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8.45–9.00 Reģistrācija

9.00–9.15 Ievadvārdi
• Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
• Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds
• Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre

9.15–10.00  Atklāšanas saruna: par situāciju Eiropas Savienībā
Koronavīrusa pandēmija ir būtiski skārusi ES pilsoņu, strādnieku un patērētāju, dzīvi. 
Pandēmija un karš atstāj postošu iespaidu uz ES ekonomiku un tirdzniecību, tostarp 
piegādes ķēdēm. Šīs sarunas uzdevums ir izpētīt ES ekonomikas situāciju.

 Moderatore: Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politoloģijas institūta direktore 
Margarita Šešelgīte (Margarita Šešelgyte)

• Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku 
labā un ES tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis

10.00–10.15 Pārtraukums

10.15–11.30 PANEĻA SARUNA: PAR EIROPAS NĀKOTNI 

 Sarunas par ES iestāžu un politikas uzdevumiem un veidolu jau gadu desmitiem ilgi ir 
daļa no demokrātiskā Eiropas integrācijas procesa. Krīzes parasti ir mudinājušas Eiropu 
meklēt jaunus instrumentus un veidot kopīgu politiku. Karš Ukrainā ir veicinājis vēsturisku 
lēmumu pieņemšanu ES. Šīs sarunas uzdevums ir izpētīt ES politisko situāciju jaunajā 
ģeopolitiskajā vidē.

 Moderators: Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks, bijušais Latvijas Republikas 
aizsardzības ministrs Imants Lieģis

• Šveices Federālā tehnoloģiju institūta Cīrihē profesors Franks Šimmelfennigs 
(Frank Schimmelfennig)

• Miņu Universitātes profesore Sandra Diaša Fernandeša (Sandra Dias Fernandes)
• Igaunijas Ārpolitikas institūta direktore Kristi Raika (Kristi Raik)

11.30–11.45 Pārtraukums

11.45–13.00 PANEĻA SARUNA: PAR ENERGOAPGĀDES DROŠĪBU  
   UN KLIMATA POLITIKAS MĒRĶIEM 

 Eiropas Zaļais kurss pēdējos gados ir kļuvis arvien ietekmīgāks. Videi nekaitīgas un tīras, bet 
vienlaikus drošas un cenas ziņā pieejamas enerģijas piegāde ir izšķirošs priekšnoteikums 
pārejai uz zaļo ekonomiku. Karš Ukrainā, ES un atsevišķu dalībvalstu sankcijas pret Krieviju, 
kā arī attiecību saraušana ar Krievijai piederošajiem enerģētikas uzņēmumiem pastiprina 
nepieciešamību dažādot ES enerģijas piegādātājus un risināt neatliekamās ar naftas un gāzes 
cenu pieaugumu saistītās problēmas. Tādēļ šīs sarunas uzdevums ir izpētīt, kā Eiropas Zaļā 
kursa mērķi klimata jomā ir salāgojami ar nepieciešamību stiprināt energoapgādes drošību.
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Moderators: Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas nodaļas vadītājs Mortens Hansens
 (Morten Hansen)

• Eiropas Revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs
• Nīderlandes Ārpolitikas institūta Clingendael daļas “ES un globālie jautājumi” 

vadītāja Luīze van Shaika (Louise van Schaik)
• Eiropas Savienības politikas biedrības Austrijā ģenerālsekretārs Pauls Šmits 

(Paul Schmidt)

13.00–13.30 Pusdienu pārtraukums

13.30–14.45 PANEĻA SARUNA: PAR KIBERDROŠĪBU 
   DIGITĀLAJĀ EIROPĀ

   Norises veids: tiešsaistes videokonference 
 Koronavīrusa pandēmija ir izraisījusi strukturālas pārmaiņas sabiedrībā un ekonomikā, 

jo aizvien vairāk cilvēku izmanto digitālus risinājumus un tiem uzticas. Tomēr, jo vairāk 
digitalizēta ir Eiropa un tās iedzīvotāji, jo vairāk tie pakļauti kiberdraudiem. Pēc Krievijas 
uzbrukuma Ukrainai ir krasi palielinājies pret ES dalībvalstīm un to iedzīvotājiem vērsto 
kiberuzbrukumu skaits. Šīs sarunas uzdevums ir izpētīt, kā nostiprināt digitālās Eiropas 
drošību pret kiberkaru.

 Moderators: Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politikas zinātnes institūta 
profesors, Žana Monē profesūras laureāts Ramūns Vilpišausks (Ramūnas Vilpišauskas)

• Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta 
ģenerāldirektora vietnieks Tibo Klenērs (Thibaut Kleiner)

• Ungārijas pastāvīgo pārstāvniecību EDSO, ANO un citās starptautiskajās 
organizācijās vēstnieks Kāroli Dans (Károly Dán)

• Spānijas Nacionālās tehnoloģiju un sabiedrības novērošanas centra direktora 
vietniece Veronika Ernandesa (Verónica Hernández)

14.45–15.00 Pārtraukums

15.00–16.00 NOSLĒDZOŠĀ PANEĻA SARUNA: 
   PAR EIROPAS SAVIENĪBAS LOMU PASAULĒ 

   Norises veids: tiešsaistes videokonference 
 ES vienmēr ir bijusi atvērta pasaulei un sadarbībai. Eiropa vēl aizvien ir pievilcīga 

ne tikai daudzām tās kaimiņvalstīm, bet arī plašākā mērogā. Daudzas no šīm 
valstīm tiecas pēc dalības ES vai sadarbības ar to. Ukrainas centieni pievienoties 
ES ir guvuši dramatisku pavērsienu. Šīs sarunas uzdevums ir izpētīt ES iespējas 
atbildēt uz šīm vēlmēm pēc dalības un sadarbības.

 Moderators: Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Edijs Bošs
• Bijušais Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hanss Gerts Poterings 

(Hans-Gert Pöttering)

 Noslēguma piezīmes
• Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis



SADARBĪBAS PARTNERI:


