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

Ikgadējā Latvijas ārējās un drošības politikas gadagrāmata ir publikācija, kurā Lat-
vijas Ārpolitikas institūts turpina izvērtēt Latvijas starptautiskos izaicinājumus un 
izvēles, informēt sabiedrību un sniegt rekomendācijas ārpolitikas veidotājiem un 
lēmumu pieņēmējiem. Publikācija analizē 2018.  gada notikumus un lēmumus, un 
cenšas iezīmēt Latvijas ārējās un drošības politikas scenārijus un rekomendācijas 
2019. gadam. 2018. gads ir radījis vairākus nopietnus izaicinājumus starptautiskajai 
sistēmai. Eiropas Savienības ietvaros notiek Brexit process, kura iznākums un atstā-
tās sekas joprojām ir neskaidras, kā arī vērojamas atšķirības ES dalībvalstu vidū, par 
spīti cerībām uz populisma viļņa “piebremzēšanos” pēc 2017. gada vēlēšanām Vācijā 
un Francijā. Zināmu neprognozējamību sistēmai piedod ASV prezidenta Donalda 
Trampa starptautiskā retorika un politika. Vienlaikus ASV ir pieturējusies pie savām 
saistībām stiprināt drošību alianses austrumu flangā. Iespējams, svarīgākā mācība, 
uz kuru norāda grāmatas redaktoru un autoru kolektīvs ir, ka neviens no šī brīža 
Eiroatlantiskās alianses pamatprincipiem nav pašsaprotams un par to piepildīšanu 
jāturpina konsekventi cīnīties. Acīmredzami ir arī citu lielvalstu, vispirms, Krievijas 
un Ķīnas, ambīcijas spēlēt lielāku lomu reģionālajos un starptautiskajos procesos.   

Gadagrāmatas mērķis ir izvērtēt Latvijas skatījumu uz šo mainīgo starptautisko vidi, 
ārējiem apdraudējumiem, drošības veicināšanas pasākumiem, attiecībām ar kaimiņ-
valstīm, migrāciju un lieliem infrastruktūras projektiem. Par spīti mainīgajai starp-
tautiskās kārtības dabai, Latviju cauri vēsturei raksturo tās ģeogrāfiskais novieto-
jums lielvaru interešu krustpunktā – jautājumu, kuru Latvija ir centusies risināt ar 
politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem. Jānorāda, ka gadījumā, ja šis izdevums 
tiktu salīdzināts ar citas ES vai NATO dalībvalsts analogu izdevumu, taptu skaidrs, 
ka alianses dalībvalstu uztvere par draudiem, draugiem un izaicinājumiem bieži ir 
atšķirīga. Ārpolitiskie un arī ekšpolitiskie izaicinājumi, ar kuriem Latvija sastapsies 
nākotnē, prasīs ilgtermiņa stratēģijas visos valstij svarīgajos sektoros, un stabilas 
ekonomiskās, politiskās un drošības vides izveidošanu. Tikai šādā vidē iespējams 
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veidot noturībspējīgu un saliedētu sabiedrību – tādu, kas spēj  pārvarēt asimetris-
kus destabilizācijas un sabiedrības šķelšanas mēģinājumus. Ar šādu novēlējumu arī 
Latvijas Ārpolitikas institūta komanda iesoļo Latvijas otrajā simtgadē, vēlot pārliecī-
bu un spēju turpināt īstenot proaktīvu, eiroatlantisku un efektīvu ārējo un drošības 
politiku. 

Lai sasniegtu veiksmīgu rezultātu, būtiska ir partnerība un sadarbība. Gadagrāma-
ta  2019 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 sabiedrī-
bas 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 sva-
rīgos 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 neaiz-
vietojams. Fonds atkārtoti ir demonstrējis savu pienesumu intelektuālas diskusijas 
veicināšanā un viedokļu apmaiņā nacionālā un starptautiskā līmenī, kas ir bijis neat-
sverams 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 Latvi-
jas spēju īstenot veiksmīgu ārējo un drošības politiku sarežģītā reģionālajā un starp-
tautiskajā vidē. 

Līdzīgi kā 2018. gads arī 2019. gads nesīs daudzus pārbaudījumus, sarežģītus lēmu-
mus un iespējas. Latvijas simtgade ir apliecinājums mūsu spējai pārvarēt grūtības un 
aizstāvēt savas intereses starptautiski un tas kalpo par labu pamatu ieejot arī mūsu 
valstiskuma otrajā simtgadē. 
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ĀRLIETU MINISTRA IEVADVĀRDI 
Edgars Rinkēvičs, Latvijas Republikas ārlietu ministrs

2018. gads Latvijas valsts un tās ārpolitikā ir bijis īpašs. Mums bija dota iespēja svinēt 
1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas valsts izveidošanu. Tas licis atskatīties 
uz Latvijas valsts simts gados paveikto, kā arī domāt par to, kādu vēlamies redzēt savu 
valsti turpmāk. 2018.  gadā Latvijas pilsoņi arī devās uz 13.  Saeimas vēlēšanām, lai 
izmantotu pilsoņa tiesības, nododot savu balsi turpmākai Latvijas attīstībai. 

Latvijas ārpolitikas stratēģiskās prioritātes 13.  Saeimas laikā paliks nemainīgas. 
Ārpolitikas galvenais uzdevums ir nodrošināt Satversmē noteikto principu iedzīvi-
nāšanu, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju labklājību un valsts ārējo drošību. To vis-
labāk varam paveikt, (1) veidojot Eiropas Savienību (ES) kā spēcīgu nacionālu valstu 
savienību, Latvijai atrodoties ES sadarbības kodolā; (2)  stiprinot transatlantiskās 
attiecības, kuru pamats ir Vašingtonas līguma valstu radītā alianse NATO; (3) iestā-
joties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību; (4)  iesaisto-
ties Latvijas interesēm atbilstošā reģionālajā sadarbībā.

Mēs izjūtam ģeopolitikas pārmaiņu procesus, jo starptautiskā kārtība vairs nav ne 
unipolāra, ne bipolāra. Veidojas jauna pasaules kārtība ar vairākiem politiskās un 
ekonomiskās varas centriem, kuru ģeopolitisko interešu īstenošanai un pieaugošās 
demogrāfijas faktoram līdzšinējā 20.  gadsimtā radītā pasaules kārtība ir par šauru. 
Šo procesu rezultātā mūsdienās radīto augsto tehnoloģiju produkti ir pieejami glo-
bāli. Izglītība, zinātnes un zināšanu klātbūtne, jauno tehnoloģiju pieejamība un to 
izmantošanas spējas, ir procesi, kuri nākotnē aizvien spēcīgāk noteiks globālās varas 
sadalījuma kārtību. Globālā sasilšana ir otrs mūsdienu ģeopolitikas paradigmu un 
norišu maiņas iemesls. Tās sekas ir ūdens resursu samazināšanās ģeogrāfiski plašā 
ekvatoriālajā joslā, kas novērojama Āfrikas kontinentā, Tuvajos Austrumos, ASV 
dienvidrietumos, Latīņamerikā un Āzijā.

2019.  gads dos Latvijai iespēju atskatīties uz pēdējos piecpadsmit gados paveikto, 
esot ES un NATO dalībvalsts statusā. Vienlaikus nākotnes tendences liecina, ka 
turpmākie gadi būs izaicinājuma pilni ES un tās dalībvalstu attīstībai. Tāpat jauns 
politiskais cikls sāksies pēc 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām.  

Latvijai ES ir unikāla un tās vēsturē nebijusi starpvalstu attiecību platforma 
savas drošības un ekonomisko interešu ilgtspējīgai īstenošanai. Lai ES kļūtu par 
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spēcīgāku ģeopolitisko spēlētāju, ir nepieciešama lielāka politiskā vienotība un 
saliedētība. Izaicinājumi, ar kuriem šobrīd saskaras ES, ir daudzšķautņaini. Tie 
izriet no pašreizējās starptautisko attiecību dinamikas un ES dalībvalstu iekšpo-
litiskajiem procesiem. Eiropai ir jāturpina atbildīgi izturēties pret savu drošību – 
kā militāro, tā iedzīvotāju sociālo drošību. ES valstu pienākums ir spēt aizstāvēt 
savas intereses un vērtības ikvienā pasaules daļā, ja tās tiek ignorētas. Sarunas un 
tām sekojošā vienošanās starp ES un Apvienoto Karalisti par tās izstāšanos no 
ES, vienošanās par 2021.–2027.  gada ES budžetu, risinājumu meklējumi migrā-
cijas radītajiem izaicinājumiem, ekonomiskās stabilitātes, izaugsmes un likuma 
varas nodrošināšana, ir galvenās ES sadarbības prioritātes, un Latvija pastāvīgi 
līdzdarbojas to īstenošanā. 

Viena no būtiskākajām prioritātēm nākamajā gadā Latvijai būs interešu aizstāvē-
šana sarunās par ES daudzgadu budžetu 2021.–2027.  gadam. Latvija kritiski vērtē 
EK sākotnējos priekšlikumus kohēzijas un kopējās lauksaimniecības politikās, jo tie 
nenodrošina sociālekonomiskā dzīves līmeņa izlīdzināšanos Eiropā. Latvija kopu-
mā atbalsta finansējuma piešķiršanu jaunajām prioritātēm un izaicinājumiem, vien-
laikus turpinās aizstāvēt savas galvenās intereses daudzgadu budžetā: (1) nepieļaut 
būtisku nacionālās kohēzijas aploksnes samazinājumu; (2) kopējās lauksaimniecības 
politikas jomā finansējuma saglabāšanu esošajā līmenī lauku attīstībai, kā arī pēc 
iespējas drīzu tiešmaksājumu izlīdzināšanu; (3)  finansējuma nodrošinājumu Rail 
Baltic projektam; (4)  labvēlīgākus kritērijus ES centralizēti vadītajās programmās, 
piemēram, Apvārsnis Eiropa, Digitālā Eiropa, Eiropas aizsardzības fonds, Iekšējās 
drošības fonds, Migrācijas, patvēruma un integrācijas fonds, Robežu pārvaldības 
fonds; (5) atsevišķa Eiropas kaimiņu instrumenta (ENI) saglabāšanu. 

Latvijā veiksmīgi ir notikušas diskusijas par Eiropas nākotni, kas noritēja pēc Fran-
cijas prezidenta Emanuela Makrona rosinātās iniciatīvas un kurās iedzīvotāji varē-
ja līdzdarboties Eiropas nākotnes politikas veidošanas procesā un aktīvi iesaistīties 
sarunās, paužot viedokli par to, kādas pārmaiņas nepieciešamas, lai ES varētu palī-
dzēt piepildīt cilvēku cerības. Latvijas iedzīvotāju viedokļu apkopojums parāda, ka 
Latvijā tiek augstu vērtētas tās iespējas, kuras šobrīd piedāvā atrašanās ES, kā arī 
pastāv uzskats, ka šīs ES pilsoņu brīvības nākotnē vēl vairāk ir jāstiprina un jāpadzi-
ļina. Galvenās bažas, kas tika paustas konsultāciju laikā, ir saistītas ar bailēm par to, 
ka ES varētu izjukt populisma vai sabiedrības apātijas dēļ. Cilvēki uzskata, ka Eiropā 
pietrūkst taisnīguma un vienlīdzības, kā arī drošības. Tika izteiktas arī bažas, vai ES 
spēj atrast pareizos risinājumus mūsdienu pasaules izaicinājumiem. Eiropas iedzī-
votāju viedokļi būs ieguldījums kopīga redzējuma veidošanā par Eiropas turpmā-
ko attīstību, valstu un valdību vadītājiem līdz 2019. gada jūnijam vienojoties par ES 
prioritāriem darbības virzieniem turpmākajos piecos gados.
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Eiroatlantiskā telpa joprojām ir globālās stabilitātes un noteikumos balstītās starp-
tautiskās kārtības stūrakmens. Vienlaikus turpina pieaugt gan ārēji, gan iekšēji 
izaicinājumi, kas rada spiedienu uz pašreizējo kārtību un līdz ar to arī uz Latvijas 
drošību. 2018. gadā ES un NATO dalībvalstu attiecības ar Krieviju turpināja saasi-
nāties tās īstenotās agresīvās un provokatīvās ārpolitikas rezultātā, kas aizsākās jau 
2008. gadā ar agresiju pret Gruziju. Konflikts Ukrainā joprojām turpinās, Minskas 
vienošanos izpildē nav progresa. Situāciju papildus ir saasinājusi Krievijas militā-
rā agresija Kerčas jūras šaurumā, kas ir klajā pretrunā ar Ukrainas suverenitāti un 
starptautiskajām tiesībām. Eiroatlantiskā telpa tāpat saskaras ar pārbaudījumiem, ko 
veicina viedokļu atšķirības tirdzniecības, klimata un citos jautājumos. 

Latvijas drošība stingri un stabili sakņojas ciešā Eiroatlantiskā sadarbībā starp Eiro-
pu, ASV un Kanādu. ASV praktiskais militārais atbalsts mūsu reģionam un Eiro-
pas drošībai saglabājas un pieaug, kam vēlreiz guvām apliecinājumu arī 2018. gada 
3.  aprīļa ASV–Baltijas valstu Prezidentu Samitā Vašingtonā un Samita deklarācijā. 
Izceļams ir Kanādas ieguldījums mūsu un Eiroatlantiskajā drošībā, tostarp uzņemo-
ties turpināt NATO paplašinātās klātbūtnes bataljona kaujas grupas vadību Latvijā 
līdz 2023. gadam. Nākamgad Latvijā kopā ar sabiedrotajiem atzīmēsim spēcīgās ali-
anses pastāvēšanas 70. jubileju.

Līdzās konvencionāliem draudiem arvien spēcīgāk izpaužas hibrīdais apdraudē-
jums, kur līdzās militāriem līdzekļiem tiek izmantoti dažādi nemilitāri instrumenti, 
tostarp kiberuzbrukumi un propaganda. Lai uzlabotu kiberdrošību, Latvija ir iein-
teresēta aktīvā un mērķtiecīgā starptautiskajā sadarbībā. Latvija atbalsta jēgpilnu 
esošo ar kiberdrošību saistīto starptautisko mehānismu izmantošanu un esošo starp-
tautisko normu un tiesību piemērošanu kā fiziskā, tā arī virtuālā vidē. Latvija atbal-
sta cilvēktiesībās balstītu pieeju kiberdrošībai. 

Globālie izaicinājumi ir iemesls spēku apvienošanai, lai stiprinātu multilaterālis-
ma principu. Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir tam piemērots globālas 
pārvaldības instruments. Tomēr ANO jāspēj mainīties, lai spētu rīkoties atbilstoši 
21.  gadsimta strauji mainīgajām prasībām, atsakoties no novecojušām iezīmēm un 
izvērtējot resursu lietderīgumu. Kā ES dalībvalsts Latvija līdzdarbojas tās ārpoliti-
kas veidošanā un ir ieinteresēta, ka ES kļūst par redzamu līderi ANO ietvaros. To ir 
iespējams sasniegt, ja ES saglabās vienotību un spēs vienoties par sev kopīgu ANO 
jautājumu dienaskārtību un risinājumiem. ANO kontekstā ir būtiski, ka ES dalīb-
valstis īsteno aktīvu ārpolitiku kā ANO Drošības padomes pastāvīgie vai nepastāvī-
gie locekļi. Šo iemeslu dēļ Latvija ir sākusi gatavoties 2025. gadā notiekošajām vēlē-
šanām uz ANO Drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu 2026.–2027.  gadam. 
Latvijas uzkrātā ārpolitiskā pieredze un zināšanas ir pietiekamas, lai šo mērķi 
sasniegtu. 
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2019. gadā Latvija kā Baltijas Ministru padomes prezidējošā valsts vadīs tās darbu, 
veicinot Baltijas reģiona drošību un labklājību, izvirzot trīs prioritāros virzienus  – 
drošības stiprināšanu, reģionālās savienojamības attīstību, kopīgu interešu aizstāvī-
bu ES ietvaros. Savukārt 2019. gada 1.  jūlijā noslēgsies Latvijas prezidentūras gads 
Baltijas jūras valstu padomē. Ziemeļeiropa ir Latvijas identitāti un ģeopolitiku nosa-
košais reģions. Reģiona valstis vieno kopīgs redzējums par demokrātiskas un atvēr-
tas sabiedrības pamatvērtībām, kopīgi pieredzētais kopīgajā vēsturē. Tas sekmē 
astoņu Baltijas–Ziemeļvalstu (NB8) valstu savstarpējo sadarbību, kā arī reģiona 
drošības un attīstības veicināšanai atver sadarbību arī ar Poliju un Vāciju. Pozitīvi 
jāvērtē Apvienotās Karalistes pastāvīgā interese nostiprināt savu sadarbību ar NB8 
valstīm.  

Reģionālā sadarbība ir svarīga arī globālās sasilšanas un klimata maiņas kontekstā. 
Klimata maiņa rada būtiskas izmaiņas Baltijas jūras reģionam tuvajā Arktikā un 
mūžīgā sasaluma joslā. Ziemeļu Ledus okeāns lēnām kļūst par navigācijai un trans-
porta interesēm piemērotu reģionu, radot jaunu Ziemeļu ūdensceļa transporta artē-
riju, paverot priekšnoteikumus arī aktīvai Arktikas dabas resursu izmantošanai. Tā 
ir vienlaikus gan pozitīva, gan negatīva ziņa, tai skaitā Baltijas jūras reģionam un 
reģiona valstu interesēm. Ir palielinājušies Arktikas militarizācijas draudi, kas tieši 
ietekmē un ietekmēs arī Latvijas un tās sabiedroto nacionālās drošības intereses.

Sadarbība ar Apvienoto Karalisti, arī ASV, Īriju, Vāciju un citām valstīm ir svarī-
ga saiknes uzturēšanai ar mūsu tautiešiem ārvalstīs. Šis uzdevums ieņem arvien 
būtiskāku vietu Ārlietu ministrijas prioritāšu sarakstā. Tādēļ īpaši izceļamas šādas 
atbalsta jomas un tām pakārtotā rīcība: (1)  latviskās identitātes un piederības Lat-
vijai stiprināšana, latviešu valodas saglabāšana, kultūras izpēte un saglabāšana; 
(2) mērķtiecīga diasporas iesaistīšana Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un 
zinātnes attīstīšanā; (3) diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana; 
(4) atbalsts reemigrācijai. 2018. gada 1. novembrī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja 
Diasporas likumu. Tajā noteikto uzdevumu un mērķu īstenošana būs Ārlietu minis-
trijas turpmāko gadu prioritāte. 

Ārpolitikas un drošības politikas īstenošanā 2018.  gads ir bijis īpaši dinamisks, un 
iesāktais ir jāturpina, lai iestātos par procesiem, kas garantē Latvijas kā neatkarīgas, 
brīvas, demokrātiskas un drošas valsts tālāku attīstību un tās iedzīvotāju labklājības 
pieaugumu.
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ĀRPOLITIKA – LATVIJAS 
NEATKARĪBAS NODROŠINĀTĀJS
Rihards Kols, Latvijas Republikas Saeimas  
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Tradicionāli katru jauno gadu Latvijas un, šķiet, arī citu valstu ārpolitikas izvēr-
tējumā sāk ar kādu no frāzes “bijis vētrains gads” variācijām. Un, patiesi, būs grūti 
atcerēties laikus, kad ģeopolitiskās norises būtu vērtējamas kā mierīgas, bez sasprin-
guma, bez strīdīgām norisēm. Bet vienmēr ir vērts atcerēties primāro ārpolitikas 
mērķi  – neatkarības ilgtspējas nodrošināšana. Visu ārējo vētru vējos valstij jāspēj 
saglabāt stabilitāti, jāspēj nostāvēt un saglabāt savas vērtības, turpināt aizstāvēt savas 
intereses un savu neatkarību šajās brāzmās. Tas, ka savu simtgadi esam sagaidījuši 
drošībā, ir milzīgs sasniegums, liela, kopīga darba rezultāts, kā neatņemama sastāv-
daļa ir bijis mūsu diplomātu paveiktais Latvijas interešu un drošības aizstāvēšanā 
gan 20. gadsimtā, gan 21. gadsimta sākumā. 

Ieejot Latvijas otrajā simtgadē, ir skaidrs, ka mūsu lielākais ārpolitikas izaicinājums 
būs pārmaiņas starptautiskajā kārtībā, kas uzņēmušas straujus apgriezienus pēdējo 
gadu laikā. Ārpolitikas veidošanā mūsu prioritātes būs nemainīgas – turpināt iestā-
ties par starptautisko tiesību un cilvēktiesību respektēšanu visos līmeņos, kā arī caur 
leģitīmām starptautiskajām organizācijām un reģionālajiem sadarbības formātiem 
aizstāvēt un pārstāvēt mūsu nacionālās intereses. Mūsdienu starptautiskajā politikā 
izaicinājumu, neskaidrību un risku saraksts ir garš: starptautiskā nestabilitāte, Krie-
vijas agresīvā ārpolitika, neskaidrie Eiropas Savienības attīstības scenāriji un bloka 
nākotne, Lielbritānijas izstāšanās process no Eiropas Savienības, kodolapdraudē-
jumi, bruņošanās sacensības, hibrīdapdraudējumi un kiberapdraudējumi, klimata 
pārmaiņas un to radītās sekas starptautiskajai stabilitātei un drošībai, starptautiskais 
terorisms un organizētā noziedzība, kā arī globālie satricinājumi ekonomikā. 

Sarežģītos laikos, kad demokrātisko pasauli apdraud dažādi spēki, politiķu un dip-
lomātu uzdevums ārpolitikas kontekstā paliek nemainīgs – sargāt, noturēt Latvijas 
neatkarību, turpināt to stiprināt un attīstīt mūsu valsti tālāk, kopt mūsu kultūru, tra-
dīcijas, sargāt mūsu identitāti un iestāties par tām vērtībām, kas nostiprinātas mūsu 
Satversmē. 
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LATVIJA EIROPAS SAVIENĪBĀ

Pēdējo gadu laikā Latvija kļuvusi par vienu no straujāk augošajām Eirozonas ekono-
mikām un pat visstraujāk augošo ekonomiku Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības 
organizācijā (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD). 
Esam veiksmīgi izmantojuši Eiropas Savienības (ES) dotās iespējas krīžu pārvarēša-
nai un turpinām sekmēt savu ekonomisko izaugsmi. Vienlaikus ES ir pārdzīvojusi 
vairākus satricinājumus un atrodas kārtējās krustcelēs. Lielbritānijas izstāšanās pro-
cess no ES joprojām aktuālu uztur jautājumu par ES nākotni. Joprojām cīnāmies ar 
migrācijas radīto spiedienu, daudzviet vērojama pieaugoša radikalizēšanās un eiro-
skepticisms. Demokrātiskās sabiedrības cieš no leģitimitātes problēmām, kas saistī-
tas ar zemu uzticēšanos politiskajiem spēkiem un demokrātiskajām institūcijām. Šie 
izaicinājumi nemitīgi pārbauda ES dalībvalstu spēju vienoties par kopīgu nākotnes 
vīziju un vienotu pieeju problēmu risināšanai. 

Kad Latvija 2003. gadā balsoja “par” iestāšanos ES, mēs balsojām par vienu Eiropas 
projektu, par vienlīdzības un līdzvērtības pamatprincipiem. Eiropas Komisijas prezi-
dents Žans Klods Junkers 2017. gadā izvirzīja piecus attīstības scenārijus ES nākot-
nei, no kuriem viens  – vairāku ātrumu Eiropa, ar “Eiropas kodolu”  – neatbilst ne 
Latvijas, ne ES interesēm. Šis mītiem apvītais ES kodols ir kā “Lohnesa ezera bries-
monis” – ik pa brīdim it kā uzrodas, bet neviens to nav redzējis, un  īsti neviens tam 
arī netic. Vairāku ātrumu Eiropas modelis, iedibinot šo mītiskā kodola un perifērijas 
sistēmu, uz kuru iepriekš uzstājušas ES dibinātājvalstis un atsevišķas Latvijas vado-
šās amatpersonas, radīs vēl lielāku plaisu starp dalībvalstīm un vēl vairāk attālinās 
Eiropas pilsoņus no Eiropas projekta. Formāli iedibinot “kodolus” un “perifērijas”, 
mēs marginalizēsim lielu daļu dalībvalstu un to pilsoņu, riskēsim vājināt ES pozīci-
jas globalizētajā pasaulē un faktiski nonāksim pretrunā ar ES pamatprincipiem. Tur-
klāt tik fundamentālas pārmaiņas pieprasītu nopietnas izmaiņas esošajos ES līgu-
mos, par ko lemt drīkst visas ES dalībvalstis, nevis kāds abstrakts kodols, par kura 
sastāvu un privilēģijām neviens neko nezina.

Ir skaidrs, ka, visticamāk, ES attīstīsies nevis pēc viena no izvirzītajiem scenārijiem, 
bet gan pēc diskusiju ceļā atrasta kompromisa. Nākotnes Eiropu arī veidos nāka-
mais, 2019. gadā ievēlētais Eiropas Parlaments un Komisija. Šīs vēlēšanas būs nozī-
mīgs pieturas punkts, kurā jau daudz skaidrāk iezīmēsies ES, arī Latvijas, pilsoņu 
redzējums par to, kādai būtu jāizskatās ES nākotnē, jo galu galā Eiropu veido cilvēki, 
nevis administratīvas teritorijas. Ļoti būtiska loma būs ES pilsoņu aktivitātei šajās 
vēlēšanās, jo to rezultāti būs kā katalizators ES pilsoņu un arī ārējo spēku uztve-
rei par ES demokrātisko institūciju leģitimitāti un tām sniegto politiskās uzticības 
kredītu. 
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Latvijas primārie ārpolitikas uzdevumi ES kontekstā ir turpināt iestāties tieši par 
mūsu interesēm. Latvijai ir jāiestājas par esošo līgumu ievērošanu, un mums pašiem 
ir jāatceras, ka nevienai valstij ES ietvaros nav vairāk tiesību vai privilēģiju tikai 
tāpēc, ka tā ir bijusi starp ES dibinātājvalstīm (vai kādu citu iemeslu dēļ). ES kā poli-
tisks veidojums ir vai nu vienots  – vienlīdzīgs, līdzvērtīgs, līdztiesīgs –, vai arī tas 
vienkārši neeksistē. Latvijas interesēs ir turpināt līdzšinējā ES integrācijas modeļa 
formātu  – turpināt veidot sadarbību ar dažādām valstīm noteiktās politikas jomās 
visdažādākajos ģeogrāfiskajos izvietojumos. Apzinoties, ka ES dalībvalstu intere-
ses nekad nebūs un nemaz nevar būt viendabīgas, ar šādu bloku palīdzību mums ir 
iespēja virzīt tos jautājumus, kas Latvijai ir būtiski – piemēram, pretestība Nord Stre-
am 2 projektam. 

Svarīgs jautājums būs taisnīga ES daudzgadu budžeta panākšana 2021.–2027. gadam. 
Apvienotās Karalistes izstāšanās nebūtu jāpieņem kā iemesls, lai samazinātu tēriņus 
un pārskatītu finansējumu dažādām programmām, kā rezultātā tiktu samazināts 
kohēzijas politikas finansējums. Būs jāstiprina un jāpabeidz Vienotā tirgus izveide, 
tā nodrošinot visu vienpusējo barjeru nojaukšanu; tāpat jāpabeidz vienotā banku 
uzraudzības noregulējuma mehānisma izveides process, lai tā nodrošinātu labāku ES 
finanšu sistēmas darbību. 

Viennozīmīgi skaidrs, ka tuvākajos gados būs jādiskutē par PESCO jeb pastāvīgo 
strukturēto sadarbību drošības un aizsardzības politikas jomā – konkrētāk, šī pastā-
vīgā ietvara kontekstā Latvijai būs jāiestājas par jēgpilnu sadarbību aizsardzības 
jomā, vienlaikus uzstājot, ka šis formāts nedrīkst pārklāties ar Ziemeļatlantijas līgu-
ma organizācijas (NATO) pamatfunkcijām un ka nebūtu veidojama vēl kāda papil-
du aizsardzības alianse. 

Paredzams, ka ES līmenī neizbēgamas būs sarunas par dalībvalstu tiesībsargājošo 
iestāžu sadarbības un kapacitātes stiprināšanu organizētās noziedzības – cilvēktirdz-
niecības, pārrobežu finanšu noziegumu un terorisma finansēšanas  – apkarošanas 
jomā. Līdzšinējā darbība ES dalībvalstu izlūkošanas iestāžu sadarbībā nav nesusi 
vajadzīgos rezultātus – diemžēl pārāk bieži esam redzējuši, ka nespēja vai nevēlēša-
nās dalīties ar izlūkošanā iegūto informāciju nodarījusi kaitējumu kādai dalībvals-
tij un visai tās sabiedrībai. Tāpat jāstiprina Eiropas policijas biroja (EUROPOL) 
kapacitāte.

Tieši tuvākajos gados būs jāpieņem izšķirīgi lēmumi gan par Latvijas, gan ES 
nākotni. Latvija Eiropas projektam ir ticējusi vēl pirms savas pievienošanās ES, un, 
svinot 15.  gadadienu savai dalībai šajā blokā, esam vēl vairāk pārliecināti ne tikai 
par ES nepieciešamību un tās pozitīvo pienesumu pasaulei, bet arī par mūsu kopī-
gajām spējām pārvarēt visus tai radītos izaicinājumus. Esam pārliecināti, ka arī no 
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šīs politiskās krīzes – jo šī pavisam noteikti nav ne pirmā, ne pēdējā krīze, ar kuru 
nāksies saskarties ES  – var iziet kā spēcīgāka un arī paplašināta organizācija, ja 
mācēsim pareizi šo krīzi izmantot. Ir nepieciešams pragmatisks skatījums uz šodie-
nas Eiropas realitāti, atvērtība “jaunām sejām” (jaunām dalībvalstīm) un savu pil-
soņu viedokļa uzklausīšana. 

LATVIJA UN BREXIT

2016.  gada referendums par Lielbritānijas turpmāko dalību ES radīja triecienu ES 
un arī pasaules finanšu tirgos. Šoka viļņus jūtam joprojām sarežģīto Brexit sarunu 
kontekstā. Un tas ir saprotams – nav iespējams pārvērtēt to, cik svarīga ES ir Liel-
britānija – lai gan tā nebija viena no dibinātājvalstīm, Lielbritānija ir bijusi Eiropas 
Ekonomikas kopienas dalībniece kopš 1973. gada ar spēcīgu un neatkarīgu viedokli 
un ir bijusi cieši integrēta ES norisēs. 

Lai gan Lielbritānijas pilsoņi ir lēmuši par izstāšanos no ES, Apvienotā Karalis-
te joprojām ir un būs uzticams sabiedrotais Latvijai, kā arī nozīmīgs partneris ES. 
Lai gan joprojām nevēlama ir Lielbritānijas izstāšanās no ES, šie procesi ir sākti, un 
Latvijas interesēs ir, lai arī pēc Brexit ES un Lielbritānijas attiecības saglabājas cie-
šas un konstruktīvas. Tā vienošanās, kas tiks panākta starp abām pusēm, būs tais-
nīga, nodrošinot Latvijas un Eiropas pilsoņu tiesības Apvienotajā Karalistē un britu 
tiesības ES. 

DROŠĪBAS IZAICINĀJUMI PASAULĒ

Raugoties pasaules kontekstā, šodienas ārpolitikas izaicinājumi  – Irānas hegemo-
nijas ambīcijas Tuvajos Austrumos, Ķīnas pozīciju pieaugums, Krievijas nihilisms, 
Eiropas fragmentēšanās un savā ziņā arī populisms, Sīrijas pilsoņu karš, transna-
cionālais terorisms un kiberdraudējums  – iezīmē izaicinošāko laiku mūsdienu 
ārpolitikā.

Joprojām konfrontācijas kursu turpina Krievija, sadarbības vietā priekšroku dodot 
destruktīvai rīcībai, īstenojot valstu suverenitātes un starptautiski atzīto robežu 
ignorēšanu. Viss liecina, ka uzņemto politisko kursu Krievija plāno turpināt, tāpēc 
Latvijai arvien jāturpina iestāties par nepieciešamību vēl vairāk stiprināt NATO 
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kolektīvās aizsardzības funkcijas, lai tā īstenotu atturēšanas politiku. Tāpat mums 
stingri jāiestājas par sankciju politikas uzturēšanu pret Krieviju tik ilgi, cik tas 
nepieciešams, līdz Krievija atgriežas pie starptautisko tiesību un diplomātijas prin-
cipu ievērošanas. Latvijai būs svarīgi spēt objektīvi atspoguļot realitāti, tā parādot, 
ka šobrīd Kremlis nav uzskatāms par ģeopolitisku partneri un ka mūsu kopējais pri-
mārais uzdevums ir nodrošināt maksimālu ekonomisko neatkarību no attiecībām 
ar Krieviju, īpaši ES un jomās, kur tā ir viegli ievainojama, piemēram, enerģētikā. 

NATO būs jāturpina atbildēt uz Krievijas hibrīdkara radītajiem izaicinājumiem. 
Krievijas hibrīdkarā lielāks uzsvars likts uz asimetriskām un netradicionālām 
militārajām spējām, kas līdz šim nopietni apgrūtinājis NATO spēju cīnīties pret 
destabilizāciju, informatīviem uzbrukumiem, kiberuzbrukumiem, dezinformā-
ciju, propagandu un psiholoģiskajām operācijām. Šāda veida hibrīdkarš turpinās 
radīt drošības izaicinājumus ne tikai Baltijas valstīm, kas atrodas uz “frontes līni-
jas”, bet arī visām NATO dalībvalstīm. NATO kontekstā Latvijai būs jāspēj pār-
liecināt sabiedrotos par nepieciešamību “iespējot” teorētisko pētījumu rezultātus 
no NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (StratCom) un Kiberdrošī-
bas centra Igaunijā, izstrādājot praktiskus un konkrētus ieteikumus, rīcības plānus 
un skaidri formulētas stratēģijas. Gadu desmitiem NATO primāri ir fokusējies uz 
tā saukto “fizisko varenību”, vienlaikus otrajā plānā novirzot informācijas un izpē-
tes jomas. Apzinoties, ka hibrīdkarš nu ir kļuvis par normu un ka informācija tiek 
izmantota kā spēcīgs destabilizēšanas rīks, NATO ir jārīkojas. Mums ir jāspēj pār-
vērst mūsu iegūtās zināšanas praktiskā rīcībā, un, iespējams, tā rezultātā jāvirzās uz 
jaunas NATO institūcijas izveidi vai vismaz pieejas maiņu. NATO jāmaina fokuss 
no reaģēšanas uz plānošanu un prognozēšanu, radot jaunu stratēģiskās prognozēša-
nas centru. 

Draudus rada arī kibernoziedzība. Šodien ar kiberuzbrukumiem ir iespējams 
ne tikai iznīcināt kritisko infrastruktūru, bet arī graut uzticību institūcijām un 
demokrātijas pamatprincipiem. Pēc pēdējos gados pieredzētā, kad ārēji spēki 
mērķtiecīgi, agresīvi un efektīvi manipulē ar demokrātisku valstu vēlēšanām un 
pilsonisko sabiedrību, nepieciešamība pēc starptautiski atzīta kibertelpas regu-
lējuma ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Latvija var būt viena no tām valstīm, kas 
var aicināt noteikt konkrētas, precīzas un starptautiskas normas kiberdrošības 
jomā, tā novēršot, ka dažādas valstis turpina ar taktiskiem uzbrukumiem pārbau-
dīt un iztaustīt kibertelpu iespēju robežas  – rīcība, kas ir bīstama visai globālajai 
sabiedrībai. 
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STARPTAUTISKĀ TELPA

Strauji mainīgajā drošības vidē jaunu nozīmības pakāpi turpinās iegūt reģionā-
lā sadarbība. Latvijas nākotni nespēju iedomāties bez visām trim Baltijas valstīm; 
mūsu kopīgi piedzīvotā vēsture  – neatkarības iegūšana, II Pasaules karš, okupāci-
jas periods, neatkarības atgūšana, virzība un iestāšanās ES un NATO, kopīgs ceļš 
uz integrāciju starptautiskajās organizācijās  – pierāda, ka mūsu sadarbībā slēpjas 
milzīgs spēks. Ir svarīgi padziļināt Baltijas valstu savstarpējo sadarbību nākotnē, 
meklējot jaunus, inovatīvus un resursus saudzējošus sadarbības formātus. Tāpat 
Ziemeļvalstu-Baltijas (NB8) formāts arvien sevi pierāda kā viens no veiksmīgāka-
jiem sadarbības formātiem, un Latvijai būs jāturpina tajā intensīvi pārstāvēt un vir-
zīt savas intereses  – NB8 lēmumiem nereti ir ietekme arī uz ES un NATO līmeņa 
lēmumu pieņemšanu, tāpēc šo formātu nedrīkstam novērtēt pārāk zemu arī nākot-
nē. Noteikti aktualizēsies arī sadarbība ne tikai rietumu-austrumu līmenī, bet arī 
ziemeļu-dienvidu kontekstā, no kā īpaši nozīmīgs varētu būt Trīs (Baltijas, Melnās 
un Adrijas) Jūru iniciatīvas formāts. 

Pēdējo gadu notikumi arī mums likuši nopietni pārvērtēt Apvienoto Nāciju Organ-
zācijas (ANO) lomu  – pārāk bieži esam redzējuši, kā ANO drošības padome tiek 
paralizēta un kā tiek manipulēts ar starptautisko tiesiskumu. Mūsu uzdevums ir 
starptautiskajā darbakārtībā virzīt iespēju reformēt ANO Drošības padomi, pār-
skatot tās darba metodes un principus, īpašu uzmanību pievēršot šo procesu atklā-
tumam, atbildīgumam un caurskatāmībai. Ņemot vērā, ka ANO Drošības padomes 
pastāvīgajām loceklēm ir milzīga atbildība par miera nodrošināšanu pasaulē, nevie-
na no pastāvīgajām dalībvalstīm nedrīkst ļaunprātīgi izmantot savas veto tiesības, tā 
apejot ANO Statūtu principus. Latvijai arī daudz aktīvāk ir jāizmanto sava pārstāv-
niecība ANO, aktualizējot jautājumus starptautisko tiesību un cilvēktiesību jomā. 

TRANSATLANTISKĀ SADARBĪBA

Amerikas Savienotās Valstis (ASV) vienmēr ir bijis ciešs Latvijas sabiedrotais, pēdē-
jo 25 gadu laikā īstenojot konsekventu politiku un atbalstot Baltijas valstis. Mums ir 
jāstiprina šī stratēģiskā partnerība drošības politikas un ekonomikas jomā. 

Latvijas interesēs ir veicināt maksimālu ES un transatlantiskās tirdzniecības telpas 
integrāciju, likvidējot šķēršļus brīvai preču, pakalpojumu un investīciju plūsmai. 
Esošais politiskais klimats ASV liecina, ka pastāv iespēja atjaunot sarunas par ES 
un ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības (TTIP) līgumu. 
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Latvijai stingri jāturpina iestāties par šāda līguma nepieciešamību un arī nākotnē 
būs aktīvi jāstrādā pie sarunu atjaunošanas šajā jautājumā.

Lai gan esošā ASV administrācija pēdējo gadu laikā ir radījusi stratēģiskas nestabili-
tātes vidi pasaules politikā, mainot attiecības ar sabiedrotajiem un starptautiskajām 
institūcijām, gan ASV Kongress, gan ASV ārpolitikas veidotāji ir spējuši pārliecino-
ši paust ASV atbalstu ciešai transatlantiskajai sadarbībai. Latvijai no savas puses ir 
jāspēj pielāgoties šodienas ASV ārpolitikas un sadarbību veidošanas principiem, lai 
tā stiprinātu savas pozīcijas un intereses gan ekonomiskās sadarbības, gan NATO 
kontekstā.

NOBEIGUMA VIETĀ

Mēs esam tik lieli, cik lieli mēs vēlamies būt. Latvija starptautiskajā telpā var būt 
spēcīga un pārliecinoša, un mūsu intereses var tikt pārstāvētas visaugstākajā līme-
nī. Mēs esam brīva valsts, un mums nav jāpiekopj bezierunu paklausība. Mēs varam 
paust savu viedokli. 

Latvijas ārpolitikai jāmainās atbilstoši pārmaiņām pasaulē. Kopš neatkarības atgū-
šanas ar savas ārpolitikas definēšanu mums ir gājis samērā viegli. Bet, mainoties 
starptautiskajai situācijai, arī ārpolitikā jāmainās orientieriem. Sarežģītākā starp-
tautiskā situācija prasa Latvijas ārpolitikas lomas paplašināšanu, jaunu virzienu un 
sadarbības formu meklēšanu  – piemēram, sadarbojoties ar tām valstīm, ar kurām 
mums ir kopīgas intereses. Pats galvenais uzdevums ārpolitikā ir pārstāvēt savu 
iedzīvotāju intereses, savas nacionālās pozīcijas un pārstāvēt tās stingri un aktīvi. 
Pārāk bieži līdz šim esam palikuši pasīvā pozīcijā, uzņēmušies starptautisko atbil-
dību, aizmirstot par savām nacionālajām interesēm, tās pakārtojot diplomātiskajai 
neitralitātei. Neapšaubāmi  – ir jomas, kurās Latvijai ir nopietni jāstrādā pie savas 
reputācijas uzlabošanas, bet reputācijas spodrināšana nedrīkst pārvērsties par bez-
ierunu pakļāvību un “peldēšanu pa straumi”. Ir jāsaprot, ka mēs kā valsts vienmēr 
būsim starp dzirnakmeņiem, un ir svarīgi pieņemt lēmumus savās interesēs, nevis 
baidoties no kāda reakcijas. Vienlaikus nedrīkst pazaudēt kopīgo, lielo “bildi” – apzi-
ņu, vai mēs kā valsts gribam piederēt demokrātiskajai pasaulei, vai negribam. Tas, 
manuprāt, ir svarīgākais. 
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SKATĪJUMS UZ NĀKAMAJIEM 
GADIEM UN DARĀMAJIEM 
DARBIEM, KAS SAISTĪTI AR 
LATVIJU EIROPAS SAVIENĪBĀ. 
2019. GADS – PĀRMAIŅU GADS 
VISĀS FRONTĒS
Vita Tērauda, Latvijas Republikas Saeimas  
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja

2019. gads sola pārmaiņas Eiropā – ievēlēsim jaunu Eiropas Parlamentu, sagaidīsim 
jaunu Eiropas Komisijas priekšsēdētāju. Sākām gadu 28  valstu savienībā, bet gada 
noslēgumā būsim vairs tikai 27. 2018.  gada nogalē ievēlējām jaunu Saeimu, bet, 
ieejot 2019.  gadā, vēl gaidām, kādu valdību un kādu politiku piedāvās šī Saeima. 
Esam liecinieki tam, kā daudzās Eiropas valstīs populisms pieņemas spēkā, kā dažu 
Eiropas valstu valdības met izaicinājumus Eiropas vērtībām. Arī globāli šūposimies 
pārmaiņu viļņos. Latvijai būs jo svarīgāk stiprināt savas transatlantiskās drošības 
saites un Eiropas noturību pret visdažādākajiem izaicinājumiem. 

EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS

Maijā kopīgi ievēlēsim jaunu Eiropas Parlamentu – tas solās būt ievērojami atšķi-
rīgs gan skaitļu, gan ideoloģiju ziņā. Līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no 
ES saruks kopējais vietu skaits asamblejā, bet Latvija saglabās savas 8  vietas. Pirms 
maija vēlēšanām Zviedrijā, Luksemburgā, Somijā, Igaunijā, Beļģijā un Dānijā būs jau 
notikušas nacionālās vēlēšanas, kuru rezultāti var atspoguļoties arī Eiropas līmenī. 
Atgriešanās pie retorikas par nacionālo valstu suverenitāti, populisma uzvaras gājiens, 
dažu partiju antieiropeiskā un eiroskeptiskā nostāja un pret migrāciju vērstā retorika 
ir parādības, ko vērojam vairākās ES dalībvalstīs. Politiskā pārkārtošanās notiks, un 
laiks rādīs, vai līdz šim skaitliski vismazākās parlamentā pārstāvētās politiskās gru-
pas. kā, piemēram, Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD) vai Europe of 
Nations and Freedom (ENF) iegūs vairāk vietu un spēs ietekmēt EP darba kārtību.
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Latvijai būs jānodrošina, lai jau iesāktie projekti un iniciatīvas saņemtu jaunā EP 
atbalstu un tiktu īstenoti līdz galam. Lai Latvijas intereses tiktu ievērotas Eiropas 
nākotnes veidošanā, vai tas būtu ES daudzgadu budžets, drošības politika, Eiropas 
robežu pārvaldības uzlabošana, ilgtspējīgi risinājumu migrācijas jautājumos, vai arī 
pienācīga finansējuma saglabāšana lauksaimniecības un kohēzijas politikai.  

BREXIT UN LATVIJAS GATAVĪBA TAM

Marta beigās Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības. Vēl nezinām, vai 
šī izstāšanās notiks regulētā veidā saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes līgumu, 
vai tā notiks bez šāda noregulējuma. Lai gan Eiropadomē ir apstiprināts Izstāša-
nās līgums un politiskā deklarācija par nākotnes attiecībām ar Apvienoto Karalisti, 
Apvienotās Karalistes parlaments 2018. gadā to nepaguva apstiprināt. 

Latvijai ir jābūt gatavai abiem scenārijiem: 1) sakārtota izstāšanās, balstoties uz vie-
nošanos; 2) nesakārtota izstāšanās, ja vienošanos panākt neizdodas. Par to, kurš sce-
nārijs īstenosies, mēs varēsim būt pārliecināti tikai 2019. gada marta beigās. Neatka-
rīgi no tā, kurš scenārijs iestāsies, būs lielas izmaiņas Eiropas Savienības (tai skaitā 
Latvijas ) un AK sadarbībā, jo mainīsies attiecību modelis.

Saeimas Eiropas lietu komisija 2019. gada pirmos mēnešus pavadīs, pārraugot to, kā 
Latvija gatavojas šīm pārmaiņām. Šobrīd norit darbs gan ES līmenī, gan Latvijā, lai 
institūcijas, iedzīvotāji un uzņēmēji būtu gatavi Brexit radītajām izmaiņām. Latvijā 
gatavības pasākumi atsevišķos sektoros ir konkrēto nozaru ministriju atbildībā. Lat-
vijai ir jāapzinās sava gatavība brīdim, kad Lielbritānija pametīs Eiropas ģimeni. Pat 
ja mēs vēl nezinām, tieši kā tas notiks – mums ir jādara viss, lai nākamajā dienā pēc 
Brexit mēs skaidri zinātu mūsu pašu tālāko rīcību.  

