jācenšas pēc iespējas ātrāk atjaunot kravu plūsmu pa
Mažeiķu–Reņģes dzelzceļa līniju, kā arī jāstrādā pie visas nozares darbības tālākas
efektivizēšanas. Vienlaikus nepieciešams aizvien skaidrāk apzināties, ka iepriekšējo
gadu laikā sasniegtie kravu apgrozījumi, visticamāk, nekad vairs netiks sasniegti, un
to, ka tranzīta apakšnozare ir būtisku pārmaiņu priekšā.
Ja starptautiskajos jūras un sauszemes pārvadājumos 2018. gadā nav sagaidāmi
jauni būtiski pavērsieni, tad viena no spilgtākajām sagaidāmajām attīstības jomām
sauszemes transporta koridoru pārveidē ir jaunās dzelzceļa līnijas “Rail Baltica”
izbūve, kas aptuveni tuvākās desmitgades laikā Latviju un Baltiju veiksmīgāk savienos ne vien savā starpā, bet arī pa dzelzceļu atkal savienos ar Eiropu. Jaunā dzelzceļa līnija var kalpot par būtisku “spēles mainītāju” ne vien pasažieru pārvadājumos
(arī nostiprinot Rīgas lidostas lomu reģionā), bet arī kravu pārvadājumos. Lai gan
līdz šim ir pieņemti dažādi būtiski lēmumi un jaunās dzelzceļa līnijas izveide kļuvusi par gandrīz vai neatgriezenisku procesu, tomēr arī šajā jautājumā vēl sagaidāmi
dažādi izaicinājumi. Līdzšinējā Latvijas pieredze rāda, ka tur, kur daudz naudas, tur
arī daudz gribētāju un daudz negāciju (atcerēsimies kaut vai vēl aizvien nenotikušo
jauno pasažieru vilcienu iepirkumu). Latvijas lēmumu pieņēmējiem un īstenotājiem
būtu labāk jāapzinās šī projekta augstā ekonomiskā, politiskā un sabiedriskā vērtība
un jātiecas uz projekta ātrāku un pilnīgāku īstenošanu.
Raugoties uz transporta nozari kopumā, vērts atzīmēt, ka, no vienas puses, tā
lielā mērā ir pakļauta uzņēmējdarbības vides darbības principiem un spiedieniem, jo
īpaši kravu pārvadājumu jomā. No otras puses, transporta nozare ir būtiska ne vien
valsts ekonomikas un tajā strādājošo uzņēmumu darbībai, bet arī visas sabiedrības
funkcionēšanai. Transporta nozares ārējie vektori liecina kā par valsts ārpolitisko
orientāciju, tā arī ierobežo tās ārpolitiskās izvēles. Tāpēc Latvijas valsts institūcijām
rietumnieciskošana būtu jānosaka par vēl skaidrāku transporta nozares ārējo orientāciju, jo tās īstermiņa izaicinājumi vismaz nemateriālā ziņā atmaksāsies ilgtermiņā.
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ENERĢĒTISKĀS DROŠĪBAS
REĢIONĀLAIS UN GLOBĀLAIS
RAKSTURS
Reinis Āboltiņš, Lattelecom enerģijas tirgus eksperts,
Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks

2017. gadam raksturīga vairāku svarīgu enerģētiskās drošības elementu klātbūtne.
Gāzes tirgus atvēršana, enerģijas ražošanas atbalsta nākotne un aktīva enerģijas
patērētāja veidošana bija nozares un arī plašākas sabiedrības diskusiju darba kārtībā.
Šo elementu ceļš uz iekļaušanu darba kārtībā ir bijis atšķirīgs, taču efekts ir līdzīgs.
Ja gāzes tirgus atvēršanu motivēja Eiropas Savienības enerģijas normatīvo aktu saistību izpilde, tad nojausma, ka nozares politika varējusi būt kvalitatīvāka, darba kārtībā ienāca, atsaucoties uz ekspertu, politiķu un plašākas sabiedrības pastiprinātu
uzmanību un interesi par tematu, par ko citkārt ikdienā reti kurš aizdomājas. Pozitīvi ir tas, ka brīžiem pat gluži haotiskā viedokļu apmaiņa pievērsusi uzmanību nozarei, kas lielāku uzmanību un apzinātību bija pelnījusi jau sen.

2017. GADA NOTIKUMI UN 2018. GADA PROGNOZES
2017. gads enerģētikā Latvijā iegājis ar vismaz trīs nozīmīgiem notikumiem. Pirmkārt, 3. aprīlī stājās spēkā Enerģētikas likuma grozījumi, kas juridiski atvēra gāzes
tirgu Latvijā un izbeidza AS Latvijas gāze monopolu. Šim notikumam ir arī plašāka
ietekme uz kopīga reģionālā Baltijas valstu gāzes tirgus attīstību. Otrkārt, Latvijā
plašu rezonansi izraisīja diskusijas par elektroenerģijas ražošanas atbalsta sistēmu,
aktualizējot nepieciešamību elektrības lietotājiem zināt vairāk par elektrības cenas
veidošanos un iespējām ar savu rīcību ietekmēt izmaksas par enerģiju. Debates
skaidri izgaismoja sistemātiskā analīzē balstītas lēmumu pieņemšanas nozīmīgumu
un šādas pieejas trūkumu enerģijas politikas plānošanā Latvijā. Treškārt, seko213

jot globālajām tendencēm, elektrības tirgū dinamiski ienāca ar enerģētiku līdz šim
nesaistīts dalībnieks – telekomunikāciju uzņēmums SIA Lattelecom, pirmo reizi kopš
2015. gada janvāra mājsaimniecību tirgū radot reālu konkurenci AS Latvenergo un
enerģijas patēriņa skaidrošanā uzsverot patērētāja aktīvas līdzdalības nozīmīgumu.
2018. gadā turpināsies 2017. gadā aizsāktās tendences. Ārējās enerģijas attiecībās Latvija būs iesaistīta Baltijas reģionālā gāzes tirgus veidošanā. Mazā vietējā
enerģijas tirgus izmēra dēļ Latvijai sava enerģētiskā neatkarība būtu jāvērtē plašākā
Baltijas jūras reģiona valstīs pieejamo resursu, tehnoloģiju un nozares juridisko
ietvaru kontekstā. Pārrobežu infrastruktūras attīstības plāni rada pienākumus, kas
būs jāpilda, lai pēc dažiem gadiem Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas pārvades
sistēmas savienotu trešais starpsavienojums, kas uzlabos Latvijas energoapgādes
drošību. Tāpat laicīgi veikta politikas analīze un enerģijas nozares politikas priekšlikumu sagatavošana nekad nevar notikt par ātru, jo enerģētikas nozare prasa laicīgu lēmumu pieņemšanu un konsekventu lēmumu īstenošanu. Visbeidzot, uz tirgus
iespēju izmantošanu vērsta komunikācija ar enerģijas patērētājiem, kam turklāt ir
milzu potenciāls enerģijas gala patēriņa energoefektivitātes uzlabošanā, ir tas enerģijas sistēmas daudzo dalībnieku rīcības virziens, kurā līdzekļus un pūles vērts ieguldīt
jau tagad. Nav šaubu, ka 2018. gadā enerģijas tirgotāji turpinās arvien lielāku uzmanību pievērst jaunas patērētāju paaudzes – patērētāju–ražotāju – veidošanai, motivējot enerģijas tehnoloģijas un enerģiju izmantot gudri.
Visiem šiem notikumiem ir kas kopīgs – tie visi ir tieši saistīti ar enerģētisko drošību. Reģionālā sadarbība kopīgu interešu enerģētikas infrastruktūras veidošanā,
rūpīgi izsvērta un pierādījumos balstīta lēmumu pieņemšana, stratēģiski tālredzīga
politika un atbildīgs, ieinteresēts un iesaistīts enerģijas patērētājs – šie visi ir neatņemami enerģētiskās drošības elementi, un katram no tiem ir sava loma.

DESMIT GADI, LAI JĒDZIENU PIEŅEMTU KĀ PAŠSAPROTAMU
Vai desmit gadi ir ilgs laiks? Sabiedrībai un valstij, iespējams, ka ilgs. Enerģētikas sektorā desmit gadi nav ilgs laiks, ja zina, cik laika prasa risinājumu radīšana,
lēmumu saskaņošana un pieņemšana, projektu sagatavošana un īstenošana. Valstu
drošība nav iedomājama bez enerģētiskās drošības. Ja valsts nav neatkarīga enerģētiski, tā nav neatkarīga arī citos veidos. Atkarība no ārējām enerģijas un energoresursu piegādēm palielina riskus un apdraudējumus konfliktu gadījumā, padara
valsti atkarīgu no citu valstu labvēlības un gatavības izmantot enerģiju kā politikas
instrumentu.
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Enerģētiskās drošības jēdziens ir mērojis ilgu ceļu, līdz kļuvis par vienu no svarīgākajiem vārdu savienojumiem, kas mūsdienu starptautiskajā politikā tiek lietots
regulāri un pat ikdienā. Šķiet gandrīz neticami, ka Latvijā šis jēdziens vēl tikai pirms
desmit gadiem bija teju nezināms. Vēl mazāka bija skaidrība par to, kā tieši izmērīt
enerģētisko drošību, kādi indikatori būtu jāpielieto, kādi faktori jāņem vērā, lai šo
jēdzienu kvantificētu jeb pārvērstu vienā vai vairākos skaitļos, ko aprēķinot, varētu
pateikt, vai enerģētiskā drošība ir zema, vidēja vai augsta.
Vai desmit gadi ir ilgs vai īss laiks jēdziena ienākšanai ikdienā? 2017. gadā pagāja
nosacīti desmit gadi, kopš Latvijā dažādu mērķa grupu pārstāvji sāka iepazīt enerģētiskās drošības jēdzienu. Arī starptautiskā vide pirms desmit gadiem deva iemeslu
arvien tuvāk iepazīt šī jēdziena saturu: Eiropas Savienībā (ES) arvien auga enerģijas
patēriņš, kamēr viena no lielākajām energoresursu piegādātājām, Krievijas Federācija, aktīvi nacionalizēja valstī lielāko enerģētikas uzņēmumu Jukos, liekot sadarbības partneriem ES piesardzīgi saprast, ka valsts kontrole pār resursu ieguvi un
plūsmu var ietekmēt valstu attiecības un enerģija var tikt izmantota kā ārpolitikas
instruments.
Sapratne, ka enerģētiskā drošība ir viens no nacionālās drošības nozīmīgākajiem balstiem, Latvijas politikā pirms desmit gadiem ienāca lēnām, galvenokārt,
pateicoties pētnieku un ekspertu centieniem pievērst plašāka politikas veidotāju
un lēmumu pieņēmēju loka uzmanību. Par šīm mērķa grupām 2017. gadā var droši
teikt – politikas veidotāju, lēmumu pieņēmēju un par nozari atbildīgo resoru visu
līmeņu civildienesta ierēdņu un speciālistu apziņā enerģētiskās drošības jēdziens ir
nostiprinājies uz palikšanu. Sabiedrības sapratne par to, ko tieši nozīmē enerģētiska
drošība, desmit gadu laikā veidojusies ļoti lēnām, un var teikt, ka plašākai sabiedrībai
šis jēdziens joprojām ir, ja ne svešs, tad tikai attāli saprotams, un galvenā nozīme ir
maksai par enerģiju, ko ikviens patērē ikdienā. No vidējā patērētāja viedokļa enerģētiskā drošība nozīmē iespēju saņemt elektrību jebkuros laika apstākļos par iespējami
zemāku cenu, lai nebūtu pārāk daudz jāmaksā.

SISTEMĀTISKA ANALĪZE UN INDIKATORI
Publiskajā komunikācijā notiek jēdziena vienkāršošana, padarot to vieglāk uztveramu. Tādēļ par enerģētisko drošību parasti runā kā par valsts spēju nodrošināt
enerģijas fizisku plūsmu ar mērķi piegādāt patērētājiem enerģiju tādā apjomā, kādā
nepieciešams, tad, kad nepieciešams un tur, kur nepieciešams. Drošības līmeni tādā
gadījumā nosaka, mērot apdraudējumu spējai piegādāt enerģiju patērētājiem. Ener215

ģētiskās drošības līmeņa noteikšanai tiek izmantoti aprēķini par nepiegādātu enerģiju un piegādājamās enerģijas izmaksu pieauguma ietekme uz patērētāju.
Eksperti un pētnieki uz enerģētisko drošību raugās skrupulozāk, cenšoties to
ietērpt daudzos aprēķināmos lielumos, un šādai pieejai ir viens galvenais mērķis – izveidot tādu enerģētiskās drošības novērtējuma metodi, kas drošības novērtēšanas aprēķinos ņemtu vērā pietiekami plašu faktoru un indikatoru loku un dotu iespēju enerģētiskās drošības līmeni noteikt un salīdzināt dažādos laika nogriežņos un dažādās valstīs.
Sarežģītākā enerģētiskās drošības noteikšanas modelī jāņem vērā fiziskie, finansiālie, iekšpolitiskie, ārpolitiskie faktori. Šie faktori jāvērtē no apdraudējuma iespējamības un apdraudējuma iespējamo seku smaguma viedokļa. Enerģētiskās drošības kontekstā nav pieņemama “drošība par katru cenu” pieeja. Ja negatīva finansiālā
ietekme sasniedz noteiktu līmeņatzīmi, tad iestājas enerģētiskās drošības apdraudējums, jo drošība sāk izmaksāt pārāk dārgi. Piemēram, Latvija, kura parasti importē
aptuveni trešo daļu no gada laikā patērētās elektroenerģijas, teorētiski varētu saražot
visu elektroenerģiju pati, taču tad elektrības cena būtu krietni augstāka.
Tāpat jāņem vērā, ka faktori var būt dinamiski. Lai noteiktu šādu faktoru ietekmi
uz enerģētisko drošību, jāņem vērā ne tikai katra atsevišķa faktora tieša ietekme, bet
arī vairāku šādu faktoru savstarpējā mijiedarbība. Piemēram, pat, ja Latvija teorētiski
spētu saražot visu tai nepieciešamo elektroenerģiju pati, jāņem vērā, ka aptuveni trešā
daļa elektroenerģijas tiek saražota lielajās termoelektrostacijās (TEC), kas enerģijas
ražošanai izmanto dabasgāzi. Ļoti ticams, ka situācijā, kad visa elektrība būtu jāsaražo
pašiem, joprojām pieejamas gāzes piegādes būtu ierobežotas. Attīstītā enerģētiskās
drošības analīzes modelī jāņem vērā dažādu, tajā skaitā arī ar ārpolitikas norisēm saistītu, scenāriju iespējamība. Latvijas enerģētiskās drošības modelēšana ir jāskata Baltijas valstu un Skandināvijas valstu enerģijas sistēmu savstarpējā mijiedarbībā, ņemot
vērā arī ekonomiskās un politiskās sadarbības ietvaru un kontekstu.

EIROPAS SAVIENĪBAS NOTEIKTĪBA UN VIRZĪBA UZ MĒRĶI
Eiropas Savienības mērogā enerģētiskajai drošībai ir noteikta augsta prioritāte. Šāda
pieeja atspoguļota sagatavotajos un apstiprinātajos politikas dokumentos un tiesību
aktu projektos. Interesanti, ka primāri tomēr tiek vērtēti ar piegādes fizisku iespējamību tieši saistīti faktori – infrastruktūra, tās noslodze, jaunas infrastruktūras
nepieciešamība, taču, ņemot vērā arī brīva enerģijas tirgus darbībai nepieciešamo
regulatīvo vidi.
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Kopš 2014. gada ES līmenī sagatavoti un apstiprināti divi nozīmīgi stratēģiska
rakstura dokumenti, kas tieši atsaucas uz Eiropas Savienības enerģētisko drošību.
2014. gadā tika apstiprināta Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija (EEDS), kas
pirmo reizi skaidrāk nekā jebkad iepriekš iezīmēja enerģētikas sektora sasaisti ar
drošības jautājumiem. 2015. gada sākumā Latvijas ES Padomes prezidentūras laikā
tika oficiāli prezentēta Enerģētikas Savienības stratēģija (ESS). ESS ideja ir būvēta
uz EEDS ieliktajiem pamatiem, tomēr pirmo reizi zem viena kopsaucēja sakārto
plašu tematu loku, kam visiem ir ietekme uz ES un dalībvalstu enerģētisko drošību.
ESS tvērums parāda, ka enerģētiskā drošība attiecas gan uz infrastruktūru, gan
regulējumu. Bez infrastruktūras nav iespējama fiziska enerģijas ražošana un piegāde.
Savukārt enerģijas tirgus nedarbosies bez juridiski nostiprinātiem konkurences
principiem un infrastruktūras.
2016. gada 30. novembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunu dokumentu
pakotni – “Tīra enerģija katram Eiropietim”. Tajā ir skaidri iezīmēti enerģijas drošības pilnveidošanas un uzturēšanas pamatprincipi – energoefektivitāte, globālā
līderība atjaunojamo energoresursu izmantošanā un enerģijas patērētāju iespēju un
lomas stiprināšana. 2017. gads ir pagājis šo lēmumu tālākas īstenošanas zīmē. Arvien
spēcīgāku klātbūtni iegūst tā sauktais “patērētājs–ražotājs” jēdziens, ļaujot nojaust
enerģijas industrijas domu gājienu ilgtermiņā – jau vistuvākajā nākotnē sistēmas
drošību ietekmēs daudzi salīdzinoši mazi patērētāji, kuri, pateicoties tehnoloģiju un
risinājumu attīstībai, aktīvi piedalīsies arī enerģijas ražošanā.
Latvija ir daļa no Baltijas valstu enerģijas sistēmas un enerģijas tirgus, tādēļ tai ir
būtiska loma Baltijas enerģijas tirgus funkcionēšanā un attīstībā. Jau 2016. gadā tika
pieņemti ar infrastruktūras un tirgus attīstību saistīti lēmumi gan Baltijas valstu,
gan Latvijas līmenī. Šiem notikumiem un lēmumiem jau ir sākusies un būs tālejoša
ietekme uz Baltijas valstu turpmāku iekļaušanos gan Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
reģionālajā tirgū, gan uz Baltijas valstu iekļaušanos plašākā Eiropas Savienības iekšējā vienotajā enerģijas tirgū.
2016. gada februārī sāka darboties pirms vairākiem gadiem atbalstu guvušais
NordBalt elektroenerģijas starpsavienojums. Tas, kā iepriekš tika prognozēts, ir izlīdzinājis elektroenerģijas tirgus cenu Baltijas jūras reģiona valstīs. Var pat teikt, ka
Baltijas jūras reģiona valstīs, kuras ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektroenerģijas
biržas Nord Pool Spot dalībnieces, starpsavienojuma divu darbības gadu laikā elektrības cena ir stabilizējusies un piedzīvo vien salīdzinoši nelielas sezonālas svārstības.
Enerģijas nozares eksperti apspriež arī otra potenciālā elektroenerģijas starpsavienojuma – NordBalt 2, kas varētu savienot Latviju ar Zviedrijas vidus daļu, lomu turpmākā Baltijas valstu un Skandināvijas ciešākā sadarbībā, nodrošinot balansēšanas
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un sistēmas frekvences nodrošināšanas funkcijas. No citas puses, jebkādi nopietni
ieguldījumi jaunos starpsavienojumos vai enerģijas ražošanas jaudās sadārdzina
elektrības gala maksas par fiksēto izmaksu daļu.
Ņemot vērā ES dalībvalstu attiecības ar energoresursu piegādātājiem, jāatzīmē,
ka enerģētikas politika ir būtisks valstu ārējo attiecību elements. Krievija ir starp lielākajiem atsevišķajiem dabasgāzes piegādātājiem ES, tomēr 2016. gads iegāja pasaules enerģētikas attiecību vēsturē kā gads, kad dabasgāzi uz citiem pasaules reģioniem,
tajā skaitā Eiropas Savienību, sāka eksportēt ASV. Portugāle 2016. gada vasarā kļuva
par pirmo ES dalībvalsti, kura saņēma sašķidrinātās dabasgāzes piegādi no ASV eksportētājiem. 2017. gadā dabasgāzes piegāde no ASV uz sašķidrinātās dabasgāzes termināļiem Eiropā turpinājās: arī Klaipēdas LNG terminālī izkrauti LNG tankkuģi, kas
vērtīgo enerģijas resursu piegādājuši no ASV. Tas, ka piegādātājiem ir interese sūtīt
gāzi tankkuģī uz attālu pasaules reģionu, apliecina, ka atvērtā tirgū gāze ir kā jebkura
(lai arī stratēģiski joprojām nozīmīga) prece, par ko kāds ir gatavs samaksāt un kāds ir
gatavs piegādāt. Komerciāls pamatojums piegādēm ir vislabākais indikators produktīvām tirdzniecības attiecībām, ko maz ietekmē politiski faktori.

GLOBĀLO NORIŠU IETEKME
Globālo norišu kontekstā jāatzīmē, ka ASV turpinājušas atbalstīt ES valstis, iedrošinot slēgt darījumus par sašķidrinātās dabasgāzes piegādi no ražotājiem ASV.
Diplomātisko attiecību līmenī ASV ir demonstrējušas, ka Latvija un Baltijas valstis
kopumā ir stratēģiski svarīgi sadarbības partneri reģionāla dabasgāzes tirgus veidošanā. Šāda sadarbība vērtējama kā stratēģija mazināt ar viena dominējoša piegādātāja ietekmi saistītus riskus – iespējamu manipulāciju ar piegādes apjomiem vai piegādes nosacījumiem, vai dabasgāzes cenu.
Kopš ASV 2007. gadā sākās īpaši aktīva slānekļa gāzes ieguves izaugsme, starptautiskie sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) tirgi ir gaidījuši piegādes no ASV. Tostarp
arī gāzes patērētāji ES dalībvalstīs likuši cerības uz tirgus atdzīvošanos, kad ASV
eksportētāji sāks piegādāt gāzi ārpus Ziemeļamerikas, tajā skaitā Eiropas valstīm.
Tradicionāli par sašķidrināto dabasgāzi visvairāk ir bijuši gatavi maksāt patērētāji
Austrumāzijas valstīs, tomēr ES valstu gāzes tirgus arī tiek uzskatīts par pārdevējam
labu un maksātspējīgu tirgu.
ASV uz licencēm sašķidrinātās dabasgāzes eksportam pieteicies liels skaits
ražotāju. Tomēr ir jāapzinās, ka ASV eksportētāji pārdos LNG ne tikai Eiropā, bet
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dažādos pasaules reģionos. Galamērķus Eiropas Savienībā varētu optimistiskā gadījumā sasniegt aptuveni trešdaļa no ASV LNG eksporta. Gāzi transportē uz tiem tirgiem, kur par to maksā vairāk, un pasaulē ir vismaz trīs lieli LNG patēriņa centri –
Austrumāzija, Brazīlija un Eiropa, un atsevišķi vēl jāizdala Japāna un Indija.
Savukārt, globālās LNG cenas kopsakarības ir tādas, ka, siltas ziemas dēļ krītoties LNG patēriņam maksātspējīgākajos tirgos, aug LNG piegādes patērētājiem
Eiropas valstīs. Šāds scenārijs nozīmē arī konkurētspējīgas cenas, tajā skaitā, salīdzinot ar dabasgāzes piegādēm pa cauruļvadiem. Pie šādiem nosacījumiem kritiku neiztur arguments, ka cauruļvadu gāze vienmēr ir lētāka nekā sašķidrinātā dabasgāze.
Svarīga loma ir globālā gāzes tirgus konjunktūrai.
Ir vēl kāda globālo enerģijas resursu ieguves un ražošanas nianse – valstis
arvien vairāk uzmanības pievērš ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Eiropas Savienība ir uzņēmusies globālā līdera lomu klimata pārmaiņas samazinošu pasākumu
īstenošanā, nosakot kopējus ES dalībvalstīm sasniedzamus mērķus siltumnīcas
efektu izraisošo gāzu izmešu samazināšanai, atjaunojamo resursu izmantošanai un
energoefektivitātes celšanai. Latvijas virzība uz ES Klimata un enerģētikas mērķu
2030. gadam sasniegšanu ir pakāpeniska, un oficiālā politika ir šos mērķus sasniegt
ekonomiskajai izaugsmei draudzīgā veidā, bez krasiem izrāvieniem, kas varētu kaitēt būtiskāko ekonomikas sektoru konkurētspējai. Taču ir svarīgi ņemt vērā globālās tendences, kas arvien vairāk vietas dod ar inovācijām, enerģijas optimālu izmantošanu un atjaunojamo energoresursu integrēšanu sarežģītās un gudrās enerģijas
sistēmās saistītām tehnoloģijām un risinājumiem. Latvijai 2018. gadā būtu jāspēj
sagatavot un nostiprināt stratēģisku skatījumu un regulējumu atjaunojamo enerģijas
resursu izmantošanai enerģijas ražošanā ilgtermiņā, lai lokāli radītu stabilu un paredzamu investīciju vidi, bet globālā kontekstā Latvija būtu konkurētspējīga kā atjaunojamo resursu un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju izmantošanas lietpratēja.