Viens no Latvijai būtiskākajiem aspektiem Brexit procesā ir ES pilsoņu tiesību 
nodrošināšana. Vislielākā Latvijas diasporas daļa dzīvo Lielbritānijā. Latvijai ir sva-
rīgi, lai tās valstspiederīgie arī pēc Brexit varētu turpināt pilnvērtīgi dzīvot, strādāt 
un studēt. Apvienotā Karaliste ir un paliks viens no nozīmīgākajiem Latvijas starp-
tautiskajiem partneriem – ar ciešu sadarbību drošības, aizsardzības, ārlietu, tirdznie-
cības, kultūras, izglītības un citos jautājumos. 
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ES DAUDZGADU BUDŽETS (MFF),  
TAI SKAITĀ KOHĒZIJAS POLITIKA

Jauns politisks salikums Eiropā prasīs īpašas pūles, lai apstiprinātu tādu Eiropas 
Savienības daudzgadu budžetu (2021.–2027.), kas maksimāli atbildīs Latvijas inte-
resēm un ko varētu sākt īstenot laicīgi un bez kavēšanās. Latvijai būtiski ir attīstīt un 
stiprināt kopīgu ES infrastruktūru, atbalstot patiesu eirointegrāciju, kā arī saņemt 
maksimālu atbalstu tās ekonomiskajai attīstībai, lai mūsu ekonomika sasniegtu Eiro-
pas vidējos rādītājus. 

Eiropas ātrgaitas dzelzceļa līniju sadrumstalotība ir jānovērš un jāstiprina vājie 
savienojumi, ļaujot pilnvērtīgi integrēt Somiju un Baltijas valstis kopīgajā ES trans-
porta tīklā. Tas veicinās ne tikai Ziemeļjūras–Baltijas jūras reģiona ekonomisko 
kapacitāti, bet arī visas ES militāro mobilitāti. Saeimas Eiropas lietu komisija rūpī-
gi sekos līdzi tam, lai pēdējā gadsimta lielākā ātrgaitas dzelzceļa projekta Rail Balti-
ca izbūve tiktu realizēta un lai tam tiktu nodrošināts vajadzīgais finansējums jaunā 
daudzgadu budžeta plānošanas perioda ietvaros. Rail Baltica ļaus Latvijai ne tikai 
politiski, bet arī praktiski būt pilnvērtīgai Eiropas sastāvdaļai. Tas ir stūrakmens, kas 
nostiprina ne tikai vārdos, bet arī darbos ideju par kopīgu eiropeisko telpu.  

Eiropas Savienības Kohēzijas politika ir nodrošinājusi Latvijas IKP pieaugumu par 
7,3  % kopš tās pievienošanās blokam, mērķtiecīgi tuvinot Latviju vidējam ES val-
stu IKP līmenim. Taču vidējais līmenis vēl nav sasniegts. Tādēļ Latvija arī turpmāk 
uzstās, ka finansējuma apjomam, kas jaunajā plānošanas periodā tiek paredzēts 
Kohēzijas politikai, ir jāsaglabājas vismaz sākotnējā Eiropas Komisijas piedāvājuma 
līmenī (4,3  miljardi eiro). Īpašus izaicinājumus vienmērīgai ekonomiskai izaugs-
mei Latvijā rada depopulācijas ietekme uz tautsaimniecību – nākamajā plānošanas 
periodā Kohēzijas politikas izstrādē jāņem vērā arī šie attīstības riski. 

2019.  gada pavasarī Saeimas Eiropas lietu komisija Eiropas semestra procesa ietva-
ros iepazīsies ar Eiropas Komisijas vērtējumu par Latvijas ekonomisko un sociālo 
politiku, tā nodrošinot parlamentāro uzraudzību šim procesam. Tas ļaus deputā-
tiem jau laikus iedziļināties iespējamos lēmumos, kas Latvijai būs veicami, veidojot 
2020. gada budžetu līdzsvarotu. Eiropas semestris ir process, kura mērķis ir stipri-
nāt koordināciju, kamēr vēl briest būtiski budžeta lēmumi, mazinot risku, ka Eiropas 
valstīs tiktu pieņemti populistiski lēmumi uz valsts budžeta deficīta rēķina. Saeimas 
Eiropas lietu komisija izmantos Eiropas semestri kā iespēju konstruktīvi paraudzī-
ties uz sevi no malas. 
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GLOBĀLIE IZAICINĀJUMI 

Globālā politiskā viļņošanās pastiprina apņēmību Latvijai un Eiropas Savienībai 
kopumā izkopt spēcīgas transatlantiskās attiecības. Paralēli, nedublējot uzdevumus 
un funkcijas, ir jāstiprina Eiropas drošība un aizsardzība, apzinoties, kāda ir drošības 
situācija un stabilitāte ES kaimiņvalstīs. 

Arvien lielāku uzmanību pievērsīsim hibrīdajiem apdraudējumiem Eiropā – tai skai-
tā attīstot praktiskus sadarbības mehānismus draudu apzināšanai, novēršanai un 
pārvarēšanai, kā arī noturības stiprināšanai. Eiropas Savienības ietvaros ir jāspēcina 
stratēģiskā komunikācija, palielinot ES Ārējās Darbības dienesta Austrumu Stratē-
ģiskās komunikācijas operatīvās grupas, kuras pamatā darbojas, lai cīnītos pret Krie-
vijas dezinformācijas kampaņām. Šie darbi ir īpaši aktuāli Eiropas Parlamenta vēlē-
šanu gadā.  

EIROPAS NĀKOTNE

Pēdējā gadā visā Eiropā notika pilsoņu dialogi par Eiropas nākotni. Latvijā iedzīvo-
tāji augsti novērtēja tās iespējas, ko Latvijai piedāvā atrašanās Eiropas Savienībā, un 
augsti novērtēja ES pilsoņu brīvības, uzskatot, ka tās nākotnē ir vēl vairāk jāstiprina. 
Bet Latvijas iedzīvotāji ir arī bažīgi par Eiropas nākotni – par to, ka Eiropas Savie-
nība varētu izjukt populisma vai sabiedrības apātijas dēļ. Par to, ka Eiropā pietrūkst 
taisnīguma. Un par to, vai Eiropas Savienība spēs atrast pareizos risinājumus mūs-
dienu pasaules izaicinājumiem. Patiesi – tehnoloģiju straujā attīstība met izaicināju-
mus ekonomiskai attīstībai, informācijas telpai un drošībai. Klimata pārmaiņas šķiet 
nenovēršamas, bet globālā spēja klimata pārmaiņu izraisīto problēmu risināšanā – 
nepietiekama. 

Latvijas iedzīvotāju bažas vislabāk varēs novērst, stiprinot Latviju kā Eiropas Savie-
nības dalībvalsti un stiprinot Latvijas balsi Eiropas Savienībā. Vai tie būtu pašmāju 
izaicinājumi ekonomiskajā attīstībā, vai Eiropas izaicinājumi informācijas telpas 
sargāšanas un drošības jautājumos, vai globāli izaicinājumi, ko rada klimata pārmai-
ņas  – Latvija veiksmīgāk spēs atbildēt uz šiem izaicinājumiem kopā ar sabiedrota-
jiem Eiropas sastāvā.  
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SECINĀJUMI

Saeimas Eiropas lietu komisijai ir dots nozīmīgs mandāts, apstiprinot Latvijas nacio-
nālās pozīcijas pirms to izskatīšanas ES Padomes sanāksmēs, tādējādi lemjot par 
Latvijai aktuāliem jautājumiem un iespaidojot to nākotnes attīstību. Aktīvi izman-
tosim šo iespēju ietekmēt nākotni, lai katram izaicinājumam rastu spēcīgu, Latvijas 
interesēm atbilstošu atbildi.
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LATVIJAS ĀRPOLITIKA SIMTGADĒ: 
NO SAKNĒM LĪDZ ZARIEM 
Ojārs Ēriks Kalniņš, 13. Saeimas deputāts,  
Ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Latvija ir apziņa, kas pirms 100 gadiem izdīga no kolektīvas apziņas, bet tās saknes 
kā nācijai stiepjas tālu un sen pagātnē. 

Kā ikvienu dzīvu organismu, to audzināja apkārtējā vide, loloja līdzāspastāvošās dzī-
ves formas, izaicināja daba, un nepārtraukti pārmainīja visapkārt esošie spēki. 

Viss, kas nācijai liek justies kā nācijai, ir šeit un ir bijis šeit gadu tūkstošiem. Tas, kas 
radās 1918. gadā, bija jaunais Valstiskuma koks, kas balstījās uz plašu un dziļu sakņu 
sistēmu – tradīcijām, kultūrām, attieksmēm, savstarpējām saiknēm un pieredzēm. 

Pēdējo 100 gadu laikā tas ir tiecies pie saules, ir bijis vētru skarts, izaudzis spēcīgs un 
lepns un gandrīz nogāzies. Tas ir izstiepis savus zarus un padziļinājis savas saknes, 
un pārdzīvojis ikvienu iekšējo vai ārējo draudu savai esībai. 

20.  gadsimta sākumā Latvijas valsts un tās ārpolitika radās no demokrātiskām 
saknēm, kas bija stingri ieķērušās Eiropas augsnē. Lai arī savā attīstībā apturēta 
50 padomju okupācijas un nesaimnieciskuma gados, pēdējos 28 gados – kopš neat-
karības atjaunošanas 1991. gadā – tā atkal izauga stipra un pārliecināta. 

BALTIJAS VALSTIS UN VĒL TĀLĀK 

Latvijas ārpolitikas raksturs un virziens 21. gadsimtā iedvesmojas no tās izteikti zie-
meļeiropeiskās kultūras un politiskās vides. Tā katrā nozīmē ir Baltijas jūras valsts. 

Tai pat laikā tā ir ieguvusi globālāku tvērumu, piedaloties Apvienoto Nāciju Orga-
nizācijā (ANO), Eiropas Savienībā (ES), Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 
(NATO), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) un neskai-
tāmās citās daudznacionālās organizācijās. Pat šis ir mūsu demokrātisko sakņu 
rezultāts, kad mūsu jaundzimusī valsts kādreiz iestājās nelabu galu ņēmušajā Tautu 
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Savienībā. Tā bija mūsu pirmā multilaterālā saistība, un, lai arī šis mēģinājums 
sakārtot pasauli nespēja novērst karu, tā nodomi bija labi. Aktīva un stratēģiska 
dalība daudznacionālās organizācijās ir bijusi Latvijas ārpolitikas atslēgas elements, 
kopš tā pirms 28 gadiem atgriezās globālajā kopienā. Daudznacionālā sadarbība ir 
ne tikai būtiska Latvijas drošībai, tā ir arī priekšnosacījums pasaules izdzīvošanai. 

Ja drošība un labklājība ir jebkuras ārpolitikas galvenie mērķi, ir vitāli svarīgi sagla-
bāt pašreizējo globālo, uz noteikumiem balstīto starptautiskās pārvaldības struk-
tūru. Ir acīmredzams, ka ikviena daudznacionālā organizācija, kurā mēs piedalā-
mies, alkst pēc reformām, un ir plašas iespējas veikt uzlabojumus. Mūsu valsts spēja 
nodrošināt mūsu tautas drošību un labklājību ir atkarīga no tā, cik meistarīgi spējam 
darboties šajos multilaterālajos orgānos un cik labi izprotam to iekšējo dinamiku. 
Pārmaiņām jānāk, bet Latvijai ir jāstiprina tās ārpolitiskie resursi, lai īstenotu tādas 
pārmaiņas, kas kalpotu gan globālajām, gan nacionālajām interesēm. 

IETEKMES SPĒKS 

Lai arī Latvijas izmēra valstīm nepiemīt liela vara, tām var būt ievērojama ietekme. 
Piemēram, Latvijas smalkā izpratne par informācijas karadarbību ļāva tai uzņemties 
vadošo lomu NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (StratCom) izveidē. 
To nekavējoties pamanīja ES, un mūsu ES prezidentūras laikā 2015. gadā mēs veik-
smīgi izdarījām spiedienu, lai ES tiktu izveidota sava Ārējās darbības dienesta Aus-
trumu stratēģiskās komunikācijas grupa (East StratCom Task Force). 

Šobrīd StratCom centrs Rīgā ir piesaistījis ekspertus no visas pasaules, ieskaitot no 
ārpus NATO esošām valstīm, un ir jaunāko tendenču priekšgalā, vēršoties pret glo-
bālo dezinformāciju, agresīvo kibertelpas izmantošanu un visām pārējām “viltus 
ziņām”, kas ikdienā pārplūdina mūsu sociālos medijos. 

Latvijas ES prezidentūra arī bija tā, kas iecēla Centrālāziju ES prioritāšu sarakstā – 
kur tā atrodas vēl joprojām. Latvija ir izveidojusi tirdzniecības, tranzīta un kultūras 
saiknes ar tādām valstīm kā Kazahstāna, Uzbekistāna, Kirgizstāna un Tadžikistā-
na un palīdz tām paplašināt šīs saiknes ar citām ES valstīm. Latvijas vēstniecības 
un nevalstiskās organizācijas (NVO) šajās valstīs kalpo par konstruktīvu stratēģis-
ko saikni starp Centrālāziju un Eiropu, un ir veicinājušas gan kultūras kontaktus 
sabiedrības līmenī, gan arī biznesu. 

Latvijas ietekme visā ES Kaimiņattiecību politikā, it īpaši Austrumu partnerības 
(AP) iniciatīvā, daudzkārt pārsniedz mūsu izmēru un turpina augt. Arī šajā gadī-
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jumā mēs, atbalstot demokrātiju, attīstību un drošību mūsu paplašinātajā globālajā 
kaimiņu telpā, stiprinām šos faktorus arī pašā Latvijā. Mums šī ir prātīga, pašu inte-
resēs balstīta politika, kurā visnotaļ ir vērts investēt. 

Tādām valstīm kā Ukrainai, Gruzijai un Moldovai ar Latviju ir kopīgs vēsturiskais 
mantojums un mūsdienās arī kopīga interese veidot stabilas, drošas, demokrātis-
kas valstis, kas ir integrētas plašākā Eiropas kopienā. To virzību uz šiem mērķiem 
ir aizkavējusi Krievijas Federācijas agresija un Krievijas karavīru klātbūtne to 
zemē. Turklāt tika sagrābta un ar spēku okupēta suverēna teritorija. Šiem starp-
tautisko tiesību pārkāpumiem ir politiska ietekme, kas sniedzas tālu aiz šo valstu 
teritorijām. 

Krievijas problēma ir jārisina multilaterālā ceļā, bet Latvija var sekmēt reālu ekono-
mikas un pilsoniskās sabiedrības attīstību uz vietas katrā no AP valstīm, izmantojot 
divpusējus kontaktus un ES programmas. Mēs efektīvi esam to darījuši jau dau-
dzus gadus un turpināsim mudināt mūsu ES partnerus darīt to pašu. Daudzu valstu 
iesaiste visos līmeņos dod labumu ikvienam. 

Latvijas aktīvā politika, sadarbojoties ar AP valstu sabiedrībām  – tostarp Baltkrie-
vijā, Armēnijā un Azerbaidžānā  – ir gan principiāla, gan pragmatiska. Redzēt šīs 
valstis plaukstam un attīstāmies ir mūsu nacionālajās interesēs. Tās ir dabiskas tirdz-
niecības partneres, reģionālie spēlētāji un bagāts kultūras un intelektuāls avots, no 
kā mēs visi varam iegūt. Mūsu ģeogrāfiskā tuvība un gadu desmitiem veidojusies 
izpratne vienam par otru ļauj Latvijas diplomātiem, politiķiem un ekspertiem proak-
tīvi atbalstīt AP ES ietvaros, un mēs esam konsekventi to darījuši kopš iestāšanās ES 
2004. gadā. 

EIROPEISKA SAVĀ BŪTĪBĀ 

Kamēr viens Latvijas ārpolitikas zars fokusējas uz mūsu austrumu kaimiņiem, citiem 
mūsu diplomātijas zariem ir jāpastiepjas arī tālāk uz dienvidiem. Mēs dzīvojam plašā 
nāciju mežā, kur ugunsgrēks vienā tā galā var tūliņ pārmesties uz pretējo pusi. 

Mēs atbalstām vienotu, drošu un labklājīgu Eiropas Savienību, un tāpēc ir jāizprot 
drošības draudi, ar kuriem saskaras visas 28 (raksta tapšanas brīdi – redaktora pie-
zīme) ES dalībvalstis. Nekontrolētā masu migrācija, bruņotie konflikti, starptau-
tiskais terorisms, klimata pārmaiņas un sociālie nemieri ES dienvidu kaimiņval-
stīs ir problēmas, kas sniedzas tālu aiz ES Vidusjūras valstu robežām. Atšķirībā no 
Lasvegasas tas, kas notiek Itālijā un Grieķijā, nepaliek Itālijā vai Grieķijā. 
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Ja mēs sagaidām visu ES dalībvalstu atbalstu, apkarojot Krievijas radītos draudus 
drošībai ziemeļaustrumos, tāda pati solidaritāte darbībā un mērķos ir jāattiecina 
uz dienvidiem. Atbalsts ANO Migrācijas paktam ir vēl viens veids, kā Latvija var 
morāli atbalstīt procesu, kurā tiek meklēti daudznacionāli risinājumi masu mig-
rācijas cēloņiem un sekām. Tāpat kā klimata pārmaiņas, nekontrolētā migrācija ir 
globāla problēma, kurai nepieciešams globāls risinājums. ES sadarbība ar ANO un 
citām starptautiskām institūcijām ir vitāli svarīga, ja gribam cerēt uz risinājumu. 

Tas pats attiecas uz jaunajiem tehnoloģiskajiem draudiem – kiber- un hibrīd- karadar-
bību. Tās ir Eiropas problēmas, jo tās ir globālas problēmas, un vislabākā ir kolektīvā 
aizsardzība. Strādājot kopā, nodrošināmies pret to, ka mūs varētu saplēst gabalos. 

Kā ES valsts Latvija turpina produktīvi izmantot tās unikālās reģionālās un vēstu-
riskās attiecības. Tā ir Baltijas valsts Ziemeļu-Baltijas valstu reģionā, kas ir dinamis-
ki sasaistīts caur NATO, ES un citām Baltijas jūras reģiona organizācijām. Tām ir 
kopīgas intereses enerģētiskās drošības un vides aizsardzības jomā, kā arī kopīga 
apņēmība sekmēt Baltijas, Ziemeļu un Arktikas jūras reģionu drošības intereses. 

SAVSTARPĒJI SASAISTĪTU REĢIONU CENTRS

Šeit jau atkal reģionālā iesaiste var iet tālāk par tādiem formātiem kā stabilais Baltijas 
valstu un Ziemeļvalstu astotnieks (NB8). 2011. gadā Lielbritānija pievienojās NB8 
līderiem formātā, kas kļuva par Ziemeļu nākotnes forumu un šādā veidolā darbojas 
vēl joprojām. Pēdējo gadu laikā Lielbritānijas sadarbību ar tās Ziemeļvalstu un Balti-
jas valstu kaimiņiem papildināja interese no politiķiem Īrijā un Nīderlandē. Tas, ko 
dažiem labpatīk saukt par Jauno Hanzas savienību, tagad plešas ģeopolitiskajā terito-
rijā no Islandes līdz Somijai un piedāvā Latvijai plašas perspektīvas sadarbībai poli-
tiskajā, ekonomiskajā, drošības un enerģētikas jomā. 

Transatlantisko aliansi, kas saista Amerikas Savienotās Valstis (ASV) un Kanādu 
ciešā sadarbībā ar Eiropu, sekmē NATO un veicina ES. Par spīti nesenajiem reto-
riskajiem izaicinājumiem NATO vienotībai ASV drošības saistības pret Eiropu un 
jo īpaši pret Baltijas jūras reģionu nekad nav bijušas spēcīgākas. Vadošā loma, kas ir 
Kanādai Latvijā izvietotajā NATO pastiprinātās klātbūtnes kaujas grupā, ir pavēru-
si plašas, jaunas iespējas Latvijas un Kanādas saiknēm biznesā, izglītībā, zinātnē un 
tūrismā. 
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PARLAMENTĀRĀ APPUTEKSNĒŠANA

Ikviens Valsts koks paļaujas uz zaru daudzveidību, lai paplašinātu tā saiknes ar 
apkārtējo pasauli. Latvijas gadījumā parlamentārā diplomātija aizsniedzas līdz vie-
tām, kur valdības netiek, lai tālāk attīstītu starptautisko sadarbību. Saeima ne tikai 
pārrauga Ārlietu ministrijas aktivitātes un politikas, bet arī tās papildina un ievieš ar 
likumu. Vai tā tam būtu jābūt, ja parlamenta un valdības politikas ir ciešā saskaņā. 

Laika gaitā Latvijas Saeimas deputāti ar labiem rezultātiem ir izmantojuši tādus 
starpparlamentārus orgānus kā NATO Parlamentārā asambleja, Eiropas drošības un 
sadarbības organizācija (EDSO), Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja, Baltijas 
asambleja un citi. Caur šīm organizācijām Latvijas deputāti ir uzņēmušies vadošās 
lomas dažādās komitejās un pārvaldes orgānos, palīdzot vadīt un veidot tādas orga-
nizāciju politikas, kas atbilst Latvijas nacionālajām interesēm. Tās arī padara iespē-
jamus individuālus kontaktus starp dažādu dalībvalstu deputātiem, kas var būt 
noderīgi divpusējos formātos. 

Līdzās asamblejām diezgan regulāri notiek Saeimas priekšsēdētāju un Ārlietu komi-
sijas priekšsēdētāju tikšanās ar viņu Eiropas un starptautiskajiem kolēģiem. Latvijas 
spēja uzņemt daudzus no šiem pasākumiem tikai vairo tās spējas tos ietekmēt, jo tā ļauj 
mums veidot programmas un iepazīstināt mūsu starptautiskos kolēģus ar mūsu valsti. 

Ja Latvijas valsts sakņojas parlamentārajā demokrātijā, tās ārpolitisko klātbūtni un 
ietekmi vislabāk ir izplatīt caur koordinētu, principiālu un proaktīvu parlamentāro 
diplomātiju. 

DZIMUSI TIRGOTĀJA

Latvijas dziļās, tālu sniedzošās saiknes viscaur Baltijas jūras reģionā tika izveidotas 
ar gadsimtiem ilgušo tirdzniecību, kas pletās tālu aiz reģiona robežām. Mēs varam 
pateikties ziemeļu vikingiem, Teitoņu krustnešiem un daudznacionālajiem Hanzas 
tirgotājiem par to, ka viņi padarīja Rīgu par vienu no ērtākajām, noslogotākajām un 
stratēģiski vislabāk novietotajām ostām Baltijas jūras piekrastē. Rīga ir starptautiska 
pēc definīcijas, un kopā ar vienlīdz pieejamajām ostas pilsētām Liepāju un Ventspili 
tā ir nodrošinājusi Latviju ar dabisku platformu, lai apvienotu ārējās tirdzniecības un 
ārpolitikas intereses. Abas divas iet roku rokā. 

Šī tirdzniecības vēsture, kā arī ģeogrāfiskās un kultūras priekšrocības ir veicināju-
šas to, ka kopš neatkarības atjaunošanas 1991.  gadā Latvijas daudzās savstarpējās 



28

saiknes ar pasauli turpināja augt. Eksports ir palielinājies no desmitgades uz des-
mitgadi, 2017. gadā sasniedzot 11 % izaugsmi. Kā bija sagaidāms no iestāšanās ES, 
71 % no Latvijas eksporta kopapjoma aiziet uz šīm kopējā tirgus valstīm. 

Tomēr Latvijas augošais eksporta tirgus turpina izvērsties visapkārt pasaulei un 
šobrīd plešas no Ķīnas un Indijas austrumos, Uzbekistānas un Kazahstānas Cen-
trālāzijā, Alžīrijas, Ēģiptes un Izraēlas Vidusjūras reģionā. Tirdzniecībai ar Turciju 
ir vēsturiskas saknes, kas sniedzas tūkstoš gadu senā pagātnē, dienās, kad Baltijas 
vikingi apstājas Rīgā pa ceļam uz Bosforu un Konstantinopoli. Pateicoties ES tirdz-
niecības līgumiem, Latvijas ekonomika iegūst no investīcijām un citām tirdzniecī-
bas saiknēm ar tādām valstīm kā Kanāda, Japāna un Koreja. Jauni biznesa iespēju 
iedīgļi parādās arī Persijas līcī un Āfrikā, kamēr Dienvidamerika pašlaik paliek par 
tālu, bet daudzsološu cerību. 

Tirdzniecības saiknes ar Tālajiem Austrumiem, Centrālāziju un Tuvajiem Austru-
miem ir sekmējušas dziļākas savstarpējās saiknes globālajā tranzītā un loģistikā. Arī 
šajā gadījumā Rīgai un citām Latvijas ostas pilsētām vienmēr ir bijusi centrālā loma 
transporta plūsmās, kas savieno pasaules lielākās ekonomikas. Ir tikai dabiski, ka 
tranzīta sektors ir kļuvis par vienu no Latvijas spēcīgākajiem industriālajiem sekto-
riem. Ievērojama daļa pasaules biznesa, kravu un kapitāla virzās caur Latvijas ostām. 
Tā vienmēr ir bijis. 

Starptautiskā tirdzniecība un tranzīts vienmēr ir bijuši virzošais spēks Latvijas nāci-
jas, ekonomikas, politikas un kultūras attīstībā. Latvijas ārpolitika rīkojās gudri, to 
atzīstot, un ir veiksmīgi to pielāgojusi, lai izmantotu visus pieejamos ģeopolitiskos 
rīkus Latvijas interešu aizstāvībai. 

 

ORGANISKA ES 

Latvija ir uzticīga vienotajai vīzijai un kopīgajai rīcībai, ko sniedz tās organiskās saik-
nes ar ES. Gan individuālā, gan kopējā drošība ir atkarīga no valsts un sabiedrības 
noturības, ko sekmē dalība ES. Principiāla pragmatisma vadīta, Latvija vienmēr ir 
ticējusi tam, ka vienīgais iespējamais ceļš ir integrēta pieeja konfliktu risināšanai. 
ES piedāvā daudzas jaunas iespējas sadarbībai aizsardzības jomā, kas var stiprināt 
un papildināt dalības NATO sniegto kolektīvo aizsardzību. Arī šajā gadījumā cieši 
sasaistītās intereses un izaicinājumus vislabāk var risināt caur padziļinātu, integrētu 
un savstarpēji izdevīgu sadarbību starp ES un NATO. 



29

Visi ES sociālie un ekonomiskie mērķi  – no lielākas konkurētspējas un spēcīga 
digitālā sektora līdz darbavietām, enerģētiskajai drošībai un vides aizsardzībai  – ir 
sasniedzami tikai tad, ja dalībvalstis apvieno savus resursus un atklāj integrācijas 
priekšrocības. Vienmēr prātā jāpatur tas, ka Savienība tika izveidota ar mērķi sekmēt 
suverēnu, neatkarīgu nācijvalstu intereses. ES ir jāpaliek demokrātiskai, caurspīdī-
gai, elastīgai un noturīgai. Tā var būt lielāka nekā tās sastāvdaļu summa, bet tai vien-
mēr ir jārespektē tās dalībvalstu identitāte un integritāte. 

PILSOŅU SPORAS 

Tāpat kā bioloģiskā spora Latvijas iedzīvotāju izklīšana pa citām valstīm var nest 
labumu valsts ārējām un iekšējām politikām. Latvijas spēju būt klātesošai visā pasau-
lē ir padziļinājusi dinamiska, sistemātiska un uz nākotni vērsta diasporas politika. 
Vairāk nekā 300 000 indivīdu ar Latvijas saknēm pašlaik dzīvo ārzemēs, gandrīz visās 
Apvienoto Nāciju valstīs. Kaut arī vērienīgā iedzīvotāju emigrācija, kas iesākās līdz 
ar Latvijas iestāšanos ES 2004. gadā, ir pierimusi, tai joprojām ir nelabvēlīga ietekme 
uz Latvijas ekonomiku un sociālo stabilitāti. Ir jārisina gan šīs emigrācijas cēloņi, gan 
sekas. Tomēr, ja to pārvalda pareizi, to var arī pārvērst par priekšrocību. 

No ārpolitiskā skatupunkta Latvijai vienmēr ir bijuši divi mērķi attiecībā uz diaspo-
ru: kur vien iespējams, atbalstīt reemigrāciju un nodrošināt atbalstu tiem, kas dzīvo 
ārzemēs un vēlas saglabāt pilsoniskās, kultūras un ekonomiskās saiknes ar dzimteni. 
Šī politika tika nostiprināta un apkopota 2018. gada Diasporas likumā, ieviešot kon-
krētas politikas abu mērķu sasniegšanai. 

Ja vēstniecības pārstāv valsts starptautiskos zarus, tad diaspora tālāk paplaši-
na saiknes starp Latviju un pasauli cilvēku savstarpējo kontaktu līmenī. Tādas 
organizācijas kā Pasaules brīvo latviešu apvienība, Eiropas Latviešu apvienība un 
Amerikas Latviešu apvienība ir ilgstoši strādājušas ar Latvijas valdību un sabied-
rību, lai sekmētu Latvijas intereses ārzemēs. “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, jauna 
grupa, ko veido valstī nesen atgriezušies emigranti, ir sevi apliecinājusi kā sevišķi 
daudzsološu partneri valdības mērķu sekmēšanā. Vietējās latviešu kopienas gru-
pas pašvaldību, reģionālajā un valsts līmenī papildina vēstniecību darbu, veidojot 
tirdzniecības saiknes, atbalstot investīcijas, veicinot kultūras apmaiņu un attīstot 
sadarbību zinātnes, izglītības un pētniecības jomās.  

Latvijas diaspora ir bijusi būtisks starptautisks zināšanu, pieredzes un kontaktu 
avots. Strādājot kopā ar Latvijas diplomātiskajām misijām, tā var sekmēt valsts un 
tās pilsoņu intereses. Tā ir liela vērtība uz nākotni vērstai Latvijas ārpolitikai. 



30

MEŽS UN TĀ KOKI 

Dabaszinātnieks Pēteris Vollēbens mežu raksturo kā sociālo tīklu, kurā atseviš-
ķi koki, sasaistīti caur savām saknēm un zariem, veido plašas sistēmas, kuras balsta 
viena otru, nodrošina savstarpējo aizsardzību no draudiem un veido vienotu kopie-
nu. Latvijas valsts izdzīvošana un labklājība balstās uz tās savstarpēji izdevīgām 
attiecībām ar citām valstīm plašajā Vestfālenes tīklā, ko mēs pazīstam kā mūsdienu 
starptautisko kārtību. Valsts sistēma tāpat kā jebkura ekosistēma var būt trausla un 
svešu spēku apdraudēta. 

21.  gadsimtā globālās klimata pārmaiņas ir gan fiziskas, gan politiskas, reālas un 
metaforiskas. Tās, iespējams, ir cilvēces lielākais 21.  gadsimta izaicinājums, ko var 
risināt tikai ar sadarbību, koordināciju un tādiem multilaterāliem līgumiem kā Parī-
zes Klimata nolīgums. Tas pats attiecas uz visiem pārējiem drošības izaicinājumiem, 
kas vairojas arvien vairāk globalizētajā pasaules sabiedrībā.  

Atzīmējot savu 100. gadadienu, Latvija apzinās, ka tās nākotne ir atkarīga no tā, cik 
vesela, veiksmīga un labklājīga būs politiskā ekosistēma, kas palīdzēja valsts izvei-
dē. Mūsu planētas izdzīvošana ir atkarīga no mūsu spējas saskatīt gan mežu, gan arī 
kokus. 
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EIROPAS SAVIENĪBA:  
BUKSĒJOT, BET UZ PRIEKŠU
Lolita Čigāne, 12. Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja 

Komunisma un mūsu reģiona pētnieks, vēsturnieks, Pristonas universitātes profe-
sors Stīvens Kotkins, viesojoties Rīgā ar ikgadējo Jesajas Belina lekciju, kas kļuvusi 
par ievērojamu ikgadēju intelektuālu notikumu, atbildot uz jautājumu par viņa pare-
dzējumu par Eiropas Savienības (ES) nākotni, novērtēja, ka ES, no viņa, ņujorkieša, 
skata punkta pārsteidzošā un ļoti pozitīvā kārtā, par spīti spēcīgiem dezintegrācijas 
spēkiem, turpina “buksējot virzīties uz priekšu” (muddle trough).1 

Tas ir ierasts ārēja vērotāja skatījums, tomēr zem šī ārējā novērojuma ir patiesība 
par nemitīgu integrāciju – ja tā nav padziļināšana, tā ir paplašināšana un otrādi. ES 
nekas nestāv uz vietas un, patiesi, ja sāktu stāvēt, iespējams, dezintegrācijas spēki 
gūtu virsroku. ES integrācija notiek pastāvīgi, gan tāpēc, ka ES ir ambiciozi politi-
ķi, gan tāpēc, ka skarbas dzīves reālijas to pieprasa, tomēr pamatā tāpēc, ka dziļāka 
integrācija zināmās jomās ir jēgpilna, “pati par sevi saprotama”, loģiska. 

Apvienotā Karaliste, kuras sabiedrība konsultatīvā referendumā 2016. gadā nobalso-
ja par izstāšanos no ES, ar šo lēmumu netiek galā, savu iekšpolitiku novedot gandrīz 
līdz sairumam, jo izstāšanās, savukārt, ir neloģiska, nav pati par sevi saprotama un 
nav jēgpilna. Izstāšanās no ES pēc gariem politiku integrācijas gadiem ir tikpat loģis-
ka, kā uzaicinājums kādam sev nocirst kādu – lielu vai mazu – ķermeņa daļu.   

Šajā rakstā sīkāk apskatītas trīs 2018. gada ES integrācijas iniciatīvas – aizsardzības 
jomā tā sauktās PESCO (Permanent Structured Cooperation  – Pastāvīgā struktu-
rētā sadarbība) izveide, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 
jaudas un pilnvaru palielināšana un nepieciešamība izveidot vienotāku, ES līmeņa 
regulējumu naudas atmazgāšanas vai nelegālas izcelsmes finanšu līdzekļu apritei ES. 
Katra no šīm jomām ir atšķirīga, katrā ir atšķirīgi iemesli un iegansti integrācijai, 
katrā dažādām dalībvalstu grupām ir iebildumi par lēmumu deleģēšanu ES, tomēr 
katrā no tām integrācija ir “loģiska”, jo identificētās problēmas gribot negribot visla-
bāk risināt kopā.
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PESCO: PIEVIENOJĀMIES VAI IEMĪLĒJĀM? 

Šodienas ES aizsākumi saistīti tieši ar mēģinājumiem izveidot t.s. “Aizsardzības 
savienību” jau 1952. gadā, kas toreiz cieta neveiksmi. Tolaik tas bija Francijas priekš-
likums, kas, cita starpā, bija saistīts ar vēlmi mazināt Amerikas Savienoto Valstu 
(ASV) lomu Eiropā un kopumā raksturo komplicētās Francijas–ASV attiecības. 
PESCO veidošana ir noteikta jau Lisabonas līguma 42.6. un 46.  pantā, bet sadar-
bības kritēriji noteikti līguma 10.  Protokolā, tomēr kopš līguma spēkā stāšanās 
2009.  gadā īstas virzības šajā jautājumā nebija. Tikai 2016.  gadā, kad kļuva skaidrs 
Brexit refenduma rezultāts, Francija un Vācija nāca klajā ar kopēju aicinājumu veidot 
PESCO, ko var uzskatīt par Eiropas Aizsardzības savienības iedīgli. 

Transatlanticismu un daudzpusējību starptautiskās attiecībās noraidoša ASV 
prezidenta laikmetā, pieaugošas ģeopolitikas spriedzes apstākļos Eiropā un apzi-
noties, ka Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) aliansē ir tādi nākotnē 
iespējami grūti paredzami partneri kā pieaugoši autoritārā Turcija, ES vēlme vai-
rot savas aizsardzības spējas ir saprotama. Vienā vai otrā veidā par Eiropas t.s. 
“stratēģisko autonomiju”, piemēram, Francijas politiķi runā jau kopš 1990.  gadu 
sākuma, tomēr šis koncepts vienmēr bijis izplūdis un atkarīgs no runātāja izprat-
nes un konkrētās auditorijas. Interesanti, ka ASV prezidents Tramps, kurš neatlai-
dīgi ir mudinājis ES valstis ieguldīt savā aizsardzībā, neproporcionāli asi reaģēja uz 
Francijas prezidenta Makrona niansēto vēstījumu intervijā par Eiropas “stratēģis-
ko autonomiju”2, norībinot, ka “Francijas prezidents Makrons rosinājis, ka Eiropai 
jāveido sava armija, lai sevi pasargātu no ASV, Ķīnas un Krievijas. Ļoti aizvainojo-
ši, varbūt Eiropai vispirms būtu jāmaksā tās tiesa NATO, ko ASV ievērojami sub-
sidē”.3 Daudz tieši Trampa kritizētas par nepietiekamu aizsardzības finansējumu 
pēc Lielbritānijas eventuālās izstāšanās no ES valstis patiešām būs situācijā, kur 
80 % no kopējā NATO finansējuma nāks no ne-ES dalībvalstīm4, lai gan 29 valstu 
NATO aliansē 22 valstis ir ES. Tātad 80 % NATO budžeta nodrošina 7 valstis, kas 
ir ārpus ES. 

Kad Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers 2014.  gadā izteicās 
par nepieciešamību veidot Eiropas armiju, daudzi to uztvēra kā ekscentriskā poli-
tiķa pārsteigšanos, tomēr pēc-Brexit referenduma atmosfērā, un it īpaši pēc Donal-
da Trampa ievēlēšanas ASV prezidenta amatā, PESCO kļuva par būtisku projektu, 
kas apliecināja Eiropas rīcībspēju aizsardzības integrācijas virzienā. 

Kā ES ierasts, bieži lielas, integrāciju uz priekšu virzošas idejas tiek sauktas teh-
niskos vārdos, un, iespējams, pat ar nolūku tiek pasniegtas tehniskā formā tāpēc, 
ka panāktais ir plaša kompromisa rezultāts, un tā sasniegšanas augļus baudīt trau-
cē nogurums pēc garām diskusijām. Kā pēc PESCO izveides ironizēja ietekmīgā  
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domnīca ECFR (European Council on Foreign Relations) – Vācijā sabiedrība uz jau-
tājumu “Kas ir PESCO?” visticamāk atbildētu – “Gorilla”, jo tieši šādā vārdā saukts 
populārs un mīlīgs Berlīnes zoodārza iemītnieks deviņdesmitajos gados.5 

Lai gan PESCO ir arī politisks projekts, kuru tā virzītājvalstis – Vācija un Francija – 
uztver kā attīstības posmu ceļā uz ES Aizsardzības savienību, pašreizējais sadarbības 
formāts noformulēts pietiekami tehniski, pat garlaicīgi. PESCO ietvarā ir paredzēts 
realizēt kopīgus projektus, lai veicinātu ES militāro spēju attīstību. PESCO projektu 
īstenošana būs viens no veidiem, kā sasniegt kopīgos mērķus un saistības. PESCO 
nozīmē dažādu papildu instrumentu izveidošanu, tādus kā nacionālie ieviešanas 
plāni un PESCO saistību izpildes izvērtēšanas mehānisms. Ir izveidots arī atsevišķs 
PESCO pārvaldības modelis, izmantojot jau esošos formātus  – dalībvalstu eksper-
tu darba grupas, vēstnieku līmeņa sanāksmes u.tml. Visticamāk, Eiropas Savienības 
pilsonis, kuram Eiropas Savienību mēģinām padarīt tuvāku, pašlaik cīnās ar uzmā-
cīgām žāvām. Domnīca ECFR gāja pat vēl tālāk, nosaucot PESCO par “impoten-
to gorillu”, uzsverot, ka līdzīgi kā daudzos ES integrācijas projektos samudžinātais 
iznākums ir tālu no optimālā. 

Tomēr kā vienmēr, velns slēpjas detaļās. Jā, PESCO ir brīvprātīgs sadarbības ietvars 
ar politisku nozīmi, tomēr būtiskākā atšķirība no iepriekšējiem sadarbības formā-
tiem ir tā, ka tas ir juridiski saistošs. Tātad, ja kāda PESCO dalībniece, ES dalīb-
valsts, nepildīs izvērtēšanas, koordinēšanas, saistību izpildes un projektu līdzdalības 
prasības, tā ar kvalificēto balsu vairākumu no šī sadarbības formāta var tikt izslēgta. 

Saskaņā ar Francijas ieceri sākotnēji PESCO bija paredzēta kā nelielas valstu gru-
pas ciešākas sadarbības formāts militārajā jomā, kas pamatā nodrošinātu Eiropas 
Savienības spējas reaģēt uz krīzēm “ārpusē”, neraugoties vienmēr pēc militāri daudz 
spēcīgākās ASV atbalsta. Tomēr tieši Vācija uzstāja, ka PECSO jābūt iekļaujošai, 
tādējādi pievienojot ļoti svarīgo valstu iekšējās gatavības apdraudējuma novērša-
nai dimensiju, kas tik būtiska Latvijai. Tas dažiem aizsardzības ekspertiem ļāvis to 
kritizēt kā izplūdušu un neskaidru, ar pietiekami daudzām tālākas virzības bloķēša-
nas iespējām. Šāda bloķēšana, piemēram, tika sagaidīta no Polijas, kas sevi vienmēr 
ir uzskatījusi par ASV “īpašo draugu” Eiropā. Viens no iespējamiem bloķētājiem  – 
Lielbritānija – nav procesa dalībnieks, un tiek uztverts nākotnes “trešās valsts” sta-
tuss. Analīzē, kas sagatavota Lielbritānijas parlamentam, norādīts: “Lielbritānijai 
nebūs balsstiesību par PESCO pārvaldību vai veto tiesības pār to, kur PESCO, kas 
atzīts par dziļākas ES integrācijas projektu aizsardzības jomā, tālāk virzīsies.”6

Jāsaka, ka arī Latvija sākotnēji par papildu ES iniciatīvām aizsardzības jomā nebi-
ja sajūsmā. Tikko spējuši pacelt aizsardzības budžetu līdz 2 % no IKP, nodrošinājuši 
apstākļus un infrastruktūru NATO spēku ievērojami pieaugušajai klātbūtnei mūsu 
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valstī un apradinājuši sevi ar domu, ka tagadējie 2 % aizsardzībai būs jāiztērē jēgpil-
ni, atstājot “trekno gadu” praksi iegudīt sporta zālēs7 pagātnei, Latvijas aizsardzības 
politikas realizētāji atradās laukā, kur pēkšņi no budžeta tiks prasīts vēl vairāk, būs 
juridiski saistošas prasības attiecībā uz atskaitēm par aizsardzības plāniem un spējām. 
Sākotnējais Latvijas vērtējums bija, ka “mums nav ievērojamu stratēģisko spēju, ko 
mēs varētu papildus nodrošināt, un ka palielinot savus ieguldījumus ES, mēs pakļau-
jam riskam esošos ieguldījumus NATO”.8 Aizsardzības ministrija norādīja arī uz 
papildu administratīvo resursu nepieciešamību  – papildu štata vietas darbam ar ES 
jautājumiem ministrijā. 

Šodien PESCO ir nodzīvojusi jau gadu un var palūkoties, kas šajā gadā paveikts. Kā 
pēc gada darbības vērtē Latvijas aizsardzības eksperti, PESCO Latvijai, kurai nav 
plašu resursu, lai iesaistītos dažādos sarunu un diskusiju formātos, ir tas, ko PESCO 
dara, maksimāli papildinot un nekādā ziņā nedublējot to, ko dara NATO. No Latvi-
jas viedokļa atzīstama PESCO priekšrocība ir tā, ka tā ir uz konkrētiem projektiem 
balstīts ietvars. 2018. gada novembra Ārlietu padomē Aizsardzības ministri apstipri-
nāja vēl 17 jaunus projektus.9  

Vienā iepriekš apstiprinātā projektā – militārajā mobilitātē, t.i., spējā savietojami un 
ātri starp Eiropas Savienības dalībvalstīm pārvietot militāro tehniku un personas, 
NATO un ES savstarpējā papildinātība ir acīmredzama, nepieciešama un stiprinā-
ma. NATO savas militārās mobilitātes nodrošināšanas plāna izstrādi uzsāka jau pēc 
2014. gada Velsas samita, bet tieši ES ir tā, kas var strādāt un jau strādā pie vienotiem 
standartiem transporta infrastruktūras duālai (civilai un militārai) izmantošanai 
caur dalībvalstīm saistošām regulām un direktīvām, kā arī caur ES finanšu mehānis-
miem kā, piemēram, CEF (Connecting Europe Facility). Pašlaik starp ES dalībval-
stīm militārai mobilitātei ir gan juridiski (likumiskais ietvars, kas ierobežo militāru 
vienību pārvietošanos), gan fiziski ierobežojumi (neizbraucami tilti, tuneļi, nepiemē-
roti lidlauki un ostas, utt). 

Vislabākais piemērs šādai savstarpējai papildinātībai ir kā pa celmiem, tomēr uz 
priekšu ejošais Rail Baltic projekts, kas potenciāli nodrošinās ātrgaitas dzelzceļa kori-
doru no Tallinas līdz Viļņai un pat (tālākā nākotnē) no Helsinkiem līdz Varšavai ar 
Eiropas platuma sliedēm, kas būtu piemērotas ātrai civilo un militāro kravu pārvieto-
šanai. Latvijas Saeima jau 2017. gadā veica izmaiņas likumos, lai no savas puses veiktu 
likumdošanas mājasdarbus “militārās Šengenas” pabeigšanai. Militārā mobilitāte ES 
ir nepieciešama, lai nodrošinātu arī pašas ES “solidaritātes klauzulas” īstenošanu. 

No sākotnējās piesardzības Latvija šodien ir saskatījusi iespēju piedalīties vēl divos 
PESCO projektos, vienā kopā ar Igauniju darbojoties kā vadošais partneris.10 Vien-
laicīgi no Latvijas viedokļa svarīgi raudzīties, kā PESCO un ar to saistītais Aizsar-
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dzības fonds ietekmēs militārās industrijas attīstību. Latvijas iespējas šajā ziņā ir 
ierobežotas  – mums pamatā ir mazi un vidēji uzņēmumi, kas spēj ražot konkrētu, 
specifisku aprīkojumu vai ierīces, tāpēc ir bažas, ka lielo Eiropas valstu aizsardzības 
industrijas milži, kas vēl tiktu īpaši Aizsardzības fonda caur PESCO atbalstīti, varē-
tu no ceļa noslaucīt nišas militārā aprīkojuma ražotājus, kas Latvijā sākuši attīstī-
ties. Tāpēc Aizsardzības ministrija ir vērtējusi, ka Latvijas dalība PESCO nedrīkst 
traucēt piegādes drošības realizēšanu, tai skaitā mazo un vidējo uzņēmumu attīstī-
bu aizsardzības rūpniecības jomā.11 Pašlaik ministrija rūpīgi seko PESCO projektu 
attīstībai, izmantojot visas pieejamās līdzdalības iespējas. Jāatzīst, ka pievienošanos 
PESCO un Aizsardzības fondam ļoti pozitīvi vērtē Latvijas uzņēmēji.12

MAĢISKIE 10 000 ROBEŽSARGU 

Ja iepriekšējā ES rīcībpolitika bija, tai skaitā, saistīta ar t.s. “militārās Šengenas” 
izveidi, tad šī, vienotās Eiropas robežu un krasta aģentūras Frontex stiprināšana, 
saistīta ar nepieciešamību turpināt nodrošināt “īstās Šengenas” darbību – brīvu per-
sonu plūsmu pār ES valstu robežām. 