REĢIONĀLĀ SADARBĪBA VIENOTA
ENERĢIJAS TIRGUS ATTĪSTĪBAI
Enerģētika ir nozīmīga tautsaimniecības nozare ikvienā valstī, taču tās loma ir vēl
jo nozīmīgāka valstīs, kam nav bagātīgu enerģijas resursu ieguves iespēju un daļa
enerģijas ir jāimportē no ražotājiem citās valstīs. Asimetriskas attiecības enerģijas
sektorā saistītas ar enerģētiskās drošības riskiem, kas izriet no valstu attiecībām jeb
ģeopolitiskiem faktoriem. Ģeopolitiskie faktori līdz šim jau ir ietekmējuši energoresursu plūsmu no piegādātājiem līdz patērētājiem: Krievijas un Ukrainas konflikta
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gadījumā viens no būtiskākajiem augoša saspīlējuma indikatoriem ir bijusi Krievijas
un Ukrainas komunikācija par dabasgāzes piegādi.
Efektīva enerģijas tirgus darbība, kā to paredz ES Gāzes direktīva1, var notikt
tikai tad, ja visas reģiona enerģijas tirgū darbojošās valstis nodrošina trešo pušu
piekļuvi pārvades un uzglabāšanas infrastruktūrai, neliekot šķēršļus fiziskai gāzes
plūsmai starp valstīm. Dabasgāzes piegāde Baltijas valstīm ilgstoši ir bijusi ES enerģētiskās drošības politikas darba kārtībā. Brīva gāzes tirgus veidošana un papildu vai
alternatīvu gāzes piegādes avotu un maršrutu veidošana un nodrošināšana turpina
ietekmēt ES un Krievijas attiecības. Grozījumi Gāzes piegādes drošības regulā 2, kas
2017. gadā stājās spēkā, īpaši uzsver un stiprina reģionālās sadarbības aspektus.
Līdz gāzes tirgus atvēršanai 2017. gada aprīlī dabas gāzi patērētājiem Latvijā
varēja piegādāt tikai uzņēmums AS Latvijas gāze – tirgū konkurences nebija, jo,
argumentējot ar ierobežojumiem, kas izriet no AS Latvijas gāze akcionāru un Latvijas valsts 1997. gadā noslēgtā uzņēmuma privatizācijas līguma, citu potenciālo
piegādātāju darbībai Latvijā tika likti šķēršļi. 2017. gadā līdz ar AS Latvijas gāze tirgus atvēršanu konkurencei varēja efektīvāk turpināties Baltijas valstu, Somijas un
Eiropas Komisijas konsultācijas par reģionālā Baltijas un Somijas dabasgāzes tirgus
modeļa izstrādi un ieviešanu.
Latvija 2016. gada sākumā pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, paverot ceļu uz gāzes tirgus liberalizāciju Latvijā gadu vēlāk – 2017. gada aprīlī, sperot
pēdējo formālo soli ceļā uz pilnīgu ES trešās enerģētikas normatīvo aktu pakotnes
prasību ieviešanu. Gāzes tirgus normatīvie akti Latvijā līdz lēmuma pieņemšanai
izraisīja bažas reģiona kaimiņos, kuri gāzes tirgu jau bija liberalizējuši. Šim lēmumam bija izšķiroša loma vienota Baltijas gāzes tirgus attīstībā, un 2017. gadā tirgus
dalībnieki un citas iesaistītās puses sāka jau detalizēti apjaust vienota tirgus izveidošanai veicamo darbu apjomu. Vienota gāzes tirgus izveidošana Baltijas valstīs ir
svarīga, lai Klaipēdas LNG termināli, ko de facto var uzskatīt par reģionālas nozīmes termināli, būtu iespējams izmantot reģiona enerģētiskās drošības stiprināšanai
visefektīvākajā veidā.
Tas, ka 2017. gadā bez pozitīva rezultāta beidzās Lietuvas centieni sadarbībā ar
Latviju un Igauniju panākt, ka Klaipēdas LNG termināļa projekts gūst taustāmu
Eiropas Komisijas atbalstu, nebūtu jāuzskata par ārpolitisku neveiksmi Baltijas valstu sadarbībā enerģētiskās drošības jomā, jo iesaistītās puses apzinājās riskus, kādēļ
konkrētā iniciatīva varētu neizdoties. Kopumā Baltijas valstu sadarbību enerģijas
sektorā var vērtēt kā pragmatiski veiksmīgu – Latvija beidzot atvērusi savu gāzes
tirgu, un gāzes pārvades sistēmu operatori sadarbojas vienota un labi funkcionējoša
Baltijas gāzes tirgus izveidei, arī energosistēma darbojas labi, un elektroenerģijas
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ražotāji un pārvades sistēmu operatori atraduši optimālu darbības koordinēšanas
veidu, lai mīkstinātu elektroenerģijas deficīta un tehnoloģisko ierobežojumu iespējamās negatīvās sekas.
Baltijas valstu un Somijas sadarbība reģiona valstu nodrošināšanā ar pietiekamām dabasgāzes piegādēm un rezervēm tieši saskan ar ES enerģētiskās drošības
politiku un tiesību praksi, veidojot tādus sadarbības modeļus starp ES dalībvalstīm,
kas stiprina valstu enerģētisko drošību un sadarbību. Šāda rīcība saskan ar ES Enerģētikas Savienības pamatprincipiem, kas paredz dalībvalstu ciešu solidaritāti un
sadarbību krīzes situācijās.
Reģiona elektroenerģijas pārvades sistēmu darbības koordinēšana notikusi vienmēr, un tās galvenais mērķis bijis un joprojām ir – nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi patērētājiem. Šāds mērķis bijis elektroenerģijas pārvades sistēmas
operatoru (PSO) sadarbībai gan Krievijas, Baltkrievijas un trīs Baltijas valstu pārvades sistēmas operatoru darbības koordinācijas ietvarā (BRELL), gan Baltijas valstu
PSO darbības koordinācijas ietvarā (BALTSO), gan Eiropas elektroenerģijas PSO
organizācijas ENTSO-E ietvaros. Taču ir vēl citas plašākai publikai mazāk zināmas
nianses, kas piepilda un definē PSO darbību ikdienā.
Enerģētikas sektors vēsturiski piedzīvojis vairākus posmus attīstībā. Sākotnēji
enerģijas sektorā dominēja valstij piederoši vertikāli integrēti monopoluzņēmumi,
un darbības vide bija izteikti regulēta. Sektors evolucionējis – nodalītos komercdarbības virzienos darbojošies infrastruktūras un tirdzniecības uzņēmumi savstarpēji
konkurē par klientiem. Joprojām gan saglabājas viens dabiskais monopols – pārvades infrastruktūru pārvalda viens neatkarīgs sistēmas operators, nodrošinot tā
sauktā trešo pušu piekļuves principa ievērošanu tirgus dalībnieku vienlīdzīgā savstarpējā konkurencē par elektroenerģijas vai dabasgāzes transportēšanu.
Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu pievienošanās jeb darbības
sinhronizācija ar ES pārvades sistēmu nodrošinātu augstāku un nemainīgu elektroenerģijas kvalitāti. Tāpat elektroenerģijas tīklu integrācija UCTE (kopš 2009. gada
– ENTSO-E)3 sistēmā un iespēja atslēgties no BRELL sistēmas (Krievijas, Baltkrievijas un trīs Baltijas valstu pārvades sistēmas operatoru darbības koordinācijas
ietvars)4 ir tieši saistīta ar elektroenerģijas piegādes risku mazināšanu.
Baltijas valstu enerģijas sistēmu integrācija ar plašāku Eiropas un Skandināvijas enerģijas sistēmu ir loģisks solis vienota reģionāla enerģijas tirgus attīstībā Baltijas jūras reģiona valstīs. Infrastruktūras uzlabojumi ir stiprinājuši Baltijas valstu,
it īpaši Lietuvas un Latvijas, energoapgādi un palīdzējuši attīstīties arī tirgus procesiem. Lietuvu un Zviedrijas dienvidus savienojošais NordBalt elektroenerģijas
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starpsavienojums, kā iepriekš tika prognozēts, ir izlīdzinājis elektroenerģijas tirgus
cenu Baltijas jūras reģiona valstīs, pazeminot tās Lietuvā un Latvijā un nedaudz
paaugstinot Nord Pool elektroenerģijas biržas Zviedrijas ceturtajā cenu zonā (t. s.
SE4 cenu zona). LitPol starpsavienojums, kas savieno Lietuvas un Polijas elektroenerģijas pārvades sistēmas, kalpo vairāk kā iespēja piegādāt elektroenerģiju nekā
tirgus norises ietekmējošs faktors.
Starptautisko attiecību kontekstā jāmin, ka 2017. gadā nemainīga palikusi Latvijas pozīcija par Nord Stream 2 gāzes cauruļvadu projektu, turpinot paust viedokli, ka
šis projekts neatbilst ES Enerģētikas Savienības principiem un tam var būt negatīva
ietekme uz vairāku ES dalībvalstu gāzes piegādes drošību. Lai arī Latvijas atsevišķās
intereses Nord Stream 2 projekts tieši neietekmē, ES dalībvalstu solidaritāte stratēģiski nozīmīgos jautājumos ir vismaz vēlama, ja ne obligāta.

PIEDALĪTIES VAI RADĪT SEV APDRAUDĒJUMU
Globālajā enerģijas tirgū Latvijai kā atsevišķam spēlētājam nav lielas ietekmes –
Latvija kā atsevišķa valsts ir mazs elektroenerģijas un vēl mazāks gāzes tirgus, tādēļ
sadarbība ar citām reģiona valstīm ir drīzāk nepieciešamība, nevis draudzīgs žests.
Tādēļ enerģētiskā drošība Latvijai jāskata reģionālas sadarbības un ES, un pat globāla līmeņa norišu kontekstā. Latvijai ir jāiekļaujas reģionālajā enerģijas tirgū un
jāstrādā, lai tirgus darbotos iespējami labi un patērētāja labā.
Elektroenerģijas tirgus turpinās attīstīties reģionālā līmenī ar tendenci arvien
vairāk iekļauties plašākā ES elektroenerģijas tirgū. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
elektroenerģijas birža Nord Pool tiek uzskatīta par paraugu organizētības un pārskatāmības jomā, un notiek centieni Nord Pool biržas modeli ieviest ārpus Baltijas jūras
reģiona valstīm, paplašinot iesaistīto dalībnieku skaitu un attīstot plašāku vienotu
ES mēroga elektroenerģijas biržu.
Gāzes tirgus līdz ar ASV iesaistīšanos eksporta darbībās ir kļuvis vēl piesātinātāks un rada arvien plašākas izvēles iespējas pircējiem visos galvenajos dabasgāzes
patēriņa reģionos, tajā skaitā ES. Latvijai kā plašāka ES tirgus dalībniecei jāatbalsta
iniciatīvas un projekti, kas stiprina Enerģētikas Savienības principus un samazina ar
gāzes piegādi vai cenu saistītus riskus.
Enerģētiskā drošība saistīta ne tikai ar infrastruktūras fiziskajiem, bet arī ekonomiskajiem, sociālajiem un politiskajiem aspektiem. Lai būtu iespējams pēc iespējas objektīvāk novērtēt riskus, apdraudējumus un iespējas tos nepieļaut, novērst un
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mazināt, enerģētiskās drošības indikatoru un faktoru analīzei ir jākļūst par regulāri
veicamu uzdevumu, kas visiem iesaistītajiem – uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm, politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, sadarbības organizācijām, patērētājiem un citiem – sniegtu izmērāmu un salīdzināmu informāciju un ieteikumus
rīcībai. Būtisku darbu enerģijas ražošanas, piegādes un pietiekamības informācijas
analīzē jau veic elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, sagatavojot regulāros
PSO attīstības plānu ziņojumus5 ENTSO-E vajadzībām.
Taču ir vismaz viens tūlītējs novērojums, kas iezīmē faktorus, ar kuriem saistīta enerģētiskā drošība – valstij, kas gluži fiziski ir mazs enerģijas tirgus, ir sarežģīti
rūpēties par enerģētisko drošību autonomā veidā, un ir nepieciešama regulāra un
rūpīgā analīzē balstīta lēmumu pieņemšana par faktoriem, kas ietekmē enerģētisko
drošību. Nepiedalīšanās reģionālās un globālās norisēs palielina drošības riskus, bet
piedalīšanās riskus un apdraudējumus samazina.

ATSAUCES
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5

Skatīt: “DIRECTIVE 2009/73/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and
repealing Directive 2003/55/EC,” Eur-Lex, 14.08.2009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:en:PDF
Detalizētākam izklāstam, skatīt: “Secure gas supplies,” European Commission, 2017, https://
ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies/secure-gas-supplies
Sīkāk skatīt: “Union for the Coordination of the Transmission of Electricity (UCTE),” Entsoe.eu,
2015, https://www.entsoe.eu/news-events/former-associations/ucte/Pages/default.aspx
Sīkāk par Baltijas valstu desinhronizāciju no bijušās PSRS ziemeļrietumu energoapgādes loka skatīt: “Baltic Synchronisation,” Entsoe.eu, 2017, http://tyndp.entsoe.eu/insight-reports/baltic-synchronisation/
Latvijas PSO regulāro attīstības plānu skatīt: “Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns,”
AST, 06.09.2017, http://www.ast.lv/lat/par_ast/gada_parskati_un_zinojumi/elektroenergijas_
parvades_sistemas_attistibas_plans/
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DIASPORAS LOMA LATVIJAS
ĀRĒJĀS UN DROŠĪBAS
POLITIKAS IETVARĀ
Ilze Garoza, Latvijas diasporas pētniece

Gadu gaitā diasporas jēdziens un diasporas jautājumu analīze ir ieņēmusi arvien
prominentāku vietu starptautisko attiecību pētniecībā, ar diasporu saprotot “ārpus
savas dzimtās zemes izkliedētu nācijas daļu, kas apzinās savu piederību izcelsmes
valstij.”1 Diasporas jautājuma izpētei pēdējos gados pastiprināti pievērsušies arī
Latvijas politikas veidotāji un sociālo zinātņu pētnieki, aktualizējot jautājumu par
daudzskaitlīgās Latvijas diasporas lomu Latvijas nacionālās attīstības ietvarā. Kā
tas argumentēts 2017. gadā publicētajā Latvijas Ārpolitikas gadagrāmatā, Latvijas
diaspora ir vienlaikus Latvijas ārpolitiskās rīcībpolitikas objekts un subjekts, kas
no vienas puses ir Latvijas ārpolitiskās rīcībpolitikas mērķauditorija, bet no otras –
ārpolitikas aģents un atbalsta mehānisms Latvijas ārpolitisko mērķu un prioritāšu
īstenošanā.2 Šī raksta mērķis ir atskatīties uz Latvijas diasporas lomu Latvijas ārējās un drošības politikas ietvarā, pievēršot uzmanību galvenajiem 2017. gada notikumiem attiecībās starp Latvijas valsti, Latvijas diasporu un tās mītnes zemēm
pasaulē, kā arī aktuālajām tendencēm Latvijas diasporas politikas attīstībā.