Diemžēl 2015.  gada migrācijas krīze Eiropā deva iemeslu ES dalībvalstīm uz brīdi 
pārraut Šengenas zonas apriti, ieviešot pagaidu robežkontroles. Acīmredzama kļuva 
Šengenas zonas dilemma – tā nevar pastāvēt, ja ārējo robežu apsardzībā, kas ir kon-
krētu dalībvalstu atbildība, ir trūkumi. Tāpēc 2016. gadā ievērojami tika stiprināta 
jau iepriekš pastāvējusī Frontex, nosaucot to par Eiropas Krasta un apsardzes aģen-
tūru (Frontex), izstrādājot mehānismu, kā ES var iejaukties, ja dalībvalstij radu-
šās problēmas robežas apsardzībā, bet tā nav gatava lūgt ES palīdzību un nereaģē 
uz aģentūras identificētajām robežapsardzes problēmām. Lai gan šis mehānisms ir 
ieveidots, tomēr dzīvē tas vēl nav pielietots. 

2016.  gadā ievērojami tika stiprināta arī Frontex loma atgriešanas jautājumos, jo 
migrācijas krīzes atskaņās sliktajai atgriešanas piemērošanai tika pievērsta īpaša 
uzmanība, konstatējot, ka kopumā, 2016. un 2017. gadā, piemēram, Vācijā no visiem 
noraidītajiem patvēruma meklētājiem, kas nesaņēma ne bēgļa, ne t.s. alternatīvo 
statusu, tur faktiski palika 88  %.13 Tas, protams, darbojās kā magnēts citiem šādas 
iespējas meklētājiem. Pēc ievērojamas mandāta pastiprināšanas 2016. gadā Frontex 
darbības rezultātā no ES 2017. gadā izcelsmes valstīs kopumā tika atgriezts gandrīz 
15 000 personu. Tādējādi procesa vērotāji vērtēja, ka 2016. gadā Frontex no “kafijas 
servētāja” kļuva par “valdes priekšsēdētāju”.14 
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Ņemot vērā visu jau izdarīto, bija īpaši pārsteidzoši, ka EK prezidents Junkers savā 
ikgadējā runā pieteica tālāku Frontex stiprināšanu, ar t.s. 10  000  lielu “robežsargu 
armiju”, kas tiktu izveidota līdz 2020.  gadam, dalībvalstīm sniedzot konkrētu cil-
vēkresursu ieguldījumu.15 Junkera paziņojums un vienlaicīgi izteiktais Eiropas 
Komisijas likumdošanas priekšlikums dalībvalstīs izraisīja šoku  – nekas tāds nebi-
ja gaidīts, nebija skaidrs, kāpēc šī iniciatīva seko tik drīz pēc ievērojamām Frontex 
reformām 2016.  gadā. Nebija skaidrs, pēc kādiem principiem noteikti gaidāmie 
dalībvalstu ieguldījumi  – kāpēc Latvijas paredzamais ieguldījums, lai gan mums 
ir ES ārējā robeža, ir līdzīgs, piemēram, Beļģijas, un no kurienes radies, piemē-
ram, Somijas ievērojamais ieguldījums, lai gan tā jau sargā 1340  km garu ārējo ES 
robežu ar Krieviju. Junkers arī pieteica vēlmi izveidot pilnībā aprīkotu aģentūru, 
lai tai nebūtu jābūt atkarīgai no brīvprātīga dalībvalstu personāla un aprīkojuma 
nodrošinājuma. 

Sākumā izsaucis neizpratnes un pat sašutuma vētru, EK prezidents Junkers izdarīja 
ko konkrētu – viņš panāca to, ka tagad dalībvalstis runā par to, KĀ turpināt kopē-
jās robežapsardzes spēju palielināšanu, nevis, VAI to nepieciešams darīt. Starp-
parlamentu konferencē par ES kopējo ārējo un drošības politiku (CFSP) Vīnē 
2018.  oktobrī Frontex izpilddirektora vietnieks norādīja, ka 10  000  ir tikai “maģis-
kais” skaitlis, kas nebūt nenozīmē, ka tieši tik lielai jābūt Frontex robežsargu “armi-
jai”, tomēr kļuva skaidrs, ka ar tālāku Frontex stiprināšanu dalībvalstīm būs nepie-
ciešams nodarboties.  

Saistībā ar Frontex mandāta paplašināšanu dalībvalstis acīmredzami dalās grupās. 
Šeit dalījuma līnija ir atkarībā no tā, vai valstij ir vai nav jāsargā ārējā ES robeža. 
Pastiprināta un paplašināta mandāta piekritējas vienmēr ir Vācija un Francija, kuras 
tieši cieš no slikti apsargātām ārējām robežām un iztrūkumiem šķērsojošo personu 
pārbaudēs, jo ārējo robežu šādā veidā šķērsojušie nonāk Šengenas brīvajā telpā, kas 
ļauj tiem brīvi pārvietoties, un abas valstis ir kā magnēts. Piesardzīgākas, savukārt, 
ir valstis, kurām ir ārējās ES robežas, t.sk. Latvija. Mūsu gadījumā īpaši attiecībā uz 
cilvēkresursu ieguldījumiem. Mums izveidota robežsardze, kas Latvijas pienākumu 
sargāt ES ārējo robežu (292 km ar Krievijas Federāciju un 171 km ar Baltkrieviju) 
uztver ar lielu atbildību, nodrošinot šim darbam augsti kvalificētus speciālistus, 
tāpēc Latvijas iekšlietu sektorā pastāv bažas, ka kopējā ES aģentūra Frontex varētu 
kļūt par pievilkšanas spēku “labākajiem no labākajiem”, atstājot mūsu pašu robežas 
ievainojamākas. 

Savukārt Grieķija, Itālija, Spānija, Austrija un Ungārija uzskata, ka vēl tālāku piln-
varu deleģēšana ES attiecībā uz robežapsardzību varētu mazināt to suverenitāti.16 
Tieši šo iemeslu dēļ 2016. gada Komisijas priekšlikums par Frontex tiesībām iejauk-
ties, ja dalībvalsts acīmredzami netiek galā ar robežapsardzību, bet tomēr neprasa ES  
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palīdzību (šāda situācija praksē izveidojās, piemēram, Grieķijā 2015. gada migrācijas 
krīzes laikā), tika ievērojami mīkstināts, nosakot, ka šāda iejaukšanās ir iespējama 
tikai ar Padomes mandātu, kur, protams, pārstāvēta arī pati dalībvalsts. 2018. gada 
Eiropas Komisijas priekšlikums atkal rosina šo posmu izslēgt.

Tā kā tālākas integrācijas rats ar sākotnēji dramatisku priekšlikumu jau bija iekus-
tināts, dalībvalstu iekšlietu ministri 2018.  gada 6.  decembrī vienojās, ka jāstiprina 
Frontex sadarbība ar “trešajām” valstīm, atļaujot darboties ne tikai valstīs, kam ar ES 
ir tiešas robežas, bet arī jāpastiprina un jāpaplašina Frontex iesaiste atpakaļatgrieša-
nas nodrošināšanā plašāk, t.sk. atļaujot Frontex atgriešanas jomā darboties arī pēc 
savas iniciatīvas.17  

Pagaidām lēmumu attiecībā uz “maģiskajiem 10  000” nav, bet jau tagad zināms, 
ka Frontex vajadzēs papildu personālu, jo jau pašlaik dažādās misijās nodarbinā-
ti 1700  robežsardzes ekspertu, lai gan dalībvalstis “rezervējušas” 1500. Pašlaik jau 
skaidrs, ka jautājums ir tikai par to, kad, cik liela un kā aprīkota būs jaunā Eiropas 
Savienības robežsardzes “armija”.18 

NAUDAS ATMAZGĀŠANA: NEGRIBĒTĀ INTEGRĀCIJA

Naudas atmazgāšana, netīrās naudas plūsmas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legali-
zācija ir jēdzieni, kas raksturo iemeslus, kāpēc Latvijas finanšu sistēma pēc kārtējā 
banku sektora skandāla atkal un atkal nokļūst nacionālo un starptautisko ziņu deg-
punktā, graujot Latvijas reputāciju un iedragājot ekonomiku. Šī ir joma, kur Latvi-
jai būtu ļoti lietderīgi “vairāk Eiropas”, jo tas ļautu sekmīgāk cīnīties ar korumpētām 
naudas atmazgātāju interesēm un to ietekmi uz Latvijas finanšu un banku politikas 
veidošanu. 

Diemžēl tā ir joma, kur dalībvalstis ES pilnvaras deleģē nelabprāt, šāds “negribī-
gums” uzņemties atbildību pār šīs piņķerīgās jomas pārraudzību vērojams arī no 
Eiropas Centrālās Bankas, kas pēc Banku Savienības izveidošanas (savienība, ko 
veido visas 19  eirozonas dalībvalstis) salīdzinoši stingri uzrauga banku finansiālo 
veselību. Savukārt nelikumīgu prakšu, t.i., naudas atmazgāšanas joma, atstāta dalīb-
valstu ziņā. Pēc tam, kad vairākas eirozonas dalībvalstis, bet it īpaši Latvija un Igau-
nija 2018. gadā nokļuva Eiropas un visas pasaules uzmanības centrā ar bankām, kuru 
biznesa modelis vērsts uz naudas atmazgāšanu, arī šajā jomā tomēr notikusi virzība. 
Latvijas Finanšu ministrija gan to raksturo kā biklu un ar nepietiekamu ambīciju 
līmeni.19 
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Šāds dalībvalstu “negribīgums” uzticēt šo jomu ES saistīts arī ar subsidaritātes 
apsvērumiem, t.i., rīcībpolitikas jautājumi jārisina pēc iespējas zemā piemērotā pār-
valdības līmenī. “Normālā” banku darbība  – finanšu līdzekļu aprite, kreditēšana, 
uzkrāšana un investēšana  – ir daļa no kopējās ekonomiskās un finanšu politikas, 
kas, ieviešot kopīgo valūtu eiro, acīmredzami veidojama ES līmenī, tomēr “melnā vai 
nenormālā” – finanšu līdzekļu atmazgāšana, čaulas kompāniju un shēmu veidošana 
nelegāli iegūtu līdzekļu ātrai pārvietošanai pa pasauli – ir noziedzības, tātad iekšlie-
tu joma, kur dalībvalstis uz pilnvaru deleģēšanu raugās daudz uzmanīgāk. Stingrs 
un jēgpilns izvērtējums par to, vai banka sistemātiski iesaistās kādā naudas atmaz-
gāšanas procesā, var tikt veikts, vienīgi piekļūstot detalizētai informācijai par kon-
krētām transakcijām, bieži vien kontroles dienesti par naudas atmazgāšanu uzzina, 
pateicoties trauksmes cēlājiem. Šīs ir iekšlietu, izmeklēšanas jomas, ko dalībvalstis 
labprāt patur savā atbildībā. Piemēram, diskusijas par Eiropas līgumā paredzētās 
Eiropas Prokuratūras izveidi, kuras uzdevums būtu cīnīties ar ES līdzekļu nelikumī-
gu izmantošanu, ir bijušas patiešām smagas, un sākotnēji tikai 20 dalībvalstis lēma 
par piedalīšanos. 

Otrkārt, lielajām dalībvalstīm patiesi ir pienācīga kapacitāte. Piemēram, kad radās 
aizdomas par naudas atmazgāšanu Vācijas Deutche Bank, bankas birojos ieradās ap 
170  tiesībsargu, lai veiktu kratīšanas un dokumentu konfiskācijas.20 Ar spēcīgiem 
kontroles dienestiem apveltītajām ES dalībvalstīm grūtāk izprast Latvijas problēmas, 
kur banku uzraudzības nespēju un formālismu līdz jauna, jaudīga vadītāja iecelšanai 
pēckrīzes apstākļos 2018.  gadā raksturoja tolaik Ģenerālprokuratūras uzraudzībā 
bijušā uzraudzības dienesta formālisms un darbība kā “statistikas birojam”. Tomēr 
2018.  gada dramatiskie notikumi ar vairākām mazāk jaudīgi uzraudzītām Eiropas 
Savienības dalībvalstu bankām ir devuši vēl vienu grūdienu ES banku finanšu vese-
lības (prudenciālās) uzraudzības instrumentos vairāk integrēt arī naudas atmazgāša-
nas elementu. Spilgtākais no šiem skandalozajiem gadījumiem saistīts ar mūsu valsts 
3.  lielāko banku ABLV. Lai gan parasti mēs neesam “zem radara”, ietekmīgais un 
kvalitatīvais laikraksts Financial Times drāmai Latvijas finanšu sektorā vienā dienā 
2018. gada februārī veltīja 4 rakstus, gan tāpēc, ka vienlaicīgi par iespējamu korupciju 
tika aizturēts Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvics, gan arī tāpēc, ka ABLV 
gadījums akcentēja būtiskas problēmas banku uzraudzībā visā ES. 

Lai gan ABLV kopējā vērtība bija ievērojami zemāka par ECB tiešās uzraudzības 
slieksni 30  miljardu apmērā, tā tika tieši uzraudzīta kā eirozonas dalībvalsts Lat-
vijas 3.  lielākā banka aktīvu apjoma ziņā (lai gan kredītportfeļa ziņā tā ierindojās 
tikai 7.  vietā). Tomēr, lai konstatētu, ka ar šo banku “kaut kas nav kārtībā”, bija 
nepieciešama “trešās puses” iejaukšanās  – ASV Finanšu ministrijas (Treasury) 
rosinājums liegt ABLV korespondējošo kontu ASV, novērtējot, ka ABLV piekopj 
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naudas atmazgāšanu kā biznesa modeli. Pēc šī ASV FinCen ziņojuma 2018.  gada 
23. februārī21 ECB nolēma, ka ABLV nav glābjama. 2018. gada 12. jūlijā ABLV tika 
atņemta licence. Tādā veidā, būdama eirozonas dalībvalsts ar banku, kas ir ECB 
tiešā pārraudzībā, Latvija bija viens pret vienu ar jaudīgo ASV Finanšu ministri-
jas finanšu noziegumu izmeklētāju (FinCen) šajā eirozonai “nozīmīgās” bankas 
gadījumā. Šo darbu papildus apgrūtināja tas, ka Latvijas Bankas prezidents Ilmārs 
Rimšēvics, kurš ex-officio ir Eiropas Centrālās Bankas direktors, bija aizturēts un 
saskaņā ar viņam noteikto drošības līdzekli nevarēja veikt savus pienākums. Tā kā 
I.  Rimšēvics pēc aizdomām par viņa reputāciju no amata pats neatkāpās, pagāja 
laiks, kamēr tika pieņemts lēmums par Latvijas līdzdalību ECB padomē.22

Papildu uzmanību uz naudas atmazgāšanas uzraudzības nepilnībām eirozonā izraisī-
ja Dānijas Danske bankas Igaunijas filiāles gadījums. Pēc tam, kad atklājās, ka Igau-
nijas filiālē notikusi masīva naudas atmazgāšana, radās jautājums – ko darīt ar Igau-
nijas Danske, kas ir tieši Dānijas uzrauga kontrolēta, kamēr Dānija nav eirozonā un 
nav Banku savienības dalībniece? Galvenā atšķirība starp ABLV un Danske ir tā, ka 
ABLV gadījumā bija vajadzīga 3. puses norāde uz naudas atmazgāšanu, kamēr Igau-
nijas Danske gadījumā aizdomīgas operācijas, lai gan novēloti, tomēr konstatēja vie-
tējais, igauņu uzraugs. 

Šis gadījums arī atklāj tālāku, pagaidām neatrisinātu dilemmu. Pašlaik Latvijas 
banku sektorā ir apmēram 20 % t.s. nerezidentu naudas – 5 % no NVS valstīm, 15 % 
no ES, ko saskaņā ar ECB metodoloģiju arī uzskata par nerezidentiem. Lai gan ES 
stingri pastāv uz to, ka ES izcelsmes operācijas citu ES dalībvalstu bankās ierobe-
žot nedrīkst, tomēr ASV turpina Latvijai norādīt, ka 20 % nerezidentu sektors ir par 
lielu, ņemot vērā, ka Latvijai kā nelielai valstij nav pienācīgas uzraudzības kapacitā-
tes. ASV rosinājums ir, ka nerezidentu naudas apjoms samazināms līdz 5  %, jo tas 
atbilstu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu spējai šos procesus kontrolēt, tomēr vienlai-
cīgi Latvija nevar liegt pieeju savām bankām citu ES dalībvalstu noguldītājiem.

Lai reaģētu uz šo, dzīves nepieciešamības diktētu kliedzienu pēc ES līmeņa banku 
stingrākas uzraudzības ne tikai to finanšu veselības, bet arī nelikumīgu prakšu, t.i., 
naudas atmazgāšanas uzraudzībā, Eiropas Komisija 2018. gada beigās ir rosinājusi 
rīkoties, lai panāktu ciešāku sadarbību starp banku “veselības” un naudas atmazgā-
šanas uzraugiem, paredzot saprašanās memorandu noslēgšanu jau 2019. gada pašā 
sākumā, lai integrētu naudas atmazgāšanas aspektu licences izsniegšanas apsvēru-
mos, kā arī paredzētu tās anulēšanu smagu naudas atmazgāšanas aizlieguma pār-
kāpumu gadījumos. Priekšlikums paredz arī uzlabot uzraudzību un informācijas 
apmaiņu starp attiecīgajām iestādēm, naudas atmazgāšanas kontroles dienestiem. 
Tāpat ierosināta arī Eiropas Banku Iestādes veiktspējas stiprināšana. Saskaņā ar 
EP analīzi, jau tagad Eiropas Banku Iestādē ar naudas atmazgāšanas jautājumiem  
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strādājošo darbinieku skaits palielināts no 1 uz 2 personām(!).23 EBI veiktas centra-
lizētas uzraudzības priekšrocība ir tā, ka tiek aptvertas visas ES dalībvalstis, jo, pie-
mēram, ECB aptver tikai uzraudzības jautājumus eiro zonā (Dānijas Danske gadī-
jums Igaunijā). 

Tomēr Latvija, kurai 2018.  gads bija banku sektora ciešanu gads, apzinoties, ka 
pašiem varētu pietrūkt apņēmības izcīnīt visas naudas atmazgāšanas cīņas, vēlētos 
uzsākt diskusiju par ES līmeņa Finanšu izlūkošanas vienības (Financial Intelligen-
ce Unit) izveidošanu, jo naudas atmazgāšanas joma ir plašāka par finanšu sektora 
uzraudzību un aptver arī nefinanšu sektoru, kā arī virkni tiesību aizsardzības jautāju-
mu, kas šobrīd tiek risināti nacionālā līmenī.24

SECINĀJUMI 

Bieži starptautiskie vērotāji runā par vienotās Eiropas “nevienotību”, dezintegrāci-
jas tendencēm, dalībvalstu atšķirībām utt., aizmirstot, ka Eiropas Savienības sauklis 
taču ir “vienoti daudzveidībā”. Patiesībā integrācijas process ES ir pastāvīgs, loģisks 
un, varētu pat teikt, pašvirzošs. Tāds tas bijis arī 2018. gadā. No šī viedokļa ir sapro-
tams, ka Lielbritānija, kura nevēlējās “arvien ciešāku savienību”, nenoticēja, ka ir 
iespējams pārliecinoši apgalvot, ka attiecībā uz to kā ES dalībvalsti šis princips var 
netikt piemērots. Lielbritānija tagad šim procesam attiecībā uz sevi ir “norāvusi stop-
krānu”. Arī 2018. gads Eiropas Savienībā apliecināja, ka pagaidām un laimīgā kārtā 
šis stopkrāns ir novilkts tikai attiecībā uz vienu dalībvalsti, jo, vērojot postažu, ko šis 
solis ir izraisījis tik nozīmīgajā un ietekmīgajā dalībvalstī, pašlaik, šķiet, vilinājuma 
to atdarināt nav nevienam. Tātad ES buksējot, bet dodas uz priekšu. Dažas no ES 
2018.  gada integrācijas politikām mēs, Latvija, esam atbalstījuši, pret dažām bijuši 
skeptiski, citās esam vēlējušies vairāk, tomēr visos gadījumos esam bijuši pilntiesīgi 
procesa dalībnieki. Tā jāturpina. 
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LATVIJAS NACIONĀLĀS 
INTERESES ĢEOPOLITISKĀ UN 
ĢEOEKONOMISKĀ KONTEKSTĀ
Ojārs Skudra, Latvijas Universitātes asociētais profesors

LATVIJAS SUVERĒNĀS NACIONĀLĀS INTERESES 

Latvijas Ārlietu ministrijas sagatavotajā un ārlietu ministra Edgara  Rinkēvi-
ča parakstītajā un Saeimā prezentētajā “Ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par 
paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. 
2017. gads” par Latvijas nacionālajām interesēm ir runa saistībā ar “nākotnes Eiro-
pu” un ziņojuma noslēguma sadaļā, raksturojot “nākotnes Eiropu” norādīts, ka Eiro-
pas Savienības (ES) spēja “koncentrēties uz 27  dalībvalstīm kopīgām stratēģiskām 
prioritātēm, saglabājot vienotību un izpratni par kopīgām interesēm un vērtībām” 
“atbilst Latvijas nacionālajām interesēm”.1 Ziņojuma noslēgumā uzsvērts, ka “Lat-
vijas ārpolitikas prioritātes ir vērstas uz Latvijas nacionālo interešu – drošības un 
iedzīvotāju labklājības – nostiprināšanu”, un tāpēc “Latvija savā ārpolitikā saglabās 
nemainīgu to, kas kalpo Latvijas nacionālajām interesēm”.2 

Ar Latvijas nacionālajām interesēm saistītās ārpolitikas un starptautisko attiecību 
procesu skaidrošanai tiek izmantoti tādi jēdzieni kā “uz vērtībām un starptautiska-
jām tiesībām balstīta globālā kārtība”, “pēc Otrā pasaules kara un pēc Aukstā kara 
radītā pasaules kārtība”, “Rietumu sistēma”, “esošā (citviet – pastāvošā) starptautis-
kā kārtība”, “pasaules ekonomiskā kārtība”, “pēc Otrā pasaules kara izveidotā globālā 
un Eiropas drošības arhitektūra”.3 Saistībā ar Latvijas vietu “vienotā, brīvā un drošā 
Eiropā” izvirzīts uzdevums, kas paredz, ka “Latvijai jābūt Eiropas Savienības kodo-
lā, nevis tās perifērijā”, tādējādi vienlaicīgi tiecoties sasniegt mērķi “konverģence jeb 
nevienlīdzības samazināšana starp Eiropas Savienības dalībvalstīm”.4

Līdzīgas idejas, demonstrējot pēctecību, tiek paustas arī “Ārlietu ministra ikga-
dējā ziņojumā par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savie-
nības jautājumos. 2018.  gads”. Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju labklājību un 
ārējo drošību, ES jāveido kā spēcīga nacionālu valstu savienība, Latvijai atrodoties 
ES sadarbības kodolā, iestājoties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāša-
nu un attīstību. Balstoties ģeopolitiskā pieejā, tomēr tiek atzīts, ka mainās pasaules 
ekonomiskās varas centri, veidojas jauna pasaules kārtība ar vairākiem politiskās un 
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ekonomiskās varas centriem, kuru ģeopolitiskās intereses nonākušas pretrunā ar 
līdzšinējo 20. gadsimtā radīto pasaules kārtību. Pieaugot varas faktora lomai ģeopo-
litikā, rodas jauni izaicinājumi Latvijas nacionālajām interesēm, tāpēc Latvijai jābūt 
ES integrācijas kodolā, kā arī tāpēc, lai mazinātu starp ES dalībvalstīm joprojām 
pastāvošo būtisko sociālekonomisko nevienlīdzību. Eiropas Komisijas ES daudzga-
du budžeta projekts 2021.–2027. gadam nenodrošina sociālekonomiskā dzīves līme-
ņa izlīdzināšanos starp savienības dalībvalstīm, kaut gan šeit vietā iebildums, ka tas 
nemaz nav sasniedzams viena tik īsa laika perioda ietvaros, turklāt, pastāvot ES vie-
notā tirgus sadrumstalotībai.  

Te vietā atgādināt pāris domas no kādreizējā Vācijas Federatīvas Republikas vice-
kanclera Zigmāra Gabriela grāmatas “Laikmetu grieži pasaules politikā”. Tāda ES, 
kas kļūst ekonomiski vājāka, mazina savu konkurētspēju vai salūst eiro dēļ, “21. gad-
simta pasaulē vairs nespēlēs nekādu lomu”.5 Realitāte ir tāda, ka jau šodien Eiropā 
ir “atšķirīgi ātrumi”, kas nodēvējami arī par “atšķirīgiem integrācijas līmeņiem”, kā 
tas, piemēram, vērojams saistībā ar “eiro valūtas savienību” veidojošajām valstīm.6 
ES valstu atšķirības vērtējot, jāpatur prātā, pirmkārt, ka ES paplašināšanai, “it īpaši 
uz austrumiem”, bija pasaules politikas kvalitāte, kaut arī tā pēc būtības bija “nevis 
ekonomiski pamatota, bet gan ģeopolitiski”.7 Otrkārt, ekonomiski mazāk stipro un 
mazāk konkurētspējīgo eiro savienības valstu rīcībā, pie kurām pieder arī Latvi-
ja, patlaban ir trīs “valūtas un finanšu politikas instrumenti”: “iekšējā devalvācija” 
algu, sociālo pakalpojumu un valsts izdevumu samazināšanas formā; “migrācija” 
jeb “daļas iedzīvotāju izceļošana uz ekonomiski pievilcīgām kaimiņvalstīm”; “citu 
dalībvalstu transfērmaksājumi ekonomiski vājāko atbalstam”.8 Atšķirīgi integrāci-
jas līmeņi būs arī drošības un aizsardzības politikā. Patiesā problēma ir nevis “Mul-
ti-Speed”,bet gan “Multi-Track”,jo, ar atšķirīgiem ātrumiem nevis visi cenšamies sas-
niegt vienus un tos pašus mērķus, bet gan ejam dažādos virzienos.9

Arī tāpēc ar visu nopietnību jāizturas pret Amerikas Savienoto Valstu (ASV) dom-
nīcas Stratfor analītiķu ne bez ironijas rakstīto, ka ES 2019. gadā sagaidāma “kauja 
par institūcijām”, jo 23.–26.  maijā notiks Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas, tiks 
pieņemta Daudzgadu finanšu shēma (MFF), kas aptvers 2021.–2027.gadu, Eiropas 
Komisija (EK) ar jaunu prezidentu priekšgalā darbu uzsāks oktobrī, Eiropas Cen-
trālās bankas (ECB) jaunais prezidents to darīs 1.  novembrī, bet ES Padomes pre-
zidents – 1. decembrī. 2019. gada maija EP vēlēšanas pēc EK komisāra G. Etingera 
(Oettinger) domām būs ES tālāko evolūcijas “virzienu izlemjošas”, jo “daudzās 
dalībvalstīs ir partijas, kas neslēpti simpatizē tam, lai to valsts izstātos no Eiropas 
Savienības, un ar to gūst plašu atbalstu”.10 Vismaz daļēji tas attiecināms arī uz par-
lamenta vēlēšanām Polijā 2019. gada novembrī. ES un Ziemeļatlantijas līguma orga-
nizācijas (NATO) attiecību ar Krieviju kontekstā ir jāmin arī 2019. gada prezidenta 
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(plānotas 31. martā) un parlamenta (27. oktobrī) vēlēšanas Ukrainā, kuru iznākuma 
ietekmēšanai sev labvēlīgā virzienā Maskava izmantos visus iespējamos līdzekļus.

Tiešāk EP vēlēšanu problēmu formulējis Stefans Lēne (Stefan Lehne), norādot, ka 
“populistu un nacionālistu spēki gatavojas uzbrukumam, lai sagrautu Eiropas poli-
tiku”, “salaužot tradicionāli dominējošo, proeiropeisko centriski labējo un centris-
ki kreiso “lielo koalīciju””.11 Kādā citā plašākā publikācijā, kas veltīta ES reformas 
problēmām, S.  Lēne uzsvēris, ka “pašreizējam reformu naratīvam ir fundamentāli 
defensīvs un konservatīvs pamattonis ”, kad runa ir par tādiem “debašu kodola ele-
mentiem” kā “eirozonas konsolidācija, nelegālās migrācijas iegrožošana, ES politis-
kās un militārās aizsardzības stiprināšana pret ārējiem draudiem”.12 Helēna Tomso-
ne (Helen Thompson) 2018. gada nogalē, skaidrojot ES krīžu un valūtas savienības 
problēmu cēloņus ar “pavadošās politiskās un fiskālās savienības” neesamību, kate-
goriski secināja, ka “tā kā ES šobrīd nevar noteikti virzīties nedz uz ciešāku savienī-
bu, nedz noteikti virzīties prom no tās, jebkurš mēģinājums atrisināt tās fundamen-
tālās pretrunas noslēgsies vienīgi ES sašķelšanā”.13

Latvijas politisko partiju un to apvienību oficiālās priekšvēlēšanu programmas, kas 
publiskotas 13. Saeimas vēlēšanu sakarā neliecināja, ka Latvijā  diskusija par ES vis-
pār notiktu, un tās neliecināja arī par to, ka pastāvētu kāds Māra Kučinska valdību 
veidojošo partiju konsensus ES reformu jautājumos. No Latvijas nacionālo interešu 
viedokļa svarīgas ir diskusijas par MFF, kā arī tas, ka tādas Lisabonas līguma refor-
mas trūkums , kas pieļauj lielāku difrencētību, arvien ticamāku dara iespējamību, 
ka atsevišķas ambiciozākas dalībvalstis izvēlēsies kopīgi sasniegt noteiktus mērķus 
ārpus ES ietvara.14 Netieši uz to norāda arī Vācijas kancleres Angelas  Merkeles un 
Francijas prezidenta Emanuela  Makrona 2018.  gada 19.  jūnijā parakstītā Mēzeber-
gas (Meseberg) deklarācija, kas tapusi ar mērķi veidot satvaru reformu program-
mai, neskarot Lisabonas līgumu, taču kopumā atbilstoši Makrona “divu ātrumu” 
Eiropas modelim.15 Par Francijas un Vācijas ambiciozajiem mērķiem liecināja tādi 
deklarācijā ietvertie punkti kā vēlēšanās divpusējo attiecību jomā: 1) finalizēt jauno 
Elizejas līgumu (Elysée Treaty) līdz 2018.  gada beigām; 2) pastiprināt centienus 
ar mērķi radīt “ES Drošības Padomi”; 3) “Leopold-3” tankus (kopš 2012. g. pazīs-
tami arī kā Main Ground Combat System MGCS) un Nākotnes gaisa kaujas sistē-
mu (Future Combat Aerial System (FCAS))”; 4) “īstu Eiropas robežu policiju” un 
“Eiropas Patvēruma meklētāju biroju, kas harmonizē patvēruma piešķiršanas prak-
ses visās ES dalībvalstīs”, 5) “attīsta jaunas, kopīgas stratēģiskās kultūras rašanos” 
(netieša norāde uz formāli pastāvošo ES Globālo stratēģiju); 6) veidot “stipru valūtas 
savienību”, attīstīt Eiropas Stabilitātes mehānismu (ESM), ieskaitot “vajadzību mai-
nīt starpvaldību vienošanos par ESM” un Banku Savienību, piedāvājums iedibināt 
“Eirozonas budžetu ES satvarā līdz ar 2021.  gadu”, kā arī reformēt ES institūcijas, 
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tai skaitā “realizēt ideju par transnacionāliem sarakstiem Eiropas vēlēšanām līdz ar 
2024. gadu”.16 Tā ir ceļa karte “ātrākai” Eiropai ES ietvaros, kaut gan ir maz cerību, 
ka tiešām tiks noslēgts jauns Elizejas līgums un Francijas un Vācijas priekšgalā pār-
skatāmā nākotnē nestāsies citi politiskie līderi ar atšķirīgām izpratnēm par ES dalīb-
valstu stratēģisko kultūru konverģences procesu. 

Emanuelam  Makronam pieder ideja par ES struktūras modeli koncentrisku apļu 
formā, kas ietekmējusi arī Mēzebergas konsensus formulējumu saturu. Šī ideja daļēji 
sasaucas ar 2017. gada maijā publicētās 28 ES dalībvalstu valdību un domnīcu eksper-
tu aptaujas rezultātiem par ES pastāvošajām valstu koalīcijām jeb politiskajiem cen-
triem, kas gan stipri atšķiras pēc to institucionalizācijas pakāpes.17 Aptaujas dati lie-
cināja, ka dominējošo pozīciju ieņēma “Lielās sešas” (Apvienotā Karaliste (kas jau 
gandrīz pametusi ES), Polija, Spānija, Itālija, Francija un Vācija) un “Sešas dibinātā-
jas” (Vācija, Francija, Itālija, Nīderlande, Luksemburga un Beļģija). Par savstarpēji 
līdzvērtīgām, bet mazāk ietekmīgām nekā pirmās divas koalīcijas būtu uzskatāmas 
“Septiņas bagātās” (Austrija, Dānija, Zviedrija, Somija, Nīderlande, Luksemburga un 
Beļģija) un “Dienvidu septiņas” (Spānija, Francija, Itālija, Malta, Portugāle, Grieķija 
un Kipra), bet “Višegradas četrām” (Polija, Čehijas Republika, Ungārija un Slovākija) 
ir vismazākais ietekmes potenciāls, kaut arī uz ziemeļiem no tām ir trīs Baltijas valstis, 
bet uz dienvidiem – Slovēnija, Horvātija, Bulgārija, Rumānija, kas gan visas, tāpat kā 
Īrija, pēc aptaujas rezultātiem neietilpst nevienā no valstu koalīcijām.18 

Fonda Zinātne un politika (SWP) Vācijas Starptautiskās politikas un drošības insti-
tūta pētnieki Kajs Olafs Langs un Nikolajs fon Ondarca (Ondarza) arī uzskatīja, ka 
ES dalībvalstu funkcionāli un reģionāli organizētās grupas “skaidri ieguvušas (lie-
lāku) nozīmi politikas formulēšanā”, kas var gan veicināt fragmentāciju, necaurska-
tāmību, starpvaldību procedūru stiprināšanu un pretsvara veidošanu Vācijai, gan 
kalpot kā pienesums ES funkcionēšanai, nosakot dienaskārtību, izlīdzinot (atšķirī-
gās) intereses, kalpojot kā tilti diplomātijā.19 Grupu apzīmēšanai autori izvēlējušies 
terminu “minilaterālismi”, ko gan problemātiski attiecināt uz eiro zonu (19 valstis) 
un “Trīs Jūru” jeb Trimarium iniciatīvu, kurā bez Baltijas valstīm un Višegradas gru-
pas (Polija, Slovākija, Čehijas Republika, Ungārija) dalībniecēm ietilpst arī Bulgāri-
ja, Horvātija, Austrija, Rumānija un Slovēnija. 

Baltijas valstis veido vienu atsevišķu grupu no pavisam 14 valstu grupām, un ir pār-
stāvētas vēl tādās grupās kā eiro zona, Ziemeļu-Baltijas astotnieks (sešas ES dalīb-
valstis un Norvēģija, Islande) un Trimarium iniciatīva. Galvenie minilaterālisma jeb 
tīklošanās parādības cēloņi pēc Langa, Ondarca domām, saistāmi ar ES paplašināša-
nos, “multiplo ES krīžu” izraisīto “renacionalizāciju un starpvaldību lēmumu proce-
dūru nostiprināšanos”, kā arī pēdējos gados vērojamo, drīzāk implicīto, vēlmi “vei-
dot pretsvarus ES vai eiro zonas varas mehānikā”.20 Uz to nepārprotami norāda arī 
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2018. gadā izveidotā Jaunā Hanzas līga (New Hanseatic League), kurā līdzdarbojas 
eiro savienības valstis Igaunija, Somija, Īrija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, kā arī eiro 
neieviesušās Dānija un Zviedrija. Vācijas diplomātijai jāvelta lielāka uzmanība “Eiro-
pas iekšējai diplomātijai”, rēķinoties ar prezidenta Donalda Trampa aktivitātēm un 
Brexit “ievērojamo iedarbību” uz valstu grupu veidošanos pēc tā īstenošanās, brīdi-
noši secināja abi autori.

Vasile Rotaru (Vasile Rotaru) no Bukarestes Nacionālās politisko pētījumu un pub-
liskās administrācijas universitātes savā rakstā “Šķeļot ES?” norāda uz “veco ES 
dalībnieku” “aizdomām, ka palielinātā ASV uzmanība  Eiropas reģionālajām inicia-
tīvām varētu būt mēģinājums vājināt Eiropu un samazināt ES ietekmi globālajā poli-
tikā”.21 Atzīstot, ka “konservatīvais Varšavas patriotisms un Budapeštas nacionālistu 
populisms ir pretrunā ar ES fundamentālajiem demokrātiskajiem principiem”, Rota-
ru izdarīja secinājumu, ka reģionālās iniciatīvas “sniedz vairāk koherences starp jau-
najām ES dalībvalstīm, kas spēcinās Eiropas kaimiņpolitikas Austrumu dimensiju”, 
jo “šīs iniciatīvas jau no paša sākuma ir iekļāvušas visu ES Austrumu “flangu” ar Poli-
ju un Rumāniju kā “reģionālām līderēm”, turklāt jārēķinās ar to, ka “visas Centrālās 
un Austrumeiropas valstis ir pret daudzu ātrumu vai koncentrisko apļu ideju, kuru 
virza ‘vecās’ ES locekles  un kura varētu iemūžināt šķelšanos un mazināt solidaritāti 
ES dalībvalstu vidū”.22 

Protams, domājot par pārskatāmo nākotni, vēl jau ir svarīgi, kādu Stratēģisko Die-
naskārtību līdz 2024. gadam (Strategic Agenda for the years up to 2024) ES valstu 
un valdību vadītāji pieņems savā speciālajā samitā 2019. gada maijā Rumānijas pilsē-
tā Sibiu un kā šī dokumenta īstenošanas procesu ietekmēs ASV prezidenta D. Tram-
pa atkārtotā ievēlēšana 2020. gadā par spīti viņa “konservatīvās revolūcijas”, unilate-
rālisma un starpvalstu darījumu diplomātijas kursam.

MODERNIZĒTA PASAULES KĀRTĪBA UN TĀS ALTERNATĪVAS

Īstu “devīto vilni” akadēmisko un ekspertu kopienu diskusijās par starptautisko kār-
tību izraisīja Grēma Alisona (Graham Allison) raksts “Mīts par liberālo kārtību”, kurā 
viņš, vulgarizējot liberālās kārtības skaidrojumus, secināja, ka “valdošais konsensus 
izvirza trīs pamata pretenzijas: pirmkārt, starptautiskā liberālā kārtība ir bijusi galve-
nais cēlonis tā dēvētajam ilgajam mieram starp lielvarām pagājušajās septiņās dekādēs; 
otrkārt, ka šīs kārtības veidošana ir bijusi galvenā ASV motivācija iesaistīties pasaulē 
visa šajā periodā; un, treškārt, ka ASV prezidents Donalds Tramps ir primārais drauds 
liberālajai kārtībai – un, tātad, arī mieram pasaulē.”23 G.  Elisons, sekojot reālisma 
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teorijas pamatpostulātam, kas kopumā precīzi raksturo tikai vienu pēckara kārtības 
aspektu, deklarēja, ka ““ilgais miers” nebija liberālās kārtības rezultāts, bet gan blakus 
produkts bīstamajam spēku līdzsvaram  starp Padomju Savienību un Savienotajām 
Valstīm Aukstā kara četrarpus dekāžu laikā un tad vēl īsajā ASV dominances periodā. 
ASV iesaisti pasaulē  nevirzīja vēlēšanās veicināt liberālismu aizrobežā vai veidot starp-
tautisku kārtību, bet gan vajadzība darīt to, kas bija  nepieciešams, lai saglabātu liberā-
lo demokrātiju (savās) mājās. Un, kaut arī Tramps mazina līdzšinējās kārtības atslēgas 
elementus, viņš ne tālu nav globālās stabilitātes lielākais drauds.”24

Atbildot G.  Elisonam, amerikāņu zinātniece Alīna Poļakova (Alina Polyakova) 
norāda, ka “Tramps ir atkārtoti prasījis Francijas prezidentam Emanuelam Makro-
nam pamest ES, lai apmaiņā iegūtu labāku divpusējo tirdzniecības darījumu ar 
Savienotajām Valstīm” un secināja, ka ASV un Rietumeiropas attiecībās iestājusies 
“jauna realitāte: Eiropa, iekšēji sašķelta, zaudē spēku uz starptautiskās skatuves, un 
Trampa administrācija, rīkojoties vairāk kā plēsoņa un mazāk kā partneris, izjūt kār-
dinājumu izmantot šo vājību. Kad lielvaras konkurē par ietekmi uz globālās skatu-
ves, Eiropa, līdzīgi Tuvajiem Austrumiem vai Latīņamerikai, atkal kļūs par vēl vienu 
kaujas lauku.”25 

Vērienīgu pētniecisko projektu “Būvējot ilgtspējīgu starptautisko kārtību. RAND 
projekts ASV stratēģijas izpētei mainīgajā pasaulē” (“Building a Sustainable Interna-
tional Order. A RAND Project to Explore U.S. Strategy in a Changing World”) kopš 
2016. gada īstenoja ASV neatkarīgā bezpeļņas publisko interešu pētnieciskā organi-
zācija RAND Corporation. Darba rezultāti uzskatāmi par kompleksiem ASV ārpo-
litikas orientieriem tālam laika periodam, līdz pat 2050. gadam, kas tikai pakārtoti 
attiecināmi arī uz ES un NATO.

Pētnieciskā darba galveno rezultātu kopsavilkumā, kuru sagatavojis Maikls 
Dž.  Mazars (Michael J.  Mazarr) teikts, ka “pētījums kopumā secināja, ka pēckara 
kārtība ir veicinājusi citu ASV valstiskuma instrumentu efektivitāti, tādu kā diplo-
mātija un militārais spēks, un palīdzēja veicināt specifiskās ASV intereses identificē-
jamos un dažkārt izmēramos ceļos. Īsumā, stipra starptautiskā kārtība ir stipri lab-
vēlīga ASV”, taču vienlaicīgi tiek secināts, ka “ASV dominancei, kas tik raksturīga 
pēckara kārtībai, jādod ceļš vairāk patiesi multilaterālai kārtībai, tādai, kas nopiet-
ni uztver dažkārt atšķirīgās citu lielvaru perspektīvas”.26 Te jāpiebilst, ka ASV pre-
zidents D.  Tramps principā – ne saturiski, ne terminoloģiski – nelietojot jēdzienu 
“multilaterāls”, jo ir pārliecināts unilaterālists. 

Ar “starptautisko kārtību” RAND kopsavilkumā tiek saprasts “noteikumu, normu un 
institūciju satvars (ķermenis), kas pārvalda attiecības starp atslēgas spēlētājiem starp-
tautiskajā vidē”, kas uzskatāma par “institucionālo kārtību”27, kuras funkcionēšanu 
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nodrošina “kritiskā līdzīgi domājošu valstu masa , kas formē gravitātes centru starp-
tautiskajā politikā.28 Paskaidrojot diagrammu “Starptautiskās pēckara kārtības kom-
ponentes” (“Components of the Postwar International Order”), norādīts, ka starptau-
tiskās kārtības vadošo koalīciju “veido 45 valstis, no kurām 30 tiek iedalītas koalīcijas 
pirmajā rindā (tier), bet Baltijas valstis kopā ar vēl divpadsmit citām tiek iedalītas 
“otrajā rindā” kā “mazāk integrētas, bet tomēr dziļi iesaistītas šajā kārtībā”.29 

Būtiski, ka vadošās koalīcijas valstu sarakstā netiek minētas Krievija, Ķīna un 
Irāna, kas tiek uzskatītas par valstīm revizionistēm30 attiecībā pret starptautisko 
kārtību, jo “Ķīna un Krievija atklāti izaicina ASV pārsvara sturktūru”, turklāt dara 
to apstākļos, kad “ilgtermiņa ekonomiskā stagnācija un globalizācijas pastāvīgais 
uzbrukums nacionālajām kultūrām ir izraisījis intensīvas populistu un nacionālistu 
reakcijas pret kārtības neoliberālo bāzes ekonomisko modeli”.31 Neoliberālā ekono-
miskā modeļa liktenis ir ļoti svarīgs arī tāpēc, ka “starptautiskā ekonomiskā kārtība 
ir bijis dzinējs plašākai ģeopolitiskai un drošības kārtībai”.32 Taču pasaule mainās un 
“pasaule ,kurā kārtība ir būvēta, kļūst mazāk ASV- un Rietum-centriska”, jo “domi-
nējošais aktors, nosakot kārtības nākotni atsevišķi no ASV, būs Ķīna”.33 

Balstoties vēstures pieredzē un teorijā, tiek pieļauts, ka ar aktuālo starptautisko kārtī-
bu varētu konkurēt četri plaši starptautiskās kārtibas modeļi – globālā konstitucionā-
lā kārtība; koalīcija pret revizionismu; lielvaru koncerts; demokrātiju koalīcija – taču, 
visticamākais variants varētu būt zināma to kombinācija.34 Kaut arī īpaši tiek izcelta 
ASV sadarbība ar NATO partnervalstīm, Japānu, Dienvidkoreju un Austrāliju, vien-
laicīgi tiek akcentēts, ka “demokrātiju koalīcijai nav jābūt galvenajam akcentam ikvie-
nai jaunai kārtībai”35, jo “ja cerība par sadarbību ar nedemokrātijām izplēnēs un ja 
neliberālas valstis sāks veidot kontralianses un kārtības, tad ASV varētu būt spējīgas 
atgriezīsies pie kopīgajām interesēm un vērtībām, un ciešās sadarbības, kādu tās kul-
tivējušas ar globālajām demokrātijām”.36 ES loma visos šajos globālo pārmaiņu proce-
sos tiek vērtēta skeptiski, jo “Eiropas Savienība šķiet esam  gandrīz pastāvīgā krīzē”37, 
kaut gan, minot ES kopā ar Āfrikas Savienību un ASEAN, tiek norādīts uz nepiecieša-
mību šīs “reģionālās organizācijas” atbalstīt ar investīcijām un diplomātiski. Tajā pat 
laikā tiek secināts, ka “ja ekonomiskā kārtība nav atsvaidzināta un pārvērtēta, tad pla-
šākā ģeopolitiskā un drošības kārtība varētu būt nāves briesmās”.38 