DIASPORAS POLITIKA LATVIJĀ
Kā skaidrots Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā, “ņemot vērā lielo
emigrācijas plūsmu pēdējo 20 gadu laikā, sadarbība ar Latvijas diasporu ir kļuvusi
par vienu no nozīmīgākajiem Ārlietu ministrijas rīcības virzieniem.”3 Pēc Latvijas
Universitātes profesora Mihaila Hazana novērtējuma kopš 2000. gada no Latvijas ir izbraukuši (un nav atgriezušies) ap 260 000 Latvijas iedzīvotāju.4 Tikmēr pēc
Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta aplēsēm ārzemēs dzīvo ap 370 000 jeb
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15 % no visiem latviešiem un Latvijas valstspiederīgajiem pasaulē. 5 Lai arī pēdējos
gados emigrācijas apjomi no Latvijas ir samazinājušies salīdzinājumā ar ekonomiskās krīzes izraisīto masveida emigrācijas vilni 2009. un 2010. gadā, eksperti norāda,
ka “migrācijas saldo Latvijā ir saglabājies izteikti negatīvs, valstij ik gadu migrācijas
rezultātā zaudējot vairāk nekā 10 000 cilvēku.”6 Vienlaikus migrācijas eksperti kā
Latvijas attīstībai bīstamu tendenci iezīmē gados jaunu un augsti izglītotu personu
lielo īpatsvaru emigrējušo tautiešu vidū. Sasaistē ar Latvijā novērojamo sabiedrības
novecošanos, pieaugošo demogrāfisko slodzi, smadzeņu aizplūdi, pieaugošo darbaspēka trūkumu un sabiedrības noslēgtību pret imigrantiem ekspertu ieskatā “Latvija
nevar atļauties diasporas politiku neīstenot.” 7
Lai nodrošinātu ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem un Latvijas izcelsmes cilvēkiem iespējas veidot, uzturēt un paplašināt saites ar Latviju, kā
arī lai sekmētu latviešu valodas, kultūras un piederības sajūtas Latvijai saglabāšanu
diasporā, nodrošinot labvēlīgus apstākļus sadarbībai un remigrācijai, Latvijas par
diasporas jautājumiem atbildīgās institūcijas sadarbībā ar sociālajiem partneriem
izstrādā un īsteno diasporas politiku, kas vērsta uz iepriekš minētā diasporas politikas mērķa īstenošanu.8 Šobrīd galvenais diasporas politiku regulējošais dokuments
ir Kultūras ministrijas virsvadībā izstrādātās Nacionālās identitātes, pilsoniskās
sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018. gadam. Saskaņā
ar šīm pamatnostādnēm Latvijas diasporas politika tiek definēta un īstenota četros
savstarpēji papildinošos virzienos: 1) latviskās identitātes un saiknes ar Latviju uzturēšana, latviešu valodas un kultūras izplatības veicināšana pasaulē; 2) diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana; 3) sadarbība ar diasporu ekonomikā,
kultūrā, izglītībā un zinātnē, intelektuālā potenciāla aprites veicināšana un 4) atbalsta sniegšana tiem, kas vēlas atgriezties.
Diasporas politikas koordināciju Latvijā veic 2013. gadā Ārlietu ministrijas
paspārnē sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju izveidotā pastāvīgi strādājošā darba
grupa – padome Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības, integrācijas pamatnostādņu uzraudzības padomes ietvaros, kuras uzdevums ir nodrošināt ilgtermiņa,
labi koordinētu pārnozaru politiku diasporas jautājumos. Šo darba grupu vada Ārlietu
ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju, kas nodrošina darba grupas sekretariāta
funkcijas.9 Latvijas valdības galvenais sadarbības partneris diasporas politikas īstenošanā ir diasporas organizācijas, kuru vidū minama Latvijas diasporas organizāciju augstākā pārstāvība – Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) un tās biedru organizācijas – latviešu apvienības ASV, Kanādā, Austrālijā, Krievijā, Dienvidamerikā un Eiropā.
Latvijas diasporas politika un tās īstenošanai paredzētās atbalsta programmas
2017. gadā tika realizētas ar Latvijas Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestādes Latviešu valodas aģentūras
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starpniecību. Bez minētajām institūcijām atsevišķas diasporas ārpusskolas pasākumu un pilsoniskās līdzdalības veicināšanas atbalsta programmas no 2015. līdz
2017. gadam darbojās arī Sabiedrības integrācijas fonda paspārnē.
Saskaņā ar Latvijas Ārlietu ministrijas Īpašo uzdevumu vēstnieka sadarbībā ar
diasporu Ata Sjanīta pausto informāciju kopumā pēdējos trīs gados Latvijas valdības diasporas atbalstam piešķirtais finansējums sasniedza gandrīz miljonu eiro
gadā.10 Proporcionāli vislielākais finansējuma apjoms 2017. gadā bija piešķirts latviskās izglītības11 atbalstam ārpus Latvijas, kam Izglītības un zinātnes ministrijas
2017. gada budžetā bija paredzēti 200 000 eiro un papildu 125 000 eiro latviešu valodas tālmācības programmu izstrādei. Uzsverot latviskās izglītības prioritāro nozīmi
Latvijas diasporas politikā, saskaņā ar Latvijas Ministru prezidenta Māra Kučinska
2017. gada vasarā publiski izteiktajiem solījumiem diasporas izglītībai paredzēto
finansējumu, sākot ar 2018. gadu, bija plānots palielināt līdz vairāk nekā pusmiljona
eiro apmēram. Šajā lēmumā Latvija daļēji seko Lietuvas piemēram, kas ievērojamu
daļu diasporas politikai paredzēto līdzekļu velta tieši diasporas izglītības programmu atbalstam.
Ļoti nozīmīga diasporas atbalsta programma pastāv Latvijas Ārlietu ministrijas
paspārnē, no kuras līdzekļiem tiek finansēti un atbalstīti projekti kultūras, izglītības, ekonomikas un sporta jomās, kā arī jaunatnes pilsoniskās līdzdalības veicināšanas laukā. Kopējais Ārlietu ministrijas diasporas programmu atbalstam piešķirtais
finansējums sasniedza 226 000 EUR. Nepieminēts nevar palikt Latvijas Ārlietu
ministrijas caur diplomātisko pārstāvniecību tīklu sniegtais atbalsts Latvijas diasporas organizācijām, nodrošinot telpas dažādu kulturālu un sabiedrisku pasākumu un
izglītības programmu norisei. Tikmēr Kultūras ministrija pēdējo trīs gadu periodā
ik gadu diasporas atbalsta pasākumiem piešķīrusi gandrīz 200 000 EUR, no kuriem
vairākums bija paredzēts Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanai un Latvijas
kultūras pieejamības nodrošināšanai ārpus Latvijas, kā arī “3x3” un “2x2” vasaras
nometņu atbalstam Latvijā un ārpus tās. Sākot ar 2017. gadu, Kultūras ministrijas
budžetā trīs gadu periodam bija iekļauts arī ikgadējs atbalsts Latvijas valsts simtgades pasākumiem ārzemēs 100 000 EUR apmērā.
2017. gadā jauns sadarbības virziens attīstījies starp diasporu, Latvijas Ekonomikas ministriju un tās padotībā esošo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kas
Ekonomikas ministrijas uzdevumā 2017. gadā izstrādāja sadarbības stratēģijas projektu diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecībā.
Ļoti svarīgi, ka pēdējos gados pastiprinājusies Latvijas par diasporu atbildīgo institūciju vēlme izzināt diasporu un ar to saistītos problēmjautājumus, ko ar Ārlietu ministrijas atbalstu īsteno 2014. gadā Latvijas Universitātes paspārnē izveidotais Diaspo226

ras un migrācijas pētījumu centrs (LU DMPC). 2017. gadā LU DMPC veica vairākus
nozīmīgus pētījumus gan par diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecībā, ārvalstīs
dzīvojošo latviešu zinātnieku lomu Latvijas zinātnes attīstībā, gan par reemigrāciju un
reemigrējušo Latvijas valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas darba dzīvē.

LATVIJAS ĀRĒJO UN DROŠĪBAS INTEREŠU SARDZĒ
Kā atzīmēts šī raksta ievadā, Latvijas diaspora ir ne tikai Latvijas ārpolitiskās rīcībpolitikas objekts un diasporas politikas mērķauditorija, bet arī aktīvs sadarbības
partneris un atbalsta mehānisms Latvijas ārpolitisko mērķu un prioritāšu īstenošanā. Mainoties laikam un apstākļiem starptautiskajā politikā, ir mainījušies arī šo
organizāciju darba uzdevumi, tomēr nemainīgs ir palicis to kopējais mērķis strādāt
latviešu tautas un Latvijas valsts labā, kas ietver Latvijas interešu pārstāvību un aizstāvību diasporas mītnes zemēs pasaulē.
Kā liecina pēc Pasaules Brīvo latviešu apvienības pasūtījuma 2016. gadā SKDS
veiktā Latvijas iedzīvotāju sabiedriskās domas aptauja, 68,5 % aptaujāto Latvijas
iedzīvotāju piekrīt apgalvojumam, ka 1956. gadā dibinātajai PBLA mūsdienās ir
nozīmīga loma, pārstāvot Latvijas intereses ārpus Latvijas. Uz līdzīgu jautājumu par
to, vai PBLA ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā, piekrītoši atbildēja 56,7 % respodentu. Tālāk izklāstīti daži piemēri, kā Latvijas diaspora
līdzdarbojas Latvijas ārpolitisko un drošības interešu aizstāvībā.12
Vēsturiski īpaši liela un ietekmīga loma Latvijas ārpolitisko mērķu veicināšanā
ir bijusi ASV dzīvojošajai latviešu kopienai un to pārstāvošajai Amerikas Latviešu
apvienībai (ALA). Saskaņā ar jaunāko Amerikas kopienas aptauju ASV dzīvo vairāk nekā 85 000 iedzīvotāju, kuri uzrāda latvisku izcelsmi.13 To vairākumu veido
pēc Otrā pasaules kara ASV ieceļojušie latvieši un viņu pēcteči. 2017. gadā ALA
bija vairāk nekā 5000 biedru, bet datubāzē – ap 12 000 latviešu vārdu. Lai arī latviešu kopiena uz citu etnisko kopienu fona ASV neizceļas ar savu daudzskaitlīgumu,
tomēr to raksturo ļoti aktīva, mērķtiecīga un veiksmīgi koordinēta darbība latviskās
izglītības, kultūras un informācijas laukā.
2017. gads starptautiskajā politikā zīmīgs ar notikušajām pārmaiņām pasaules
ietekmīgākās lielvaras vadībā, konkrēti, ar politikā nepieredzējušā Donalda Trampa
stāšanos ASV prezidenta amatā. Reaģējot uz notikumu attīstību, tajā skaitā ASV prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas laikā izskanējušām šaubām par NATO alianses jēgu
un nozīmi, ASV administrācijas ambivalento attieksmi pret Krievijas iejaukšanos ASV
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priekšvēlēšanu norisē un starptautiskajā drošības politikā, 2017. gada pavasarī Amerikas Latviešu apvienības paspārnē tika atjaunota Ārējās informācijas nozares darbība
un izveidota Call to Action Unit jeb ātrās reaģēšanas vienība. Šādas vienības izveides
stratēģiskais mērķis bija spēja operatīvi reaģēt uz notikumiem, kas potenciāli rada
apdraudējumu latviešu tautas un Latvijas valsts drošībai, izvēršot mērķtiecīgas informatīvās akcijas ar nolūku nodrošināt latviešu un Latvijas drošības interešu aizstāvību
ASV. Kopš Call to Action Unit izveides, tajā pieteikušies ap 170 Amerikas latviešu, kuri
pauduši gatavību piedalīties vienības rīkotajās informatīvajās kampaņās.
Viena šāda akcija tika īstenota 2017. gada vasarā, kad ALA Ārējās informācijas
nozare Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku laikā Baltimorā, ASV, sakopoja un
nosūtīja ASV Kongresā ievēlētajiem pārstāvjiem vairāk nekā 1350 individuāli adresētu un parakstītu pastkaršu. Pastkartes saturā bija ietverts aicinājums ASV Kongresam atbalstīt sankciju paplašināšanu pret Krieviju kā atbildi pret tās iejaukšanos
ASV vēlēšanu procesā un izvērsto agresiju Eiropā. Minētais likumprojekts ietvēra
arī prasību ASV prezidentam Donaldam Trampam pirms sankciju režīma mīkstināšanas lūgt apstiprinājumu ASV Kongresā. Jāatzīmē, ka 2017. gada 2. augustā ar
ASV prezidenta parakstu likumprojekts pēc apstiprināšanas ASV Kongresā ieguva
likuma spēku. Kā nākamie darba uzdevumi ALA Ārējās informācijas nozares darbībā ir noteikta mērķtiecīga iestāšanās un informatīvās akcijas saistībā ar Krievijas
izvērstajām propagandas un dezinformācijas kampaņām un informatīva akcija saistībā ar Nord Stream 2 projektu Eiropā.
Vienlaikus kā nemainīgs ALA Informācijas nozares mērķis ir sadarbībā ar
Apvienoto Baltiešu komiteju (Joint Baltic American National Committee – JBANC),
tas ir, oficiālo baltiešu interešu lobiju ASV, panākt pēc iespējas lielāku ASV kongresmeņu iesaisti ASV Pārstāvju palātā izveidotajā Baltijas atbalsta grupā (Baltic Caucus) un Senātā pastāvošajā Baltijas Brīvības atbalsta grupā (Baltic Freedom Caucus).
Pašlaik Baltijas atbalsta grupai ASV Pārstāvju palātā ir pievienojušies 74 biedri. No
tiem 22 grupai pievienojušies 2017. gadā, kad Baltijas atbalsta grupa atzīmē savu
20. pastāvēšanas gadskārtu. JBANC norāda, ka 2017. gadā pieredzētais biedru skaita
pieaugums ir straujākais pieaugums Baltijas atbalsta grupā pēdējo 15 gadu periodā.

BALTIEŠU BALSS VAŠINGTONĀ
Apvienoto Baltiešu komiteja, ko politiskā lobija darba veikšanai 1961. gadā izveidoja
Amerikas Latviešu apvienība, Amerikas Igauņu nacionālā padome un Amerikas
Lietuviešu padome, 2017. gadā par prioritāriem darba uzdevumiem bija izvirzījusi
228