Prezidenta D.  Trampa centieni nodibināt labas attiecības ar Krievijas autokrātisko 
prezidentu V. Putinu var tikt pamatoti ar apsvērumu, ka “dominējošais analītiskais 
jautājums, ar kuru jāsaskaras nākotnes kārtības arhitektiem, ir Krievijas un Ķīnas 
ambīciju daba un vai ASV var būvēt nozīmīgas attiecības ar tām, vai neglābjami 
nonāks pie vajdzības veidot kārtību opozīcijā tām”.39 Veidojot “dalītu kārtību” kopā 
ar Ķīnu un Krieviju, tiek cerēts sasniegt “būtisku mērķi menedžējot šīs attiecības: 
izvairīties no šo divu valstu teritoriālām un ietekmes sfēru pretenzijām”.40 
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Divi galvenie RAND pētnieku kopsavilkuma secinājumi ir: pirmkārt, “vadīt pār-
skatītu, kompleksāku un fragmentētāku multilaterālu kārtību, kas turpinātu repre-
zentēt grand strategy vislabāk kalpojošu ASV nacionālajām interesēm”; otrkārt, “ ja 
ASV vēlas turpināt vadīt globāli, funkcionējoša starptautiskā kārtība ir obligāta. Bez 
ieguvumiem un leģitimitātes, kuru sniedz šāda kārtība, enerģiska ASV līderpozīcija 
kļūtu finansiāli un stratēģiski nereāla.”41

Vācijas, Itālijas, Francijas, Lielbritānijas, Spānijas un Polijas politiskajām un biznesa 
elitēm ir jārisina visas tās pašas problēmas, uz kurām, raksturojot D. Trampa politi-
ku, norādījušas amerikāņu pētnieces Mira Rappa-Hūpere (Mira Rapp-Hooper) un 
Rebeka Fridmane Lisnere (Rebecca Friedman Lissner) : “Trampa politikas ir tikai 
vecu impulsu moderna projekcija (a modern projection of old impulses), jo īpaši dzi-
ļais unilaterālisms Džeksona (Džeksoniskās??) ārpolitikas skolas (Jacksonian scho-
ol) garā. Trapa mūsdienu versija tomēr balstās uz populistu un natīvistu impulsiem, 
ko pa daļai aktivē sabiedrības daļu socioekonomiskā dislokācija, kas tikai intensi-
ficēsies. Automatizācija un darba mainīgā daba, nevienlīdzība, politiskā un mediju 
polarizācija un demogrāfiskās izmaiņas iespējams krustojas ar pieaugoši turbulento 
starptautisko vidi, padarot grūtāku uzdevumu tikai artikulēt koherentu ārpolitiku, 
kas būvēta ap mūžsenām  liberālām vērtībām un institūcijām.”42 

Autores piekrīt RAND pētnieku pozīcijai, ka jaunajā stratēģiskajā vidē “vecā, libe-
rālā, uz konkurenci nesastopošās ASV varas būvētā kārtība bez šaubām izrādīsies 
novecojusi un neaizsargājama” un tāpēc “ASV stratēģijas jaunajai vīzijai jāizsver 
draudi un ieguvumi mājās un ārzemēs, un jāpielāgo institūcijas, kas bija ASV varas 
fundaments”.43 Pamatu optimistiskajam pieņēmumam, ka tas varētu izdoties, veido 
uzskats, ka “dažas nākamās dekādes ASV turpinās palikt pasaules visspēcīgākā 
valsts militārā, ekonomiskā un diplomātiska ziņā. Nevienai citai zemei nebūs tādas 
pašas kapacitātes veidot starptautisko kārtību, pat ja Vašingtona balstīs tās autoritāti  
uz fundamentāli atšķirīgiem pamatiem.”44 

Radikāli citu pasaules ainu, kas daudz tuvāka D.  Trampa administrācijas kursam, 
zīmē reālisma skolas pārstāvis Stīvens Kotkins (Stephen Kotkin), uzsverot, ka “tagad 
vairāk nekā jebkad lielvaru politika virzīs notikumus, un starptautisko sāncensību 
iznākumus izšķirs konkurentu relatīvās kapacitātes – to materiālais un cilvēku kapi-
tāls un viņu spēja efektīvi pārvaldīt pašiem sevi un savas ārlietas . Tas nozīmē, ka 
nākamā gadsimta gaitu lielā mērā determines tas, kā  Ķīna un ASV mendžēs savus 
varas resursus un  attiecības.”45 Tāpēc “dažādās multinacionālās platformas un pro-
cesi pēckara sistēmā aktuāli ir vislabāk saprotami nevis kā kāda fundamentāli jauna 
himēra, saukta par “starptautisko liberālo kārtību”, bet gan kā mehānismi ASV mil-
zīgās jaunās ietekmes sfēras  organizēšanai un paplašināšanai.”46
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RAND un liberālisma skolas pārstāvjiem pretēju pasaules redzējumu laika perio-
dam līdz 2040.  gadam piedāvā ģeopolitiskās tradīcijas izcilā pārstāvja, amerikāņu 
politologa Džordža Fridmena (George Friedman) vadītā ASV uzņēmuma Geopoli-
tical Futures (GPF) (vienlaicīgi interneta medijs) eksperti savā publikācijā “Ceļš uz 
2040. gadu” (“The Road to 2040”).47 

Autori ir pārliecināti, ka Rietumu puslodes valstīs valdīs relatīva stabilitāte, bet vis-
lielākie satricinājumi un pārmaiņas sagaidāmi Eirāzijā jeb Eiropā un Āzijā. ASV 
“primārā interese ir nodrošināt, ka Krievijai nevar virzīties uz rietumiem un dziļāk 
Eiropas Pussalā”, kas nav tik sarežģīti kā gadījumā ar PSRS, jo “Krievijas populācija 
ir 144 miljoni cilvēku. Kopējais iedzīvotāju skaits zemēm, kas varētu konfrontēties 
ar Krieviju – Baltijas valstis,Polija, Slovākija, Ungārija, Rumānija un Bulgārija-  ir 
aptuveni 86 miljoni” un tāpēc “ASV uzskata, ka atbalsts apgādes, apmācību un zinā-
mas klātbūtnes formā , tādā kā gaisa spēki un zināms limitēts sauszemes spēku dau-
dzums, ir pietiekams.”48 Tā kā ASV un Ziemeļamerika “ir lielā mērā pašpietiekamas”, 
tad ,“lai kāda arī nebūtu starptautiskās tirdzniecības pievilcība, ASV kā tādām, lai 
sevi saglabātu, irdzniecība nav vajadzīga. Ņemot vērā, ka šobrīd ASV joprojām ir vie-
nīgā globālā vara, un [..] Eirāzija ir nekārtībā, ASV pilnīgi iespējams paliks vienīgais 
globālais hegemons arī nākamajos gadsimtos.”49 

Savu personīgo redzējumu Dž. Fridmens konkretizējis publikācijā “Trampa doktrī-
na”, kas sākas ar paskaidrojumu, ka “doktrīna ir tas, kā presidents ir spiests opera-
cionalizēt ārpolitiku realitātē, kurā viņs pats sevi “atrod”. Dažkārt prezidenti paslu-
dina paši savas ārpolitikas doktrīnas. Citreiz novērotāji saskata koherentu struktūru 
prezidenta ārpolitikā un iezīmē viņam doktrīnas aprises . Abos gadījumos doktrīnas 
būtu jāskata nevis kā ģēnija atvēzieni vai pēc prezidenta gribas pieņemti lēmumi, bet 
kā darbības, kuras viņam uzspiež un diktē realitāte.”50 

Trampa doktrīna “varētu tikt sasummēta kā politika, kas izkliedē situācijas, kas var 
pieprasīt militāras darbības un tā vietā iesaistās ofensīvā ekonomiskā politikā, tajā 
pat laikā neņemot vērā viedokļus ārzemēs visplašākajā nozīmē.”51 Jēdzienus “dok-
trīna” un “stratēģija” Dž. Fridmens principā uzskata par sinonīmiem, jo “doktrīnai 
nav jādarbojas, lai tā būtu doktrīna. Prezidentam nav jāapzinās viņa pozīcijas kon-
sistence un loģika. Viņa politikas var virzīt stratēģija, bet vajadzība pēc tādas stra-
tēģijas atvasinās no realitātes. [..] Tā kā pasaule ir koherenta, rīcības noteiktā kārtī-
bā arī ir līdzdalīgas koherencē. Tas nāk no šīs realitātes, ja rodas doktrīna. Trampa 
gadījumā tā doktrīna iekļauj militāro risku samazināšanu, izmantojot ekonomiku 
kā ietekmes līdzekli un ignorējot ārzemju valdību un globālās publikas viedokļus. 
Prezidents var tikai reaģēt uz situāciju, kas tam ir dota, un no turienes viņa doktrīna 
ir iedibināta.”52 
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Dž.  Fridmenam ir sava pastāvīga sleja Vācijas politiskās kultūras žurnāla Cicero 
interneta versijā Cicero Online, kurā kā pirmā publikācija, pievienojot Cicero šefre-
daktora Aleksandra Margo (Alexander Marguier) ar autoru iepazīstinošu pēcvārdu, 
parādījās tieši “Trampa doktrīna”, turklāt visi slejas teksti tiek publicēti to oriģinālajā 
versijā, t. i., angļu valodā.53       

Dž.  Fridmena GPF prognozē, ka ES saskarsies ar diviem fundamentāliem institu-
cionāliem trūkumiem: pirmkārt, “Eiropas valstis nevēlējās atteikties no jebkādas 
fundamentālas savas nacionālās suverenitātes daļas ES labā ” un tāpēc “beigu bei-
gās, ES nebija integrēta politiska organizācija”54; otrkārt, “brīvās tirdzniecības zonas 
izveidošana, kas noveda pie dažiem nozīmīgiem izaicinājumiem savienībā”, jo “brī-
vās tirdzniecības zonā ar ļoti atšķirīgiem dalībniekiem, daži ir spējīgi, strukturālu un 
kultūras apsvērumu vadīti, gūt savu labumu priekšrocības daudz ātrāk nekā citi. Tas 
noved pie masīvas nevienlīdzības sistēmā, kam ir  politiskas konsekvences.”55  

Liberālai starptautiskajai kārtībai šobrīd nav ne politiski ietekmīgu aizstāvju, ne 
līderu. Tas liek domāt, ka par atskaites punktu arī Latvijas ārpolitikas analīzē varē-
tu kalpot vācu starptautisko attiecību pētnieka Ulriha Mencela piedāvātā pasaules 
kārtības teorija, kuras pamatā ir ideja par lielvaru hegemonijas vai impēriskās varas 
cikliem, kas seko viens otram no 10.  gs. līdz aptuveni 2035.  gadam, katrā no tiem 
sastopoties ar konkurējošu izaicinātāju vai izaicinājumiem. Saskaņā ar U.  Mencela 
koncepciju, mēs šobrīd dzīvojam ASV otrajā hegemoniskās varas ciklā, kas aptvers 
laiku no 1990. gada līdz aptuveni 2035. gadam (ar jautājuma zīmi), un kurā izaicino-
šās varas lomā ir Ķīna.56

Ričards Hāss (Richard Haass) norādījis, ka “[starptautiskām] kārtībām piemīt ten-
dence izzust ilgākā sairumā drīzāk nekā sabrukt pēkšņi” un ka “vecā kārtība nekad 
neatgriežas un  mēģinājumi to “atdzīvināt” būs veltīgi, secina, ka “ASV nevar efektī-
vi popularizēt kārtību ārzemēs, ja tās sašķeltas savās mājās, apjukušas iekšpolitisko 
problēmu dēļ un tām jāsastopas ar resursu trūkumu.”57 R. Hāss uzskata, ka nozīmī-
gākās alternatīvas modernizētai pasaules kārtībai, kuru atbalstītu ASV, kaut arī ir 
maz ticamas un/vai nepievilcīgas, tomēr varētu būt vairākas: pirmkārt, Ķīnas vadī-
ta kārtība, kas būtu “neliberāla, kuru raksturo autoritāras iekšpolitiskās sistēmas un 
merkantilas ekonomikas, kas dod priekšroku iekšpolitiskas stabilitātes uzturēša-
nai”; otrkārt, “jauna, demokrātiska, noteikumos balstīta kārtība, kuru dizainētu  un 
vadītu vidējās varas Eiropā un Āzijā, kā arī Kanāda” (bet norāda arī, ka koncepcija 
atraktīva, taču tai pietrūku militārās kapacitātes un iekšpolitiskās gribas tikt tālu 
uz priekšu); treškārt, “ticamāka alternatīva ir pasaule, kurā maz kārtības – pasau-
le, kuru raksturo dziļš sajukums (disarray)”, kurā “protekcionisms, nacionālisms un 
populisms iegūtu, bet demokrātija – zaudētu”.58 Kārtības sabrukums, ASV nespē-
jot to modernizēt tāpēc, ka tās nespēj sakārtot savu iekšpolitiku, var iedarbināt 
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tendences, kas ved pretī katastrofai, taču, uzmundrinoši noslēdz savas pārdomas 
R.Hāss: “Labā ziņa ir, ka ne tuvu ne nenovēršama ir pasaules eventuālā nonākšana 
līdz katastrofai; sliktā ziņa ir tāda, ka tālu no noteiktības ir tas, ka tā to negrib (the 
good news is that it is far from inevitable that world will eventually arrive at a catas-
trophe,the bad news is that it is far from certain that it will not).”59

GRAND STRATEGY UN CITAS STRATĒĢISKĀS PERSPEKTĪVAS

Ietvaru un kontekstu visām diskusijām Eiropā veido ASV notiekošā, visai radikāli 
atšķirīgiem viedokļiem bagātā diskusija par Savienoto Valstu stratēģisko orientie-
ru ne/pārskatīšanu prezidenta D.  Trampa administrācijas starptautiskās politikas 
iespaidā. Jāpiemin divu salīdzinoši neitrālu pozīciju ieņemošu autoru grāmatas par 
stratēģijām kā zināms atskaites punkts un paskaidrojums reizē. Starptautiskajās 
ekspertu un akadēmiskajās kopienās ļoti atzinīgi tika novērtēta Pulicera prēmijas 
laureāta Džona Luisa Gadis (John Lewis Gaddis) grāmata “Par Lielo Stratēģiju” 
(“On Grand Strategy”).60 Atbildot uz sev pašam uzdoto jautājumu “Ko Lielā Stratē-
ģija cenšas novērst?”, Dž.  L.  Gadis norāda, ka Lielās Stratēģijas pamatuzdevums ir 
“potenciāli neierobežotu vēlmju saskaņošana ar ierobežotām iespējām. Ja jūs vēlaties 
sasniegt mērķus, kas ir ārpus jūsu iespējām, tad agrāk vai vēlāk jums būs jāreducē 
mērķus, lai tie atbilstu līdzekļiem. Palielinot līdzekļus, ir iespējams sasniegt vairāk 
mērķu, bet ne vienmēr; jo mērķi ir bezgalīgi, bet līdzekļi nekad nav tādi. Lai kur arī 
tu atrastu līdzsvara punktu, jāsaglabā saskare starp realitāti un iztēli: starp šī brīža 
atrašanās vietu un galamērķi. Jūs neiegūsiet stratēģiju līdz nebūsiet saskaņojis dotu-
mus situācijā, kurā darbojaties.Ir nepareizi teikt, ka valstīm ir lielās stratēģijas, bet 
cilvēkiem tādu nav. Saskaņotība (visiem) nepieciešama laikā, telpā un mērogā.”61 
Grāmatas pēdējā nodaļā ar virsrakstu “Isaiah” (domāts Isaiah  Berlin) viņš, minot 
“pretrunu līdzās pastāvēšanu laikā un telpā”, atsaucas uz “Berlina apgalvojumu, ka 
ne visas “cildināmas” (praiseworthy) lietas ir vienlaicīgi iespējamas. Un iemācīties 
sadzīvot ar šo noteikumu (ko varētu saukt arī par “vēsturi”) pieprasa piemērošanos 
nesavienojamībām. Tieši te Lielā Stratēģija var palīdzēt. [..] Proporcionalitāte izriet 
no tā, kas lielā stratēģija ir: potenciāli bezgalīgu centienu saskaņošana ar nepiecie-
šami ierobežotām iespējām. Un taisnīgums? Es teiktu, pateicoties saskaņošanas 
nosliecei par labu brīvībai.”62 

Kā ar Dž.  L.  Gadis grāmatā definētajām pretstatu koeksistences un spēju un cen-
tienu proporcionalitātes problēmām ASV tiek galā D. Trampa prezidentūras perio-
dā, savā grāmatā “Amerikas Lielā Stratēģija Trampa laikmetā (“American Grand 
Strategy in the Age of Trump”) analizējis H. Brands (Hal Brands).63 To, ko apzīmē  
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termins Grand Strategy, H.  Brands definē kā “intelektuālo satvaru, kas savieno 
iespējas ar ambīcijām, idejas ar darbībām augstākajā nacionālajā valsts pārvaldes 
līmenī; tas ir valsts vadošais koncepts par to, kurp valsts vēlas doties un kā tā plāno 
tur nonākt”.64 Raksturojot situāciju ASV attiecībās ar Krieviju un Ķīnu, H. Brands 
raksta: “Lielvaru sāncensība ir atgriezusies, par ko liecina Krievijas un Ķīnas mēģi-
nājumi “pārbaudīt” starptautiskās kārtības, kuru tās nekad līdz galam nepieņēma, 
stabilitāti. Tagad tām ir lielāka kapacitāte – gan ekonomiska, gan militāra, vai abas 
– to izaicināt. Maskava un Pekina meklē veidus, kā dominēt savos pašu reģionos, 
“pārbaudot” ASV alianses sistēmas tālākās perifērijas un attīstot militārās spējas, 
kas nopietni apdraud ASV spēju projicēt varu un uzturēt tās drošības solījumus 
Austrumeiropā un Klusā okeāna rietumu akvatorijā. Ķīnas pretkuģu balistiskās 
raķetes un tās iespēja piespiest kaimiņus, kā arī Krievijas hibrīdkara aktivitātes un 
anti-piekļuves/teritoriālas nepieļaušanas (A2/AD) spējas, ir jauni, augoši izaici-
nājumi ASV militārajam pārākumam Eirāzijas atslēgas reģionos un reģionālajām 
kārtībām, ko ASV ir domājusi uzturēt.”65 Šiem izaicinājumiem ir arī izteikta ideo-
loģiskā komponente, jo “Krievija, Ķīna un citi autoritāri režīmi tikmēr ir nozīmī-
gos ceļos atgriezušies pie globālās ideoloģiskās konkurences, popularizējot cen-
trālās kontroles un “valsts kapitālisma” vērtību, kā arī atgrūžot Rietumu politiskā 
liberālisma un cilvēktiesību konceptus”.66 ASV atbildes stratēģijai jāietver “lielāka 
aizsardzības specializācija un resursu dalīšana NATO ietvaros, mudinājumi Āzijas 
un Austrumeiropas sabiedrotajiem pielietot rentablākas aizsardzības stratēģijas, 
kas balstītas uz A2/AD (anti-acces/area-denial) spējām un veicinot mulilaterālas 
saites starp sabiedrotajiem”67 taču, novērtējot to, ka “ASV stratēģija parasti ir biju-
si visefektīvākā tad, kad tā koncentrējusies uz tādiem mērķiem kā starptautiskās 
sistēmas pamata stabilitātes un labklājības nodrošināšana un plašu priekšnoteiku-
mu radīšana politiskā un ekonomiskā liberālisma attīstībai”, jo “šie ir uzdevumi, 
kuriem Amerikas vara ir vislabāk piemērota, un […] kuri turpmākajos gados šķiet 
būs kritiski vissvarīgākie izaicinājumi”.68

ASV līderiem būs nepieciešams “atgādināt amerikāņiem, ka viņu valsts līdera pozīci-
ja nav bijusi tikai labdarība; līderība ir palīdzējusi izveidot starptautisko kārtību, kas 
ir unikāla savā stabilitātē, liberālismā, un nesusi labumu ASV”.69 Taču pretēji šādiem 
ieteikumiem “Tramps uzsvēra atgriešanos pie nacionālisma un suverenitātes kā 
nepieciešamiem bastioniem, kas ASV var aizstāvēt pret laupītkāro naidīgo pasauli – 
kas ir krasā kontrastā ar tā dēvēto kaitīgo ASV pēckara politikas projekta internacio-
nālismu un atvērtību”.70 D. Trampa pasaules uzskats, pēc H. Branda domām, balstīts 
divās premisās: “Pirmkārt, ASV noslēgtās alianses ir “slikti darījumi”, jo Vašingtonai 
jānes izmaksas un riski, kamēr tās sabiedrotie gūst ieguldījumam nesamērīgu labu-
mu; un, otrkārt, tieši šo iemeslu dēļ ASV jāīsteno transakcionāla politika, kas balstī-
ta ad hoc principā pat attiecībās ar tuvākajiem draugiem.”71 Ja šie uzskati realizēsies 
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kā vēl transakcionālāka ģeopolitika, tas var ne tikai iedragāt demokrātiju stratēģisko 
kopienu, bet, vēl vairāk, var novest pie tā, ka frontes līnijas sabiedrotie un partneri 
var sākt apšaubīt ASV apņemšanos stiprumu turēt dotos solījumus. Attiecīgi, tie var 
uzskatīt par vajadzīgu sākt apsvērt ģeopolitiskus “plānus B”, vai pat iet soli tālāk un 
izpētīt lielāku noregulējumu ar Krieviju un Ķīnu, kas tās apdraud.72 Ja ASV turpi-
nās īstenot politiku, kas balstīta Tomasa Hobsa idejā par vienpusēja labuma gūšanu, 
tas ne tikai stiprinās šaubas par Amerikas saistību noturību, kā tas brīžiem izpaudās 
LR valdības formēšanās procesā pēc 13.  Saeimas vēlēšanām, bet arī iedragās to kā 
salīdzinoši miermīlīgas valsts reputāciju, padarot to  starptautisko tēlu egoistiskāku 
vai pat par bīstamu hegemonu.73 Saprotams, ka ASV politika nekad nav bijusi pārāk 
altruistiska vai kautrīga, taču atšķirībā no daudzām citām lielvarām tās spējušas 
rīkoties, lai sasniegtu savas intereses veicinot vidi, kurā daudzu citu labklājība veici-
na arī pašas Amerikas labklājību. Tāpēc Trampa ērā vērojamā ASV distancēšanās no 
atsevišķām atslēgas idejām un politikām, (kas var turpināties arī nākotnē), visdrīzāk 
novedīs pie tā, ka Amerikas superlielvara šķitīs esam parastāka un būs mazāk veik-
smīga virzot ASV intereses.74  

ASV domnīcas Stratfor 2019. gada prognozes autori, izmantojot visai tiešus formu-
lējumus, iezīmējuši to stratēģisko problēmu loku, ar kuru nāksies nodarboties kā 
pašām ASV, tā arī to sabiedrotajām. Tikai kā piemēri būtu jāmin šīs: “ASV eskalēs 
savu stratēģisko uzbrukumu pret Ķīnu, iztrūkstoši starptautisko ieroču kontro-
les līgumi paātrinās bruņošanās sacensību starp ASV, Krieviju un Ķīnu. [..] Balti-
jas valstis centīsies uzturēt ciešas attiecības ar NATO un ASV, lai novērstu poten-
ciālu Krievijas agresiju. [..] Krievija fiziski stiprinās savu militāro klātbūtni bijušajā 
padomju perifērijā visā 2019. gadā. [..] Krievija centīsies paplašināt savas  saites un 
iesaistīties visā pasaulē, lai atspiestu Rietumu hegemoniju un izaicinātu ASV vadīto 
pasaules kārtību.”75 