atbalsta vairošanu sankciju likumprojektam pret Krieviju, Nacionālā aizsardzības budžeta likumprojektam un tajā ietvertajai Eiropas Iedrošināšanas iniciatīvai
(European Reassurance Initiative), kā arī likumprojektam, kas paredzēja Krievijas
vēstniecības pakājē atrodošos laukumu nodevēt 2015. gadā Maskavā nogalinātā
Krievijas cilvēktiesību aizstāvja Borisa Ņemcova vārdā. Tāpat pēdējos gados nemainīgs palicis Apvienotās Baltiešu komitejas veiktais lobija darbs par labu Magņitska
likuma ieviešanai ASV, kas tiek cieši koordinēts ar līdzīga likumprojekta virzības
atbalstīšanu Kanādas parlamentārajos gaiteņos sadarbībā ar baltiešu interešu aizstāvjiem ASV ziemeļu kaimiņvalstī.
Lai pievērstu Vašingtonas uzmanību Krievijas agresijai Austrumeiropā, bez
minētajām akcijām Apvienoto Baltiešu komiteja 2017. gada 19.–20. maijā Vašingtonā, D.C., rīkoja konferenci “New Realities: The Baltic Region in a Changing
World”. Konferencē piedalījās kā ASV, tā trīs Baltijas valstu diplomātiskā korpusa
un akadēmiskās vides pārstāvji, politiķi un drošības eksperti. Konferences centrālais fokuss bija vērsts uz notikušajām pārmaiņām ASV valdībā un to ietekmi uz
ASV un Baltijas valstu savstarpējām attiecībām un reģiona drošību. Tāpat pastiprināta uzmanība šajā pēc kārtas 12. JBANC rīkotajā konferencē tika pievērsta
kiberdrošībai, kā arī ekonomiskās sadarbības veicināšanai starp ASV un Baltijas
valstu reģionu.
Lai veicinātu ASV pretsparu Krievijas agresijai Austrumeiropā, Apvienotā Baltiešu komiteja kopš Krievijas pretlikumīgi īstenotās Krimas aneksijas ir pastiprinājusi sadarbību ar Amerikas ukraiņu kopienu, atbalstot tās centienus panākt aktīvāku
ASV iesaisti Krievijas agresijas ierobežošanā. Tāpat pēdējos gados JBANC ievērojami pastiprinājusi sadarbību ar Centrālās un Austrumeiropas koalīciju (Central
and Eastern European Coalition), kopīgi iestājoties pret Krievijas centieniem graut
starptautiskās drošības kārtību Eiropā. Viens no šādiem sadarbības projektiem bija
27. septembrī ASV Kongresā notikušais politikas forums par Zapad 2017 militāro
mācību radītajiem draudiem Eiropai.
ALA priekšsēža Pētera Blumberga ieskatā baltiešu vēstījums ASV nav nekas
jauns. Jau gadiem ilgi latvieši, lietuvieši un igauņi ir runājuši par Krievijas imperiālajām tieksmēm, ko amerikāņi sākuši pamanīt un pievērst tai uzmanību tikai pēdējos
gados. ALA priekšsēdis skaidro, ka ASV prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas laikā
izskanējušās šaubas par NATO alianses nākotni un 5. panta būtību ievērojami vairojušas Amerikas latviešu interesi un motivāciju iesaistīties politiskās akcijās, kas šādā
līmenī nav pieredzēta kopš NATO paplašināšanās gadiem. “Mūsu pārstāvji ASV
Kapitolija kalnā ir burtiski katru nedēļu, lai veicinātu Baltijas valstu interešu aizstāvību,” norāda ALA priekšsēdis.
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Kopš 2016. gada vasarā Varšavā notikušā NATO samita īpašu lomu Latvijas drošības stiprināšanā ir uzņēmusies arī Kanāda, kura Krievijas tālākas agresijas atturēšanas un kolektīvās aizsardzības stiprināšanās nolūkos 2017. gada vasarā stājās Latvijā izvietotā daudznacionālā NATO bataljona vadībā. Kamēr ar militāro drošību
saistītie jautājumi tiek kārtoti NATO dalībvalstu Aizsardzības ministriju un Bruņoto spēku līmenī, Latvijas diaspora uzņēmusies aktīvu lomu informatīvajā laukā,
izplatot informāciju un reaģējot uz Latviju apmelojošiem rakstiem un publikācijām,
kā arī maldīgām vēstures interpretācijām un mērķtiecīgām dezinformācijas kampaņām. Vienlaikus Kanādas latviešu organizāciju pārstāvji tikuši iesaistīti Kanādas
Bruņoto spēku apmācībās, iepazīstinot tos ar Latvijas vēsturi, kultūru, politiku, ekonomiku un citiem jautājumiem.
Kā ASV, tā Kanādas latviešu organizācijas 2017. gadā turpināja pirms daudziem
gadiem iesākto informatīvo darbu, lai atgādinātu par Padomju Krievijas nodarījumu
Baltijas valstīm. Tā, piemēram, Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā 2017. gadā
aktīvi piedalījās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu koalīcijas (Central and
Eastern European Coalition) rīkotajā Melnās lentas jeb totalitāro režīmu upuru atceres dienā, kas Kanādā ik gadu tiek atzīmēta 23. augustā, atgādinot par 1939. gadā
noslēgto Molotova-Ribentropa paktu. Līdzīgus atceres pasākumus 2017. gada
23. augustā rīkoja arī Apvienoto Baltiešu komiteja ASV, kura par vienu no saviem
mērķiem ir izvirzījusi 23. augusta iekļaušanu ASV atzīmēto atceres dienu kalendārā.
Amerikas Latviešu apvienība ir iestājusies un finansiāli atbalsta Victims of Communism organizācijas darbību ASV, kā arī ik gadu piedalās komunistiskā režīma upuru
piemiņas pasākumos. Tikmēr LNAK līdzīgi kā ALA ik gadu piedalās 14. jūnija
deportāciju upuru piemiņas pasākumos un aktīvi atbalsta Komunistiskā režīma
upuru piemiņas memoriāla būvniecību Kanādas galvaspilsētā Otavā, ko plānots
pabeigt 2018. gadā.

SIMTGADES MĒRĶIS – SNIEGT ATBALSTU
UN CELT LATVIJAS ATPAZĪSTAMĪBU
Bez aktīvas darbības Latvijas ārpolitisko un drošības interešu aizstāvībā Amerikas Latviešu apvienība 2017. gadā turpināja īstenot vairākas programmas, kas bija
vērstas uz atbalsta sniegšanu Latvijas demogrāfijas jautājumu risināšanai, kā arī
saišu stiprināšanu starp ASV dzīvojošo latviešu kopienu un Latvijas valsti. Tā, piemēram, ALA 2017. gadā “Drošā tilta” programmas ietvaros uz Latviju pārskaitīja
149 000 ASV dolāru Latvijas daudzbērnu ģimeņu un grūtībās nonākušu bērnu
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atbalstam. Kopš programmas izveides 1994. gadā ALA “Sadarbība ar Latviju”
nozare uz Latviju ir pārskaitījusi vairāk nekā trīs miljonus ASV dolāru. Vienlaikus ALA turpina vadīt deviņdesmito gadu beigās izveidotās izglītojošās ceļojumu
programmas “Sveika, Latvija!”, “Heritage Latvia” un “Sveika, Dzimtene!” Kopš
2015. gada lielu popularitāri ir ieguvusi ALA izveidotā jauniešu prakses programma
“Pavadi vasaru Latvijā!”, kurā trīs gadu periodā ir piedalījušies gandrīz 50 jaunieši no
ASV, Kanādas un Austrālijas.
Amerikas Latviešu apvienība par vienu no galvenajiem uzdevumiem saistībā
ar tuvojošos Latvijas valsts simtgadi ir izvirzījusi celt Latvijas atpazīstamību ASV.
Šādā nolūkā ALA ir izveidojusi Latvijas valsts simtgades klubu, kura biedru saziedotie līdzekļi tiks izmantoti dažādu sarīkojumu, pasākumu un akciju atbalstam. Kā
pirmais nozīmīgākais sarīkojums ASV ceļā uz Latvijas valsts simtgadi bija Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV, kas 2017. gada jūnija beigās Baltimorā pulcēja vairāk nekā 3200 dalībnieku14 un kuros klātienē piedalījās arī Latvijas kultūras
ministre Dace Melbārde.
Kā viens no spilgtākajiem pasākumiem Latvijas atpazīstamības veicināšanas
labā ir 2017. gada 26. oktobrī Čikāgā noritējusī “Spotlight Latvia” biznesa konference, kuras mērķis bija demonstrēt Latvijas uzņēmumu piedāvājumu transporta un
loģistikas, pārtikas rūpniecības, industriālās ražošanas un IT jomā. Kā savā ievadrunā konferences atklāšanā uzsvēra Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, šis
ir lielākais biznesa pasākums Latvijas un ASV ekonomisko attiecību vēsturē, kas
pulcēja vairāk nekā 200 ekonomiskajā sadarbībā starp Latviju un ASV ieinteresētu
personu, tajā skaitā vairāk nekā 40 Latvijas uzņēmumu vadītāju un pārstāvju. Latvijas vēstnieks norādīja, ka Latvijas un ASV ekonomiskajās attiecībās 2017. gads ir
bijis vēsturisks gads, ņemot vērā, ka beidzot ir izdevies atjaunot Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības darbību ASV, turklāt šai gadā ievērojami palielinājies Latvijas eksports uz ASV. Kā nozīmīgs atbalsta mehānisms tālāku
tirdzniecības sakaru veicināšanai vēstnieka ieskatā būs “Spotlight Latvia” konferencē
oficiāli atvērtā Latvijas Tirdzniecības palāta ASV (Latvian American Chamber of
Commerce), kas konferences norises dienā piesaistīja vairāk nekā 50 jaunu biedru kā
no Latvijas, tā no ASV. Plānots, ka jaunizveidotā palāta darbosies kā Latvijas uzņēmumu interešu pārstāvis ASV, kuras paspārnē plānots veidot arī mentoru programmu ASV tirgus apguvei. Latvijas Tirdzniecības palātas ASV dibinātāju lokā ir
vairāki Latvijas izcelsmes biznesa jomas profesionāļi, juristi, nekustamo īpašumu
aģenti, PR un mārketinga, kā arī citu jomu speciālisti.
Vaicāts par tālāko “Spotlight Latvia” pasākumu norisi, konferences rīcības komitejas priekšsēdis Latvijas goda konsuls Ilinoisas štatā Roberts Blumbergs izteica
versiju, ka šāda tipa konferences ASV līdzīgi kā Olimpiskās spēles varētu notikt
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reizi četros gados. Tikmēr Latvijas Tirdzniecības palātas Amerikā vadītājs Mikus
Kīns atzīmēja, ka līdzīgi pasākumi nākotnē varētu tikt rīkoti ne tikai Čikāgā, bet arī
Ņujorkā, Sanfrancisko un citviet.

EIROPA – STIPRINOT SAITES AR LATVIJU
Kā minēts šī raksta ievadā, kopš 2000. gada emigrācijā no Latvijas devušies vairāk
nekā 250 000 Latvijas valstspiederīgo, no kuriem lielākā daļa mājvietu atradusi citās
Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs. Salīdzinājumā ar
pēckara gados radušamies latviešu kopienām ASV, Kanādā un Austrālijā Eiropā dzīvojošā latviešu sabiedrība ir salīdzinoši jauna un, ja neskaita Vācijā, Lielbritānijā un
Zviedrijā trimdas laikā radušās latviešu organizācijas un kopienas, tā atrodas savas
pašorganizēšanās procesa sākumposmā. Šajos apstākļos Eiropas Latviešu apvienības (ELA) 2017. gada darbības fokusā bija Eiropā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo
apzināšana, vienošana un kulturālo, pilsonisko un ekonomisko saišu stiprināšana ar
Latviju. 2017. gadā ELA biedru skaits bija palielinājies līdz 23 organizācijām 19 Eiropas valstīs.
2017. gada jūnijā Eslingenā, Vācijā, norisinājās “Eslingenas Dziesmu svētkiem
70” atceres dienas, kas pulcēja vairāk nekā 700 dalībnieku un 1000 skatītāju no
11 pasaules valstīm. Kā atzīmē svētku rīkotāji, Eslingenas Dziesmu un deju svētku
70 gadu atceres dienas ir lielākie latviešu kultūras svētki Eiropā, kopš Dziesmu un
deju svētku tradīcijas atjaunošanas Eiropā, kuru sarīkošanā bija iesaistīti kā trimdas, tā nesenās emigrācijas pārstāvji. Eslingenas svētki ne tikai godināja 1947. gadā
Eslingenā notikušos Dziesmu un deju svētkus, bet vienlaikus arī ievadīja sagatavošanās ciklu 2018. gadā gaidāmajiem XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XVI Deju
svētkiem Latvijā. Bez šiem svētkiem Eiropā 2017. un 2018. gadā noris četru reģionālo kultūras svētku cikls, kas aptver Dublinu Īrijā, Stokholmu Zviedrijā, Rosendāli
Nīderlandē un Antāliju Turcijā.
Tuvojošās Latvijas valsts simtgades kontekstā Eiropas Latviešu apvienība no
27. līdz 29. jūlijam rīkoja Eiropas Latviešu kongresu, kura laikā tika izstrādāta Ceļa
karte Latvijas simtgadei, kas sniedza redzējumu par vēlamajiem Latvijas attīstības
virzieniem nākotnē Eiropā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo skatījumā. Kongresa
norise bija būvēta uz vairākos sagatavošanās pasākumos – [ie]dRosme semināru
ciklā – ieliktajiem pamatiem, kur tika izkristalizētas diasporas latviešus interesējošās tēmas un jautājumi. Kongresa rīkotāji uzsver, ka kongress ticis rīkots nevis kā
slēgts Eiropas Latviešu apvienības pasākums, bet gan kā atvērta domnīca pilsoniski
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ieinteresētiem dalībniekiem no Latvijas un dažādām latviešu apdzīvotajām valstīm
Eiropā un arī ārpus tās. Kopskaitā kongresā piedalījās 283 dalībnieki no 25 valstīm,
kuri trīs dienu laikā deviņās darba grupās vienojās par 30 darba uzdevumiem, kas
veicami, lai izveidotu Latviju, ar ko lepoties.
Stiprinot diasporas latviešu pilsoniskās saites, 2017. gadā ELA izvērsa plašu
aktivitāšu ciklu, kas bija vērsts uz Eiropā dzīvojošo dažādu nozaru profesionāļu
tīklošanu. Viens no šādiem pasākumiem 30. septembrī norisinājās Londonā, kura
rīkošanā bija iesaistīta arī Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra. Tikšanās rezultātā tika radīta jauna platforma
Eiropā dzīvojošo latviešu uzņēmēju un dažādu nozaru profesionāļu satīklošanai
zem nosaukuma Team Europe, kuras darbība būs vērsta uz šī resursa apzināšanu, savstarpēju saliedēšanu un iesaisti Latvijas tautsaimniecības dzīvē. Bez Londonā notikušā pasākuma 2017. gadā ELA izkārtojumā noritēja vairāki tīklošanās pasākumi
Luksemburgā, Frankfurtē un Stokholmā, kur katrs no tiem fokusējās uz citu mērķa
grupu – finansistiem un uzņēmējiem, ārstiem un medicīnas jomas profesionāļiem.
Jāatzīmē, ka uz citu diasporas organizāciju fona Eiropas Latviešu apvienība
atšķīrās ar saviem mērķtiecīgajiem centieniem ietekmēt Latvijas politisko darba kārtību, ierosinot Latvijas Saeimā vairākus likumprojektu grozījumus, kas skar Eiropā
dzīvojošos Latvijas valstspiederīgos. Tā Saeimas darba kārtībā pēc ELA celtajiem
iebildumiem 2016. gadā nonāca jautājums par ārpus Latvijas reģistrēto automobiļu
aplikšanu ar iebraukšanas nodokli Latvijā, kam 2017. gadā tika panākts labvēlīgs
iznākums. Kā to argumentēja ELA savā vēstulē Saeimas Budžeta un finanšu komisijai, šāda norma “ne tikai groza pašas Latvijas valsts deklarēto rīcībpolitiku attiecībā uz diasporu un reemigrāciju, bet arī rada bažas par Satversmei neatbilstošu
nevienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem.” Tāpat
2017. gadā ELA rosināja izmainīt pastāvošo kārtību par reemigrējušo pensionāru no
Eiropas valstīm pensiju dubultu aplikšanu ar nodokli jeb ārvalstīs nopelnītu pensiju
neapliekamā minimuma aizsardzību, atgriežoties Latvijā. Līdzīgi kā ASV un Kanādas gadījumā, novēršot 23 % ienākuma nodokļa aprēķinu pensijām, kas Eiropā būtu
neaizskaramas, Latvija dotu signālu saviem senioriem atgriezties savos dzimtajos
novados, argumentēja nodokļu politikas grozījumu virzītāji.
Kā atzīmē Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis Kristaps Grasis, attiecībās
starp diasporu un Latvijas valdību šis ir izšķirīgs laiks, lai saprastu, kāda loma Latvijas diasporai ir Latvijas nacionālās attīstības ietvarā, ņemot vērā, ka ārpus Latvijas
šobrīd dzīvo gandrīz viena piektdaļa Latvijas valstspiederīgo, no kuriem vairākums
uzturas Eiropā. “Ir ļoti būtiski panākt, ka Latvijas sabiedrība saredz un uztver Latvijas diasporu kā daļu Latvijas, kas ir svarīga, noderīga un nozīmīga tās sastāvdaļa,”
skaidro ELA priekšsēdis, uzsverot abpusēji izdevīgu un lietderīgu sadarbības formu
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izveides nepieciešamību starp Latvijas valsti un tās valstspiederīgajiem pasaulē. Tikmēr LU DMPC aptaujātie eksperti uzsver, ka Latvijā ir nepieciešama “iekļaujoša
pieeja” attiecībās ar diasporu, aicinot par diasporu domāt kā par “nācijas daļu, kas
globalizācijas, ekonomisku, personisku vai vēsturisku apstākļu rezultātā atrodas otrā
robežas pusē,”15 un savstarpējas sadarbības veidošanas centienos akcentēt “savstarpējību” un “diasporas unikālo pieredzi un zināšanas kā valsts novērtētu vērtību.”
Eksperti atzīst, ka pēdējos gados sadarbība ar diasporu ir kļuvusi daudz intensīvāka,
saturīgāka un daudzveidīgāka, taču nepieciešams piestrādāt pie konkrētiem pēctecības pasākumiem, kas būtu vērsti uz sadarbības stiprināšanu, kā arī reemigrācijas
veicināšanu.
Kā nozīmīgs solis uz priekšu reemigrācijas pieredzes apzināšanā un pozitīvo
reemigrācijas stāstu veicināšanā ir 2017. gada jūnijā Latvijā dibinātā kustība “Ar
pasaules pieredzi Latvijā”, kuras aizmetņi radās 2016. gada novembrī, kad Rīgā tika
uzsākta reemigrējušo Latvijas valstspiederīgo ikmēneša tikšanos sērija. Kā skaidro
biedrības dibinātāji, “Ar pasaules pieredzi Latvijā” ir “kustība, kas apvieno tos, kas
atgriezušies vai pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, vai vēlas to darīt, kā arī visus darbīgos
un uzņēmīgos, kas nečīkst, bet strādā, lai mums visiem Latvijā ietu labāk.” Kopš kustības rašanās tās sekotāju skaits Facebook izveidotajā lapā un domubiedru grupā pārsniedzis 2500 interesentu, bet ikmēneša klātienes tikšanos dalībnieku skaits pārniedzis 340. Jāatzīmē, ka kustības rīkotās tikšanās aptver ne tikai Rīgu, bet arī Liepāju
un Cēsis. Dažu mēnešu laikā kustība pieteikusi sevi arī kā aktīvu sarunu dalībnieku
publiskajās debatēs par reemigrācijas jautājumiem, sniedzot intervijas Latvijas presē
un piedaloties dažādos forumos gan Latvijā, gan ārpus tās.

KULTŪRAS DIPLOMĀTIJA AIZSNIEDZAS
LĪDZ AUSTRĀLIJAI UN DIENVIDAMERIKAI
Ja neskaita latviešu diasporas skaitlisko vairākumu, kas izvietots Eiropā un Ziemeļamerikā, tad nevar nepieminēt latviešu kopienu Austrālijā un Jaunzēlandē, Krievijā
un Dienvidamerikā, kas neoficiāli pilda Latvijas kultūras diplomātijas funkcijas.
Sākot ar 2016./2017. gadu mijā Melburnā, Austrālijā, notikušajām Austrālijas latviešu 56. kultūras dienām, beidzot ar 2017. gada nogalē plānotajām Austrālijas latviešu jaunatnes dienām Sidnejā, Austrālijas latvieši turpina dzīvot aktīvu sabiedrisko un kultūras dzīvi, uzturot latviešu valodu un kultūras tradīcijas Austrālijā. Vēl
joprojām nepiepildīts ir Austrālijas latviešu kopienas atkārtotais aicinājums izveidot Austrālijā Latvijas vēstniecību, kas veicinātu abu valstu bilaterālās attiecības un
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apkalpotu Austrālijā dzīvojošo latviešu kopienu.16 Lai arī Austrālijas diaspora, kā to
liecina diasporas presē parādījušās publikācijas, aktīvi seko līdzi Latvijas drošības
situācijai un starptautiskajai drošības politikai, tomēr, kā to atzīst paši Austrālijā
dzīvojošie latvieši, viņu ietekme uz starptautisko politiku pēdējos gados ir bijusi ļoti
nenozīmīga. Tā vietā Austrālijas latvieši turpina kopt un popularizēt latviešu kultūras tradīcijas un ar latviešu sestdienas un svētdienas skolu tīklu gādā par latviešu
valodas nodošanu nākamajām ārpus Latvijas dzimušajām latviešu paaudzēm.
Šādu pašu kultūras diplomātijas lomu neoficiāli ir uzņēmusies Dienvidamerikas
un Karību Latviešu apvienība (DAKLA), kuras pārstāvēto biedru lokā ir 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta vidū pēckara apstākļos ieceļojušo latviešu pēcteči.
Visaktīvākā kopiena darbojas Brazīlijā, kur tiek atzīmēti gan Latvijas valsts svētki,
gan tiek piekoptas Jāņu svinēšanas tradīcijas. 2017. gadā valsts svētku mēnesī pie
Brazīlijas latviešiem viesojās visvecākā trimdas deju kopa “Kamoliņš” no Lielbritānijas, kas kopā ar “Dūdalniekiem” sniedza koncertus Novodesā un Ižuī. Vienlaikus ar
viesmākslinieku vizīti Brazīlijā noritēja sadraudzības vakari, kā arī pieredzes apmaiņas grupu pārrunas par diasporai aktuālām tēmām. 2017. gadā Brazīlijas latviešu
kori (Novodesā, Sanpaulu, Vārpā, Ižuī) apguva repertuāru, lai piedalītos 2018. gada
17. novembrī plānotā lielkoncertā “Ar Latviju sirdī”. Lokāli politisku un birokrātisku
iemeslu pēc 2017. gadā bija aizkavējusies iecerētā Latviešu nama būvniecība Brazīlijā, kuru sākotnēji bija iecerēts pabeigt līdz 2018. gadam.
Kā atsevišķa grupa izceļama Krievijā dzīvojošo latviešu kopiena, kurai salīdzinājumā ar Latvijas diasporu rietumvalstīs ir ļoti ierobežotas iespējas izvērst darbību
ārpus latviešu valodas un kultūras tradīciju uzturēšanas Krievijā. Tomēr arī Krievijas latvieši 2017. gadā mērķtiecīgi gatavojās Latvijas valsts simtgadei, uzņemot viesos
mākslinieciskās un folkloras kopas no Latvijas.

SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS NĀKAMAJAM GADAM
Ņemot vērā esošo Latvijas diasporas daudzskaitlīgumu un pieaugšanas tendenci,
kā to norāda Latvijas diasporas eksperti, Latvija nevar atļauties neīstenot diasporas
politiku.
Ņemot vērā, ka 2018. gadā noslēdzas diasporas politiku regulējošo Nacionālās
identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu (NIPSIPP) darbības termiņš, aktuāls kļuvis jautājums par diasporas politikas nākotni,
pārvaldības modeli un politikas īstenošanai pieejamo finansējumu. Kā 2017. gada
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vasarā konceptuāli savā starpā vienojušies Ministru prezidents, ārlietu, kultūras un
zinātnes un izglītības ministri, diasporas politikas pārvaldību plānots nodot Ārlietu
ministrijas atbildībā, kuras uzdevums būs koordinēt diasporas politiku sadarbībā
ar Kultūras, Izglītības un zinātnes un Ekonomikas ministrijām. Lai nodrošinātu
diasporas politikas efektīvu turpināšanu, saskaņā ar ekspertu ieteikumiem nepieciešams izveidot un nostiprināt diasporas politikas efektīvu koordinēšanas un ieviešanas modeli, paredzēt skaidru pilnvaru un atbildību deleģējumu, kā arī nodrošināt
adekvātu diasporas politikas īstenošanai nepieciešamo finansējumu. Kā argumentē
diasporas organizācijas, lai nodrošinātu diasporas atbalsta pasākumu paredzamību
un pēctecību, diasporas politikas īstenošanai paredzēto finansējumu nepieciešams
iekļaut Latvijas bāzes budžetā.
Sasaistē ar atvērto diskusiju par diasporas politikas nākotni 2017. gada vasarā
diasporas pārstāvju aprindās aktualizējās debates par daudz plašāko savstarpējo
attiecību noregulējumu starp Latvijas diasporu un Latvijas valsti. Šī jautājuma risināšanai Eiropas Latviešu kongresā izskanēja priekšlikums izstrādāt Diasporas
likumu, kas skaidri atrunātu diasporas intereses skarošu likumu interpretāciju un
precizētu normas saistībā ar ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo tiesībām un
pienākumiem. Neatkarīgi no tā, vai tiks atzīta vai noraidīta šāda likuma nepieciešamība, jautājums par Latvijas valsts un diasporas attiecībām būtu risināms atvērtā
dialogā, atzīstot pēdējās lomu Latvijas nacionālās attīstības ietvarā.
2018. gads, kad Latvija atzīmēs sava valstiskuma simtgadi, paver vienreizēju
iespēju uzrunāt, iesaistīt un piesaistīt ārpus Latvijas dzīvojošos Latvijas valstspiederīgos un stiprināt viņu piederības sajūtu Latvijas valstij. Tuvojoties Latvijas
valstiskuma simtgadei, lielākajā daļā valstu, kurās mīt lielas latviešu kopienas, plānotas dažāda veida aktivitātes, kas vērstas uz Latvijas valsts simtgades atzīmēšanu.
Dažviet tie būs patriotiski, latviešu sabiedrību mobilizējoši un saliedējoši pasākumi, savukārt citviet, kā, piemēram, ASV, šī būs tā reize, kad pasākumi tiek rīkoti
ar ievirzi iesaistīt pēc iespējas plašu vietējo sabiedrību. Atsevišķās pilsētās plānoti
pasākumi, kas aptver visas trīs Baltijas valstu diasporas, tādā veidā stiprinot saites
baltiešu kopienu starpā, kas var būt noderīgas kopienu tālākās sadarbības procesos. Informācija par ASV gaidāmajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem atrodama Amerikas Latviešu apvienības speciāli šim mērķim izveidotajā mājaslapā
www.latvia100usa.org. Tikmēr citviet pasaulē plānoto notikumu kalendārs atrodams portālā www.latviesi.com un vietējo organizāciju mājaslapās.
Latvijas valsts simtgade un ar to saistītie pasākumi paver auglīgu iespēju dialoga
veidošanai starp Latvijas valsti un tās valstpiederīgiem pasaulē, kā arī aktualizē katra
lomu un iespējas līdzdarboties un sniegt savu ieguldījumu Latvijas izaugsmes procesā. Ļoti nozīmīgu darbu simtgades komunikācijas jomā ir veikusi Latvijas kultūras
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ministre Dace Melbārde, kura personīgi ir piedalījusies dažādos diasporai nozīmīgos
kultūras pasākumos, 2017. gadā uzrunājot tautiešus Austrālijā, ASV un Eiropā. Šajā
kontekstā izceļama arī Latvijas Kultūras ministrijas izveidotā programma Latvijas
valsts simtgades pasākumu atbalstam ārpus Latvijas, kas trīs gadu periodā tiek administrēta caur Pasaules Brīvo latviešu apvienību, nodrošinot finansiālu atbalstu Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu un programmu norisei. Latvijas valsts simtgades kontekstā nepieciešams stiprināt Latvijas valsts un diasporas komunikatīvo saiti,
lai simtgades uzsaukums “Es esmu Latvija” būtu attiecināms arī uz ārvalstīs dzīvojošo Latvijas sabiedrības daļu.
Īpaši svarīgs komunikācijas jautājums būs arī 2018. gaidāmo Saeimas vēlēšanu
kontekstā, kad izkritalizēsies, kāds ir Latvijas politisko partiju redzējums par Latvijas diasporas lomu Latvijas nacionālās attīstības ietvarā.
Ņemot vērā apstākli, ka diasporas organizācijās ir iesaistīti tikai 11 % no ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem,17 būtu vēlams turpināt Latvijas valdības izveidotos atbalsta pasākumus pilsoniskās līdzdalības veicināšanai un diasporas
organizāciju kapacitātes stiprināšanai. Ļoti svarīga funkcija šajā jautājumā ir Latvijas
un diasporas medijiem, nodrošinot iespēju sabiedrībai uzzināt par līdzdalības iespējām dažādos kulturālos, sabiedriskos un pilsoniskos procesos kā Latvijā, tā ārpus tās.
Lai veicinātu Latvijas diasporas aktīvāku un mērķtiecīgāku iesaisti Latvijas
stratēģisko ārpolitisko un drošības interešu pārstāvībā un aizstāvībā, nepieciešams
veicināt komunikāciju un informācijas apmaiņu starp Latvijas pārstāvniecībām un
konkrētajā valstī dzīvojošajiem tautiešiem par viņu līdzdalības iespējām iepriekš
minēto mērķu īstenošanā. Atsevišķās situācijās nepieciešams nostiprināt Latvijas
diplomātisko un ekonomisko pārstāvniecību mandātu savā darbības lokā ietvert
sadarbības veidošanu ar Latvijas diasporu, paredzot tam attiecīgus resursus.
Lai veidotu pētniecībā un situācijas izvērtējumā balstītu rīcībpolitiku, nepieciešams turpināt uzsākto pētniecības darbu diasporas jautājumos, izzinot un apzinot
Latvijas diasporas situāciju un vajadzības, kā arī tālākās sadarbības iespējas.
Raugoties nākotnē, pašu diasporas organizāciju izaicinājums būs atrast kopēju
valodu un sadarbības formas starp tradicionālajām, savās zemēs nostiprinājušamies trimdas organizācijām un jauno, pulsējošo jaunās emigrācijas vilni, kas ir
savas pašorganizēšanās ceļa sākumposmā. Kā izskanējis no Latvijas ārlietu ministra
Edgara Rinkēviča puses, ministrija var sadarboties ar katru strāvojumu atsevišķi,
tomēr daudz saprātīgāk to būtu darīt vienoti un saskaņoti.
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NOBEIGUMS
Ilvija Bruģe, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece

Latvijas Ārpolitikas institūta veidotā Ārējās un drošības politikas gadagrāmata ik
gadu atskatās uz Latvijas sasniegto aizvadītajā gadā, kā arī aplūko izaicinājumus un
iespējas, kas to sagaida nākamajā gadā. Latvijas ārpolitikas un drošības politikas, kā
arī citu nozaru praktiķi un eksperti ir izvērtējuši Latvijas sasniegto 2017. gadā – gan
globālā, gan ES līmenī, gan arī pašas Latvijas mērogā, izceļot galvenos izaicinājumus
nākamajā gadā.
Grāmatā apskatīta Latvijas drošība gan Baltijas jūras reģiona, gan NATO kontekstā, jo īpaši attiecībās ar spēcīgāko pasaules lielvaru un Latvijas stratēģisko partneri ASV. Tāpat grāmatas autori atskatās uz Latvijas veikumu stratēģiskajā komunikācijā, veiksmēm un neveiksmēm Eiropas Savienībā un Eirozonā, kā arī izsaka
prognozes par tālāko attīstību un iesaka jaunus rīcības veidus. Būtiska gadagrāmatas
daļa ir veltīta Latvijas ārpolitikai Austrumu virzienā – gan skatot nemainīgi trauslās un nedrošības pilnās attiecības ar Krieviju, gan analizējot Latvijas ieguldījumu
Eiropas Savienības Austrumu partnerības politikā un attiecībās ar Centrālāzijas valstīm, gan pievēršot pastiprinātu uzmanību sadarbības mehānismiem ar Ķīnas Tautas Republiku un Tuvajiem Austrumiem. Kā akcentē šī grāmata, valsts drošībai un
ārpolitikai būtiskas ir enerģētikas un transporta jomas – aizvadītais gads nebija izņēmums, un tāds nebūs arī nākamais. Visbeidzot, par svarīgu Latvijas ārpolitikas prioritāti pēdējo gadu laikā ir kļuvusi sadarbība ar diasporu ārzemēs, kas īpašu nozīmi
iegūst, tuvojoties Latvijas simtgadei.
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Šī gada jaunums gadagrāmatā ir tās autoru aptauja, kurā katram no autoriem tika
lūgts izvērtēt Latvijas rīcībpolitiku konkrētās jomās. Tālāk attēlotajā tabulā iespējams aplūkot, kā autori novērtējuši Latvijas sniegumu katrā no valsts ārējās un drošības politikas prioritātēm.
Politikas sfēra
Latvijas NATO politika
Latvijas politika attiecībās ar Ķīnu, t. sk. 16+1 formātā
Latvijas ieguldījums stratēģiskās komunikācijas veicināšanā
Latvijas aktivitāte ES Austrumu Partnerības reģionā
Latvijas interešu īstenošana ES Kopējās ārējās un drošības politikas
kontekstā
Latvijas veikums makroekonomikā
Latvijas politika enerģētikas nozarē
Latvijas sadarbība ar diasporu
Latvijas rīcībpolitika Baltijas jūras reģionā
Latvijas politika attiecībās ar Krieviju
Latvijas aktivitāte Centrālāzijas reģionā
Latvijas politika attiecībās ar ASV
Latvijas rīcība un loma Eirozonā
Latvijas politika transporta nozarē
Latvijas aktivitāte Tuvo Austrumu reģionā
Latvijas tēla popularizēšana ārvalstīs

Vērtējums*
4,3
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2
2,8
2,8

Visaugstāk novērtēts Latvijas sasniegtais NATO ietvaros, kam seko sniegums
Baltijas jūras reģionā. Tas skaidrojams ar to, ka NATO sabiedrotie beidzot ņēmuši
vērā Baltijas valstu un Polijas bažas par Krievijas agresīvo ārpolitiku un 2017. gadā
ar bezprecedenta soli būtiski pastiprināja savu klātbūtni Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
un Polijā. Savukārt vissliktāko novērtējumu Latvijas ārpolitika ir saņēmusi par tās
aktivitāti Tuvo Austrumu reģionā, kurš tikai pamazām sāk kļūt par Latvijai būtisku
reģionu politiskajā un ekonomiskajā jomā. Taču, kas ir apbēdinoši, tieši Latvijas tēla
popularizēšana ārvalstīs, kas vēl būtiskāka kļūst, Latvijai atzīmējot savu simtgadi,
pēc ekspertu domām, ir bijusi nepietiekami aktīva. Latvijas valsts institūcijām šis
viedoklis būtu jāņem vērā un jācenšas izmantot simtgades pavērtās iespējas Latvijas
tēla uzlabošanai ārpus valsts robežām.
Kas attiecas uz citām Latvijas drošības un ārējās politikas jomām un prioritātēm, 2017. gads Latvijai bijis veiksmīgs gan reģionālajās, gan transatlantiskajās attiecībās. Pēc ekspertu domām, Latvija ieguldījusi lielas pūles, veicinot sadarbību ar
* Vērtējums skalā no 1 līdz 5, kur “1” ir sliktākais iespējamais un “5” labākais iespējamais vērtējums.
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Ķīnu un ASV, turpinājusi uzstāt uz Austrumu Partnerības un Centrālāzijas reģionu
nozīmīgumu ES ietvaros un atbalstīt šī reģiona valstis arī divpusēji. Tāpat Latvija
pietiekami veiksmīgi aizstāvējusi savas intereses ES ietvaros, gan savienības Kopējās ārējās un drošības politikas ietvaros, gan ES monetārajā politikā. Visbeidzot,
Latvija ir spējusi turēties pretim Krievijas spiedienam un turpina īstenot apņēmīgu
ārpolitiku attiecībās ar šo problemātisko kaimiņu, vienlaikus sniedzot lielu ieguldījumu stratēģiskās komunikācijas attīstībā. Arī ekonomiskajos jautājumos Latvijai,
šķiet, aizvadītais gads, lai arī ne izcils, tomēr bijis visnotaļ veiksmīgs, pat neskatoties
uz dažādiem globāliem izaicinājumiem. Tāpat Latvija vismaz daļēji īstenojusi savas
apņemšanās gan enerģētikas, gan transporta nozarēs un to ārējos vektoros. Visbeidzot, Latvijas sadarbība ar diasporu, kaut arī nepilnīga, pēc ekspertu domām, vērtējama aizvien pozitīvāk.
Arī, skatoties nākotnē uz Latvijas ārējās un drošības politikas prioritātēm
2018. gadam, grāmatas autoriem ir virkne ieteikumu. Par viennozīmīgu valsts ārējās
un drošības prioritāti tiek uzskatīta Latvijas aktīva politika NATO ietvaros, ko par
svarīgāko atzinis absolūts vairākums aptaujāto autoru. Tam seko Latvijas sadarbība
ar pārējām Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī sadarbība ar ASV un stratēģiskās
komunikācijas attīstīšana. Tas parāda, ka drošības jautājumiem arī turpmāk būs galvenā loma Latvijas ārpolitikā un lielā mērā noteiks tās lēmumu pieņemšanas iespējas un ierobežojumus 2018. gadā. Par būtiskām, autoru vērtējumā, atzīta arī Latvijas
aktīva politika attiecībās ar Ķīnu, kā arī savu interešu aizstāvēšana ES Kopējā ārējā
un drošības politikā, kuras attīstība pēdējā gada laikā uzņēmusi jaunu jaudu. Vēl četras jomas, ko par būtiskākajām atzinuši aptuveni trešdaļa autoru, ir Latvijas darbība
Eirozonā, stingra un neatkarīga enerģētikas politika, kā arī attiecības ar Krieviju un
aktīva darbība Austrumu Partnerības reģionā. Par salīdzinoši mazāk būtiskām Latvijas prioritātēm autori uzskata Latvijas sadarbību ar Centrālāzijas reģionu, kā arī
sadarbību ar diasporu. Taču tas nenozīmē, ka šīs jomas nebūtu saglabājamas starp
Latvijas ārējās un drošības politikas prioritātēm – tikai uzskatāmas par mazāk būtiskām eksistenciālu draudu un lielu iespēju kontekstā.
2018. gads līdzīgi kā iepriekšējie gadi Latvijai sola gan jaunas iespējas, gan jau
esošos un jaunus izaicinājumus. Latvijai veiksmīgi jāizmanto sava pozīcija daudzpusējos ietvaros un tepat Baltijas jūras reģionā. Tāpat Latvijai jāizmanto savas zināšanas un pieredze attiecībās ar citiem pasaules reģioniem – ne tikai tāpēc, lai Latvija
kā valsts iegūtu praktisku drošību un taustāmus labumus vai pieteiktu sevi kā vērā
ņemamu reģionālo spēlētāju, bet arī, lai parādītu sevi kā veiksmes stāstu, no kura
var mācīties valstis, kas vēsturiski saistītas ar Latviju – gan Austrumu partnerības,
gan Centrālāzijas reģionā. Lai to sasniegtu, Latvijas ārpolitikai jākļūst vēl aktīvākai,
drosmīgākai un pašpārliecinātākai gan divpusējos, gan daudzpusējos centienos.
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PAR AUTORIEM
Kristiāns Andžāns ir Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes doktorantūras
programmas students. Viņš RSU ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajās attiecībās un diplomātijā, bet bakalaura studiju laikā kā apmaiņas students mācījās arī Zuidas Augstskolā Māstrihtā, Nīderlandē. Viņa galvenie pētniecības virzieni ir Baltijas
valstu transporta un enerģētikas politikas un to attīstība. Paralēli studijām viņš kopš
2014. gada strādā Latvijas valsts pārvaldē.
Māris Andžāns ir pētnieks Latvijas Ārpolitikas institūtā un docents Rīgas Stradiņa universitātē, kur 2014. gadā ieguvis doktora zinātnisko grādu politoloģijā.
Viņam ir desmit gadu pieredze darbā Latvijas valsts pārvaldē. Šajā laika periodā ir
ieņēmis dažādus amatus saistībā ar ES un NATO jautājumu koordināciju, transporta un sakaru drošību, civilmilitāro sadarbību, aviāciju, elektroniskajiem sakariem un pastu. Bijis arī Latvijas Nacionālās IT drošības padomes priekšsēdētājs,
Bīstamo kravu aprites konsultatīvās padomes priekšsēdētājs. Pārstāvējis Latviju
dažādās NATO un ES darba grupās, kā arī ES aģentūru nacionālajos pārraudzības
mehānismos.
Aldis Austers ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks. Apguvis ekonomiku Rīgas
Tehniskajā universitātē un starptautiskās attiecības Vīnes Diplomātiskajā akadēmijā. Ilgstoši strādājis Latvijas Ārlietu ministrijā un Latvijas Bankā. Līdztekus darbam Latvijas Ārpolitikas institūtā strādā par nepilna laika pasniedzēju Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Viņa interešu loks ietver monetāro
ekonomiku, politisko ekonomiku, cilvēku migrāciju un Eiropas integrāciju.
Reinis Āboltiņš ir enerģijas tirgus eksperts uzņēmumā Lattelecom. Iepriekš bijis
Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultants ar specializāciju enerģētikas, vides un
klimata jautājumos. Pirms darba Saeimā piecus gadus bijis Sabiedriskās politikas
centra Providus enerģētikas politikas pētnieks. Kopš 2016. gada aprīļa ir Valsts prezidenta Enerģētiskās drošības komisijas loceklis un ir bijis Ekonomikas ministrijas
Tautsaimniecības padomes enerģētikas komitejas loceklis, kā arī eksperts Ārvalstu investoru padomes Latvijā Enerģētikas un Transporta darba grupās. R. Āboltiņš ir mācību kursa “Energopolitika un starptautiskās attiecības” lektors Latvijas
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Universitātē, kā arī bijis Eiropas enerģētikas un vides tiesību kursa vieslektors Rīgas
Juridiskajā augstskolā. R. Āboltiņš ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģijas un
vides zinātnes studiju programmas doktorants.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ir Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas Studiju centra direktore un Latvijas Ārpolitikas institūta Jaunā Zīda ceļa programmas
vadītāja. Viņai ir doktora grāds politikas zinātnē. Viņas promocijas darba tēma “Tradicionālais Ķīnas diskurss Hu Dzjiņtao ziņojumā Ķīnas Komunistiskās partijas
17. kongresam”. U. A. Bērziņai-Čerenkovai ir bakalaura grāds ķīniešu valodā un kultūrā (ar izcilību) un maģistra grāds politikas zinātnē. Savā pētniecībā fokusējas uz
ĶTR mūsdienu politisko diskursu, kā arī Ķīnas “jaunā laikmeta diplomātijas” politikas īstenošanu. Studējusi gan Pekinas Valodu un kultūras universitātē, gan Pekinas
Pedagoģiskajā universitātē. Divus semestrus pavadījusi Fudaņas Universitātes Filosofijas institūtā Šanhajā kā vecākā viespētniece.
Sintija Broka ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Viņa ir ieguvusi bakalaura
grādu starptautiskajā ekonomikā Latvijas Universitātē un maģistra grādu starptautiskajās attiecībās Rīgas Stradiņa universitātē. Šobrīd Sintija ir Rīgas Stradiņa universitātes doktorante. Viņas pētniecības un akadēmiskās intereses saistās ar Tuvo
Austrumu analīzi – ekonomisko ilgtspēju, reliģiju un politiku, kā arī starptautisko
terorismu. Savā jaunākajā pētījumā viņa koncentrējas uz Līča valstu ārpolitikas
analīzi.
Ilvija Bruģe ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Ieguvusi bakalaura grādu
politikas zinātnē un maģistra grādu starptautiskajās attiecībās Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī maģistra grādu sociālajā antropoloģijā Edinburgas universitātē;
pašlaik studē doktorantūrā Rīgas Stradiņa universitātē. Ārpus akadēmiskās vides
un ilgtermiņa sadarbības ar institūtu, kura paspārnē ir sarakstīti un rediģēti vairāki
raksti un grāmatas, I. Bruģe ir strādājusi par analītiķi politisko risku konsultāciju
kompānijā Lielbritānijā, kā arī darbojusies kā nacionālā eksperte vairākos starptautiskos pētniecības projektos. Pētnieciskās intereses – politiskie, sociālekonomiskie,
vēsturiskie un kulturālie procesi postpadomju telpā, īpaši Ukrainā.
Kārlis Bukovskis ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks un pētnieks.
K. Bukovskis analizē, komentē, pasniedz lekciju kursus un raksta par starptautiskās
politiskās ekonomikas un Eiropas Savienības jautājumiem. Viņš ir ieguvis maģistra
grādus Latvijas Universitātē un Helsinku Universitātē un šobrīd ir doktora grāda
kandidāts. Strādājis ar ES institucionālo, politisko un ekonomisko pārmaiņu jautājumiem gan Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, gan Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē sekretariātā (izstrādāja prezidentūras sešu mēnešu darba programmu), gan arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijā.
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Lolita Čigāne ir Latvijas Saeimas deputāte kopš 2010. gada. Savā pašreizējā – Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas amatā – tika iecelta 2014. gadā pēc tam, kad uz
otro termiņu tika ievēlēta Saeimā. No 2005. līdz 2010. gadam bijusi politiskā analītiķe, misijas vadītāja vietniece un politisko kampaņu finanšu eksperte aptuveni
15 Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO/DICB) vēlēšanu novērošanas misijās: Armēnijā, Horvātijā, Kirgizstānā, ASV, Bulgārijā, bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā, Ungārijā, Slovākijā un citur. L. Čigānei ir plaša NVO
sektora pieredze – sešus gadus strādājusi par sabiedriskās politikas analītiķi un projektu vadītāju Sorosa fondā Latvija un Sabiedriskās politikas centrā Providus. No
2008. līdz 2010. gadam bijusi “Transparency International Latvia” padomes priekšsēdētāja. L. Čigānei ir maģistra grādi politiskajā ekonomikā un starptautiskajās attiecībās un Eiropas lietās, kas iegūti Londonas Ekonomikas skolā un Centrāleiropas universitātē Budapeštā.
Mārtiņš Daugulis ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks un Rīgas
Stradiņa universitātes programmas “Politika un politiskā komunikācija” vadītājs.
Specializējas stratēģiskās un politiskās komunikācijas jautājumos gan kā pētnieks,
gan kā mācībspēks, lasot lekcijas Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Tiesnešu
mācību centrā. Ārpus akadēmiskās un izpētes jomas M. Daugulis ir guvis profesionālo pieredzi valsts pārvaldē (Ekonomikas ministrija), Eiropas Savienības institūcijās (Eiropas parlaments) un medijos (LNT ziņu dienests). Pašlaik M. Daugulis
strādā pie disertācijas par Ķīnas Tautas Republikas stratēģisko komunikāciju un
ārpolitikas prioritātēm.
Justīne Elferte ir Rīgas Juridiskās augstskolas Starptautiskā departamenta vadītāja.
Ieguvusi bakalaura grādu tiesībās un diplomātijā Rīgas Juridiskajā augstskolā un turpina studijas maģistrantūras programmā starptautiskajās un Eiropas tiesībās, kā arī
sadarbojas pētniecībā ar Latvijas Ārpolitikas institūtu. Paralēli tagadējai akadēmiskajai un profesionālajai darbībai viņa ir guvusi pieredzi, strādājot Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienībā sekretariātā ar Francijas valdības pārstāvjiem. J. Elfertes akadēmiskās intereses ir Eiropas Savienība ar uzsvaru uz Eiropas Savienības ārpolitiku,
suverenitātes koncepta izmaiņām un drošības jautājumiem.
Ilze Garoza kopš 2011. gada strādā par projektu vadītāju un informācijas lietvedi
Amerikas Latviešu apvienībā. No 2015. gada janvāra līdz 2017. gada augustam pildījusi ģenerālsekretāres pienākumus Pasaules Brīvo latviešu apvienībā. 2007. gadā
absolvējusi komunikācijas studiju programmu Latvijas Universitātē un 2011. gadā
ieguvusi maģistra grādu Minesotas Universitātes Izglītības politikas un vadības
departamentā. Agrāk strādājusi par starptautisko ziņu žurnālisti laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze”, bijusi žurnāla “Latvija Eiropas Savienībā” redaktore. Kopš
2009. gada pievērsusies Latvijas diasporas jautājumu pētniecībai.
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Ojārs Ēriks Kalniņš ir Saeimas deputāts un Ārlietu komisijas vadītājs kopš 2010.
gada novembra. Kopš 2011. gada novembra O. Ē. Kalniņš ir NATO Parlamentārās
Asamblejas Latvijas delegācijas vadītājs un 2015. gada oktobrī tika ievēlēts par Politiskās komitejas priekšsēdētāju. No 2000. līdz 2010. gadam bijis Latvijas institūta
vadītājs, pirms tam, no 1993. līdz 2000. gadam – Latvijas vēstnieks ASV un Meksikā. 1972. gadā O. Ē. Kalniņš ieguva bakalaura grādu filozofijā, Rūzvelta Universitātē, Čikāgā.
Alīna Kleja (Alina Clay) ir 2017./2018. gada Fulbraita studente-pētniece, kas ir
afiliēta ar Latvijas Ārpolitikas institūtu. Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu Tenesijas
universitātē un nākamajā rudenī studēs Džordžtaunas universitātes maģistrantūrā
(Edmunda A. Velša skola) ar Pikeringa ārlietu stipendijas atbalstu. Viņas pētnieciskās intereses ir Latvijas nacionālā drošība, informācijas karadarbība un transatlantiskā drošība, kā arī teorētiskās pieejas varai un zināšanām. Viņai ir iepriekšējā darba
pieredze nevalstiskajās organizācijās, akadēmiskajos institūtos, politikas centros un
valdībā.
Andis Kudors ir Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors un pētnieks. Viņa pētnieciskās intereses saistās ar Krievijas ārpolitiku attiecībās ar tās kaimiņvalstīm, sevišķu uzmanību pievēršot Krievijas tautiešu politikai, publiskajai diplomātijai, propagandai un dezinformācijai. A. Kudors 1996. gadā absolvējis Latvijas
Universitātes Starptautisko attiecību institūtu, kur studēja starptautisko ekonomiku
un starptautiskās tiesības. Laikā no 2005. līdz 2011. gadam A. Kudors studēja LU
Sociālo zinātņu fakultātē, kur ieguva bakalaura un pēc tam maģistra grādu politikas
zinātnē. Pašlaik A. Kudors turpina strādāt pie promocijas darba LU SZF doktorantūrā. A. Kudors ir vairāku Krievijas ārpolitikas analīzei veltītu publikāciju autors
un rakstu krājumu redaktors. A. Kudors ir LR Ārlietu ministrijas Ārpolitikas padomes loceklis un lektors Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. 2014. gada
nogalē un 2015. gada sākumā A. Kudors kā ASV Fulbraita programmas stipendiāts
veica pētniecisko darbu Kenana institūtā Vašingtonā.
Imants Lieģis ir pašreizējais Latvijas vēstnieks Francijā. Periodā no 2009. gada
marta līdz 2010. gada novembrim bijis Latvijas aizsardzības ministrs un tieslietu
ministra pienākumu izpildītājs (2010. gada maijs–novembris). 2010. gadā viņš
tika ievēlēts par Latvijas Saeimas deputātu. Latvijas Ārlietu ministrijai pievienojās
1992. gadā. Dzimis Anglijā, kur pirms pārcelšanās uz Latviju desmit gadus strādāja
par advokātu. Ir bijis vēstnieks virknē valstu, tostarp Spānijā, Ungārijā, Beniluksa
valstīs, kā arī NATO un ES Politikas un drošības komitejā. Imants Lieģis ir domnīcas “European Leadership Network” biedrs un cieši sadarbojas ar Latvijas Ārpolitikas
institūtu.
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Žaneta Ozoliņa ir Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore.
Viņas pētnieciskās intereses ir saistītas ar Latvijas ārējo un drošības politiku, Eiropas Savienības un NATO jautājumiem, kā arī sadarbību Baltijas jūras reģionā. Viņa
ir vairāk nekā 80 publikāciju autore un monogrāfiju redaktore. Ž. Ozoliņa ir žurnāla
“Latvijas intereses Eiropas Savienībā” zinātniskā redaktore. Viņa ir Eiropas Ārpolitikas padomes (ECFR), Baltijas Attīstības foruma starptautiskās padomes, Baltijas
Jūras Valstu padomes Vīzijas grupas locekle.
Gunta Pastore ir Saeimas priekšsēdētājas ārlietu padomniece. Strādājusi Ārlietu
ministrijā kopš 1994. gada, tostarp ar Latvijas iestāšanās sarunām ES, Austrumu
partnerības un Centrālāzijas valstu reģioniem. Latvijas Prezidentūras ES Padomē
laikā (2015) koordinējusi ES–Centrālāzijas sadarbību. Doktora grāds politikas
zinātnē (LU, 2015). Pētniecības apmaiņa Zviedrijas Aizsardzības universitātē
(2013). Pētniecības intereses – ES dalībvalstu loma ES ārpolitikas veidošanā.
Diāna Potjomkina ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un Rīgas Stradiņa universitātes lektore. Viņa ir strādājusi arī par projektu vadītāju un padomnieci Eiropas
Kustībā Latvijā (pašlaik ir valdes locekle) un par eksperti trīs Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejas atzinumiem. Diānai ir Rīgas Stradiņa universitātes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās (ar izcilību) un bakalaura grāds politoloģijā
(starptautiskajās attiecībās – Eiropas studijās, ar izcilību). 2015./2016. mācību gadu
viņa pavadīja Džordža Meisona universitātē, ASV, kā viespētniece Fulbraita programmas ietvaros.
Edgars Rinkēvičs ir Latvijas Republikas ārlietu ministrs kopš 2011. gada 25. oktobra.
No 2008. līdz 2011. gadam E. Rinkēvičs bija Latvijas Valsts prezidenta kancelejas vadītājs. Laikā no 1997. līdz 2008. gadam bija Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas
valsts sekretārs. No 2005. līdz 2007. gadam E. Rinkēvičs bija NATO valstu un valdību
sanāksmes organizācijas biroja vadītājs. 1997. gadā E. Rinkēvičs Latvijas Universitātē
ieguva maģistra grādu politikas zinātnē. No 1999. līdz 2000. gadam viņš studēja ASV
Nacionālās aizsardzības universitātes Bruņoto spēku Nacionālo resursu stratēģijas
industriālajā koledžā, kur ieguva maģistra grādu.
Uģis Romanovs ir atvaļināts pulkvežleitnants un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un pasniedzējs Baltijas aizsardzības koledžā (BALTDEFCOL), Tartu, Igaunijā.
Viņš ir arī Igaunijas aizsardzības risinājumu uzņēmuma “Milrem” militārais padomnieks un šī uzņēmuma pētniecības un attīstības projekta “Digitālās kājnieku kaujas
sistēmas” (Digital Infantry Battlefield Solutions) vadītājs. Līdztekus viņš ir arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesionālās maģistra programmas “Militārā vadība
un drošība” pasniedzējs. Viņa galvenās pētnieciskās intereses ir saistītas ar Baltijas
reģiona militāro drošību.
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Ojārs Skudra ir vēstures doktors (Dr. hist., 1992), Latvijas Universitātes Sociālo
zinātņu fakultātes asociētais profesors (2007) komunikācijas zinātnē. Pētnieciskās
intereses saistītas ar sistēmtransformācijas procesiem Latvijā, mediju lomu politiskās komunikācijas procesos un starptautiskās komunikācijas norisēm, tai skaitā
NATO un ES valstu elites aprindās un ekspertu kopienās noritošajām diskusijām
par starptautiskās kārtības un drošības politikas jautājumiem. Par šiem un citiem
jautājumiem O. Skudram ir publikācijas Latvijas un ārzemju akadēmiskajos izdevumos un rakstu krājumos. Paralēli akadēmiskajam darbam O. Skudra ilgstoši ir
nodarbojies ar starptautisko notikumu komentēšanu.
Andris Sprūds ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktors. Viņš ir arī profesors Rīgas
Stradiņa universitātē. Andris Sprūds ir ieguvis maģistra grādu Centrāleiropas vēsturē Centrāleiropas Universitātē Budapeštā, Ungārijā, un starptautiskajās attiecībās
Latvijas Universitātē. Viņš arī ir ieguvis doktora grādu politikas zinātnē Jagelonijas
Universitātē (Krakovā, Polijā). Andris Sprūds ir bijis pieaicinātais students un pētnieks Kolumbijas, Džona Hopkinsa, Oksfordas un Upsalas universitātēs, kā arī Norvēģijas Starptautisko attiecību institūtā un Japānas Enerģijas ekonomikas institūtā.
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Latvijas Ārpolitikas institūts ir vecākā Latvijas domnīca, kas nodarbojas ar ārējās un
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Latvijas Ārpolitikas institūts tika izveidots 1992.gadā Rīgā kā bezpeļņas organizācija, kam
uzdots sniegt Latvijas lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un plašākai sabiedrībai analīzi,
ieteikumus un informāciju par starptautiskajiem procesiem, reģionālās drošības jautājumiem,
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starptautiskajos jautājumos.
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