Bavārijas KSS radniecīgā Hansa Zeidela fonda Politikas un mūsdienu aktualitā-
šu (Zeitgeschehen) akadēmijas vadītājs un žurnāla “Politische Studien” galvenais 
redaktors profesors Reinhards Meijers-Valzers (Reinhard Meier-Walser) savā “Stra-
tegic Community” locekļiem adresētajā brošūrā “NATO funkciju un nozīmes pār-
maiņās” spiests konstatēt, ka “alianses iekšienē ārkārtīgi grūti ir sasniedzama vieno-
ta un cieša pozīcija ar skatu uz neatliekamākajiem izaicinājumiem” un sakarā ar šo 
apstākli medijos piesaukto “ticamības krīzi” iespējams noliegt, vienīgi izstrādājot 
“vienotas, saliedētas un panākuma izredzes sološas stratēģijas un instrumentus”.76 
R.  Meijers-Valzers piedāvāja piecu punktu katalogu “jaunai NATO stratēģiskajai 
ievirzei”: 1)  NATO loma dienvidos, galvenokārt MENA reģionā, pieder pie stra-
tēģisko uzdevumu spektra un tai jātiek noenkurotai “nākamajā stratēģiskajā kon-
cepcijā”, rēķinoties ar to, ka austrumu flangā izmantojamie instrumenti “NATO 
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Atbildes spēks (“NATO Response Force” (NRF)) un Sevišķi ātras reaģēšanas vie-
nības (“Very High Readiness Joint Task Force” (VJTF)), “ir piemēroti tikai nosa-
cīti”;77 2)  transatlantiskās drošības kooperācijas kvalitāte un NATO nākotnes pro-
fils, ņemot vērā Velsas samitā izvirzīto mērķi aizsardzības izdevumiem sasniegt 
2  % robežu no nacionālā IKP; 3)  transatlantiskās (NATO) un Eiropas (ES) drošī-
bas politikas koordinācija, kaut arī atbilstošai aizsardzības politikas resursu izlie-
tošanai, apvienojot papildu rezerves resursus un daloties ar tiem (t.  s. Pooling un 
Sharing), ceļā arvien vēl stāv “joprojām izplatītā pastāvēšana uz nacionālās suve-
renitātes tiesībām”;78 4) attiecībās ar Krieviju tiek īstenota dubultstratēģija “Atturē-
šana un dialogs”, alianse cenšas izvairīties no “Aukstā kara 2.0”, taču nepieciešams 
sistemātiski pievērsties jautājumam par to, “kāda loma nākamajā NATO stratēģijā 
būtu jāieņem kodolieročiem”;79 5) sakarā ar dziļajām un daudzšķautnainajām starp-
tautiskās drošības stāvokļa izmaiņām “NATO nepieciešama jauna stratēģiskā kon-
cepcija”, kurā kontekstā ar jaunajiem izaicinājumiem alianse “formulētu savus stra-
tēģiskos mērķus” un “definētu piemērotos instrumentus” šo mērķu sasniegšanai.80 
R. Meijers-Valzers atzīst, ka, ņemot vērā “daudzskaitlīgās atšķirības, lūzuma līnijas 
un plaisas 29  suverēno (NATO dalīb-)valstu iekšienē”, fundamentālas diskusijas 
par stratēģiju “jutīgās nacionālās drošības jomās” varētu tās tikai saasināt. Taču par 
spīti kompleksajam starptautiskās drošības stāvoklim un grūtībām panākt vienotību 
un konsensus alianses iekšienē, būtu vēlams uzsākt “jaunās stratēģijas dokumenta 
ģenēzes procesu”, lai, atzīmējot NATO pastāvēšanas 70. gadskārtu 2019. gada aprīlī 
Vašingtonā, to varētu arī pieņemt.81

Saistībā ar trešo kataloga punktu jāpiebilst, ka Stjuarts Patriks (Stewart Patrick), 
publicējis monogrāfiju “Suverenitātes kari. Samierinot Ameriku ar pasauli” (“The 
Sovereignty Wars. Reconciling America with the World”), kurā skaidro suverenitā-
tes problemātiku, galvenokārt ASV ārpolitikā, izmantojot suverenitātes trijstūri, kas 
ietver autoritāti –“valsts ekskluzīvās un leģitīmās tiesības veidot likumus”, autono-
miju – “valsts ekskluzīvās tiesības veidot un īstenot politiku neatkarīgi” un ietekmi – 
“valsts efektīva kapacitāte īstenot tās intereses”.82 S. Patriks nav D. Trampa unilate-
rālisma, nacionālisma un “suverenitātes karu” piekritējs, jo “lai veidotu savu likteni, 
ASV biežāk nāksies apsvērt “suverenitātes barterus”, brīvprātīgi deleģējot daļu no 
autonomijas (bet daudz retāk – autoritāti), lai iegūtu paaugstinātu ietekmi pār ārē-
jiem spēkiem, veicinātu to nacionālās intereses un kā nācija veidotu savu likteni,.”83      
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TRANSATLANTISKĀS ALIANSES SAGLABĀŠANAS IZMAKSAS 
UN MILITĀRI POLITISKIE MĒRĶI

NATO valstu un valdību vadītāju 2018.  gada 11.-12.  jūlija Briseles samita deklarā-
cijā no jauna tika apstiprinātas Ziemeļatlantijas alianses drošības un aizsardzības 
politikas vadlīnijas atbilstoši secinājumam, ka alianse “sastopas ar bīstamu, nepare-
dzamu un mainīgu drošības vidi, kurā sastopami pastāvīgi izaicinājumi un draudi 
no visiem stratēģiskajiem virzieniem; no valstiskiem un no nevalstiskiem aktoriem; 
no militāriem spēkiem; no terorisma, kiber- un hibrīd-uzbrukumiem”.84 Alianse 
apņēmās “efektīvi īstenot visus trīs uzdevumus, kas iekļauti NATO stratēģiskajā 
konceptā: kolektīvā aizsardzība, krīžu vadība un operatīva drošība. NATO ir aizsar-
dzības alianse. NATO vislielākā atbildība ir nodrošināt un aizsargāt mūsu teritoriju 
un mūsu iedzīvotājus pret uzbrukumiem. Jebkurš uzbrukums vienam Aliansē tiek 
uzskatīts par uzbrukumu visiem mums, kā noteikts Vašingtonas līguma 5. pantā.”85 
Vienīgais konkrētais punkts, kas attiecas uz NATO pārskatāmo nākotni, deklarāci-
jā saistīts ar aizsardzības sektora investīciju solījumu (Defence Investment Pledge), 
par kuru vienošanās tika panākta 2014.g. Velsas samitā, un tas vēlreiz apliecināja, ka 
“visi Alianses locekļi ir sākuši reāli palielināt summu, ko tērē aizsardzībai, un divām 
trešdaļām sabiedroto ir izveidoti valsts plāni līdz 2024. gadam tērēt 2 % no to iekšze-
mes kopprodukta aizsardzībai. Vairāk nekā puse no sabiedrotajiem tērē vairāk nekā 
20 % no aizsardzības izdevumiem ekipējuma vajadzībām, tostarp izpētei un (proto-
tipu) attīstībai, un saskaņā ar saviem nacionālajiem plāniem visi 24 sabiedrotie līdz 
2024. gadam sasniegs 20 % slieksni šim mērķim.”86 ASV valsts sekretāra M. Pompeo 
vārdā par aizsardzības izdevumu palielināšanu enerģiski atgādināja Valsts departa-
menta pārstāve Hetere Nauerte (Heather Nauert) pirms kārtējās NATO dalībval-
stu ārlietu ministru sanāksmes Briselē 2018. gada decembra sākumā,87 gan arī per-
sonīgi pats M. Pompeo savā gandrīz programmatiskajā runā “Atjaunojot nācijvalsts 
lomu liberālajā starptautiskajā kārtībā (“Restoring the Role of the Nation-State in 
the Liberal International Order”) uzsvēra, ka “mūsu misija ir atkārtoti apstiprināt 
suverenitāti, reformēt starptautisko liberālo kārtību, un mēs gribam, lai mūsu draugi 
mums palīdz, kā  arī paši varētu īstenot savu suverenitāti. Mēs vēlamies, lai starptau-
tiskā kārtība kalpo mūsu pilsoņiem, nevis tos kontrolē. Amerika paredz vadīt – tagad 
un vienmēr.”88     

Stratfor 2019.  gada prognozē teikts: “Strauja graujošu ieroču tehnoloģiju attīstības 
kombinācija ar starptautisku bruņošanās kontroles paktu iziršanu paātrinās augstu 
likmju bruņošanās sacensību starp ASV, Krieviju un Ķīnu. Iespējamā nenovēršamā 
Vašingtonas izstāšanās no Līguma par vidējā rādiusa kodolspēkiem un sarežģītās 
sarunas par Jauno stratēģisko ieroču samazināšanas līgumu padziļinās plaisu Eiro-
pā. Dažas Rietumvalstis cenšas izvairīties no ieroču uzkrāšanas, kamēr valstis uz 
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fronts līnijas ar Krieviju, kā Polija, Baltijas valstis un potenciāli Rumānija brīvprātīgi 
uzņemtu ASV militāros līdzekļus. Tajā pat laikā ASV atbrīvos sevi, lai veidotu iespai-
dīgu arsenālu, kas izaicinātu Ķīnu,un tas viss tāpēc, ka Pekina šobrīd stratēģiski 
izvairās iekļauties šādos bruņojuma līgumos un ātri turpina koncentrēt savas pašas 
(potenciālu) Klusā okeāna rietumos.”89  

Raksturojot situāciju ASV, kā arī citu NATO dalībvalstu attiecībās ar Krieviju, 
Stratfor 2019.  gada prognozes autori izvēlējušies salīdzinoši diplomātiskus formu-
lējumus, netieši norādot uz iespējamo ASV un Krievijas sarunu iespējamību: “ASV 
lēmums izstāties no Līgumu par vidējā rādiusa kodolspēkiem 2019. gadā intensificēs 
notiekošo ASV un Krievijas militāro spēku pieaugumu, jo īpaši Eiropas pierobežas 
zemēs. Polija, Rumānija un Baltijas valstis visvairāk vēlētos izvietot papildu ASV 
resursus, taču, lai izvietotu vidējā darbības rādiusa raķetes reģionā, būs vajadzīgs vis-
maz vēl viens gads. Savukārt Krievija papildinās savu militāro klātbūtni un arsenālu 
Kaļiņingradā, Rietumkrievijā, Krimā un Melnajā jūrā. Sarunas starp Vašingtonu un 
Polijas valdību par ASV pastāvīgās militārās bāzes izveidi valstī virzīsies uz priekšu,-
bet būvniecība, visticamāk, nesāksies 2019. gadā.”90 Jāpiebilst, ka Stratfor 2019. gada 
prognozē, atsaucoties uz Ieroču kontroles asociācijas (Arms Control Association) 
un SIPRI institūtu, minēts, ka Ķīnas rīcībā ir 2000 “uz zemes bāzētu vidējā rādiusa 
raķešu”, bet “Krievijai izvietojumā ir mazāk nekā ducis”.91

Saistībā ar NATO problemātiku ir vērts īsumā aplūkot divus konkrētus aspektus: 
pirmkārt, alianses valstu, it īpaši Baltijas valstu aizsardzības izdevumi; otrkārt, dis-
kusija par tā dēvēto Eiropas stratēģisko autonomiju, kas gan realitātē nepastāv, ja 
ar to domāta ES valstu ekonomiskā un militārā potenciāla kolektīva izmantošana 
skaidri definētu stratēģisku mērķu vārdā.

Par vienu izejas punktu var izvēlēties Eliota A.  Kohena (Eliot A.  Cohen) sniegto 
kopsavilkuma tipa vērtējumu prezidenta D. Trampa ārpolitikai: “Aiz Trampa ārpo-
litikas ir ideja (“Amerika – vispirms!”), bet nav  ģeopolitiskas koncepcijas -  plāna 
vai prioritāšu kopuma balstīta kalkulācijā un refleksijā. Viņa vadībā Amerikas 
Savienotās Valstis ir izvēlējušā ķīviņus ne tikai ar Ķīnu un Krieviju, bet arī tādiem 
sabiedrotajiem kā Kanāda, Meksika un ES. Viņa cerības uz Ziemeļkorejas denuk-
learizāciju un Izraēlas un Palestīnas konflikta atrisināšanu uz vairumu novērotāju 
atstāja dokihotisku iespaidu. Viņa politiku, domājams, virza sporādiski kareivīgu-
ma vai entuziasma uzplūdi, kas nav saistīti ar jebkādu saskanīgu mērķu kopumu vai 
to sasniegšanas metodēm. Tomēr daudzos jautājumos pēc būtības Trampa admi-
nistrācija, ekscentriska kā vienmēr, ir saglabājusi ASV ārpolitiku vairāk vai mazāk 
neskartu.”92 Savukārt otra izejas punkta lomai noderīgas ir Leidenes universitātes 
lektora Lukas Milevski grāmatas “Austrumu Rietumi” (“The West’s East”) pēdējās 
rindkopas, kurās autors norāda uz Baltijas valstu apdraudējuma mērogu, kas saistīts 
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ar Krievijas potenciālajām iespējām, un vērtējams kā “augsts – daudz augstāks nekā 
Baltijas valstu un Baltijas valstīs izvietoto NATO spēku aizsardzības potenciāls” un 
tāpēc, NATO “šobrīd ir primārais pašreizējā status quo militārais sargātājs Eiropā, 
ko tik ļoti izce’l Rietumi”, bet neaizmirstot, ka, “kaut arī neiedomājami,  NATO 
vajadzētu būt gatavai pretējiem iznākumiem tās šī brīža politikām. Tai  vajadzētu 
būt sagatavotai vest pilna mēroga karu.”93

Londonā bāzētais neapstrīdamais stratēģiskās zinātnes centrs – The International 
Institute for Strategic Studies (IISS) – pāris dienas pirms NATO Briseles samita 
publicēja institūta pētnieku Lūsijas Beraudas-Sudro (Lucie Béraud-Sudreau) un 
Nika Čaildsa (Nick Childs) sagatavoto pārskata materiālu “ASV un NATO sabied-
rotie: izmaksas un vērtība” (“The US and its NATO allies: costs and value”), kas 
skaidri parāda, ka Latvijas daļa NATO aizsardzības kopējos izdevumos ir 0.059 %, 
bet Igaunijai un Lietuvai attiecīgi 0.063 % un 0.095 %. Taisnības labad gan jāpiebilst, 
ka 1  % tie nesasniedza 20  NATO dalībvalstīm, Turciju ieskaitot, pēc stāvokļa uz 
2018. gada maiju. Saskaņā ar IISS datiem 2017. gada ASV aizsardzības izdevumi bija 
602.78 miljardi ASV dolāru (USD), tiešie ASV izdevumi saistībā ar Eiropas drošību 
30.7 miljardi USD, bet Eiropas NATO dalībvalstu summārie aizsardzības izdevumi 
sasniedza 239.08  miljardus USD.94 Līdzīgu “panorāmas skatu” uz NATO dalībval-
stīm un to ģeoekonomisko un aizsardzības potenciālu sniedz arī dienu pirms Bri-
seles samita NATO publiskās diplomātijas departamenta publicētā apjomīgā pre-
ses relīze “Aizsardzības izdevumi NATO valstīs” (“Defence Expenditure of NATO 
Countries (2011-2018)). Pēc IKP uz vienu cilvēku 2018. gadā (prognoze) Latvija ar 
Ungāriju dala septīto-astoto vietu no trūcīgo gala ar 16.4 tūkstošiem USD. Salīdzi-
nājumam Lietuvas rādītājs ir 17.6 tūkstoši USD, Igaunijai – 19.7 tūkstoši USD, bet 
NATO valstu vidējais rādītājs – 41.6 tūkstoši USD. Līdzīga aina veidojas, ja rēķina 
aizsardzības izdevumus uz vienu cilvēku: Latvijai 328 USD, Lietuvai 345 USD, Igau-
nijai 422 USD, bet NATO vidējais – 997 USD (prognoze 2018.gadam).95 

Pat ar šiem pāris skaitļiem pietiek, lai spētu iedomāties, ka ES un NATO dalībval-
stu uzskati jautājumā par Eiropas stratēģisko autonomiju atšķiras. Barbara Kunca 
(Barbara Kunz) mēnesi pirms NATO Briseles samita rakstīja, ka “ja nonāk līdz 
Eiropas stratēģiskajai autonomijai tad Berlīnē pilnīgi skaidrs ir noteikts diskom-
forts pieņemt atziņu, kas noenkurota – bet ne definēta – 2016.  gada ES Globālajā 
stratēģijā”, turklāt piebilda, ka “realitāte ir tāda ,ka Francijai ir plāns, bet Vāci-
ja zina tikai to, ko tā negrib”.96 Pat ja ES valstis spētu vienoties par “kopīgu teks-
tu, kas apraksta Eiropas stratēģisko autonomiju”, uzsvēra B.  Kunca, formulējums 
būtu uzskatāms arī par “(netiešu) definīciju Kopējās Drošības un Aizsardzības 
politikas ambīciju līmenim – par definīciju ES stratēģiskajai autonomijai”.97 Te gan 
jāpiebilst, ka pēc 2018. gada 18. novembrī publicētajiem Opinion Tech uzņēmuma  
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Civey (Berlīne) reprezentatīvajiem aptaujas datiem 39.6 % no 17 783 aptaujātajiem 
“katrā gadījumā” atbalstīja “kopīgas Eiropas armijas celtniecību”, bet vēl 28.5  % 
aptaujāto bija gatavi “drīzāk” to atbalstīt.98 

Jau pēc NATO Briseles samita 2018. gada augustā plašāku publikāciju par stratēģis-
kās autonomijas problemātiku piedāvāja Margrieta Drente (Margriet Drent), vecā-
kā pētniece Nīderlandes Clingendael Institūtā ar specializāciju ES KDAP un ES kā 
drošības aktora jautājumos. Autori vadīja pārdomas par to, ka “ASV joprojām ir zinā-
mas bažas par to, ko precīzi nozīmē “Eiropas stratēģiskā autonomija””, un arī Eiropā 
nav skaidrs, ko tā nozīmē, vēl jo vairāk apstākļos, kad pastāv “pieaugoša neskaidrība 
starp ES un NATO Eiropas loceklēm par ASV drošības garantiju uzticamību”, bet, 
ja Eiropu piespiestu “tikt galā vienatnē, ko tas prasītu abās- konvencionālo un kodol-
spēju ziņā”.99 Autores galvenais secinājums – Eiropas valstīm jārisina dilemma ,jo 
tām simultāni jāturpina investēt gan savā stratēģiskajā autonomijā, gan lau saglabātu 
Savienoto Valstu drošības saistības pret tām ”.100 Taču arī M. Drente atzīst, ka “tikai 
Francija šķiet precīzi zina, kas tiek domāts ar stratēģisko autonomiju. Vai Francija ir 
atklāta jautājumā par Eiropas stratēģiskās autonomijas nozīmi, ir mazāk acīm redza-
mi”, bet, no otras puses, “Eiropai būt pilnīgi autonomai tās drošībā un aizsardzībā, 
iespējams, arī nav pārāk stratēģiski”, jo partnerība ar tik spēcīgu sabiedroto kā ASV 
stratēģiski gandrīz vienmēr ir vislabākā izvēle.101 Zīmīgi, ka raksta saīsināto versiju 
Clingedael institūts vēlreiz publicēja 2018. gada 11. oktobrī. 

Vācijas ārlietu ministrs, sociāldemokrāts Heiko Māss savā rakstā “Veidojot plānus 
jaunai pasaules kārtībai” (“Making plans for a new world order”), kas 2018.  gada 
augustā tika publicēts vācu laikrakstā “Handelsblatt” un piesaistīja arī diplomātu un 
ekspertu uzmanību, lietoja terminu “balansētas partnerības ideja” ar būtisko piebil-
di – “ja mēs ejam vienatnē, tad neizdosies izpildīt uzdevumu”, jo “tikai apvienojot 
spēkus ar Franciju un citām Eiropas nācijām, balanss ar ASV var tikt sasniegts”, un 
tāpēc “ir svarīgi soli pa solim veidot tādu Eiropas drošības un aizsardzības savienību  
kā daļu  no trans-Atlantiskās drošības un kā  atsevišķu Eiropas projektu nākotnei”.102 
Taču, kā liecināja federālo zemju vēlēšanu rezultāti, sīvas diskusijas migrācijas politi-
kas jautājumos starp KSS un KDS līderiem, kā arī A. Merkeles nomaiņa KDS līderes 
postenī ar kanclerei tuvu stāvošo, tiešā un pārnestā nozīmē, partijas ģenerālsekretāri 
A. Krampu-Karrenbaueri, arī Vācijā sagaidāms visai vētrains 2019. gads, turklāt gan 
iekšpolitiski, gan ārpolitiski.   
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SECINĀJUMI

Galvenās risināmās problēmas Latvijas ārpolitikas veidotājiem 2019. gadā visdrīzāk 
būs saistītas ar politiski stabilas un ilgtspējīgas, atbilstoši Latvijas politiskajai kultū-
rai, valdības izveidošanu, kas turklāt būs uzskatāma par daudzpartiju kabinetu. Tas 
nebūs viegls darbs, bet tā izdošanās vai neizdošanās atstās nozīmīgu iespaidu uz 
premjerministra un ārlietu ministra centieniem īstenot valdības deklarācijā formu-
lētos uzdevumus.

Visticamāk, ka arī Latvijā ES politikas jomā ļoti daudz spēka un enerģijas prasīs dalī-
ba politiskajā un diplomātiskajā konkurencē ap ES vadošajām politiskajām institū-
cijām, it īpaši jau cīņa par pārstāvniecību Eiropas Parlamentā, kas var nest drīzāk 
nepatīkamus nekā patīkamus pārsteigumus, ja pat pēc Latvijas mērogiem relatīvi 
mazās politiskās partijas nespēs vienoties par priekšvēlēšanu bloku veidošanu, un 
beigās neizrādīsies, ka vislabāk EP būs pārstāvēta SDP Saskaņa. Ne mazāk svarī-
ga būs arī LR pārstāvniecība ECB un EK, kā arī ES Padomē, kas gan kļūs skaidrs, 
cerams uz iespējami ilgāku laiku, līdz ar valdības izveidošanos.

Latvijai ļoti svarīga būs ASV un NATO attiecību ar Krieviju tālākā attīstība, kas 
nesolās būt ļoti konstruktīva, jo sagaidāmas pastiprinātas Krievijas aktivitātes 
Ukrainas vēlēšanu iznākuma ietekmēšanas virzienā, kā arī tiešā un pārnestā nozīmē 
sprādzienbīstamajos Tuvajos Austrumos. Latvijai būtu jātiecas veicināt atturēšanas 
un dialoga kursa saglabāšanos, visiem iespējamiem līdzekļiem kavējot “Aukstā kara 
2.0” izvēršanos, jo tas radīs papildu sasprindzinājumu Baltijas jūras reģionā.

Latvijai kā ES un NATO dalībvalstij politiski un diplomātiski jāveicina sarunu 
uzsākšana par, visticamāk, jaunas vienošanās panākšanu par vidējās darbības rādi-
usa kodolraķešu problēmas risināšanu, kas būs ļoti sarežģīts uzdevums, jo ir pilnī-
gi skaidrs, ka bez Ķīnas līdzdalības tādai vienošanās starp ASV un Krieviju var būt 
tikai reģionāla rakstura vienošanās nozīme.

Vidēja darbības rādiusa kodolraķešu problēma tieši sasaucas ar tādu NATO darba 
kārtības problēmu kā jauna alianses stratēģija, kuru līdz NATO pastāvēšanas 
70. gadskārtas pasākumiem 2019. gada aprīlī Vašingtonā, protams, atrisināt, visdrī-
zāk, neizdosies. Tas ir jautājums, kuram ir vistiešākais sakars ar ES stratēģiskās auto-
nomijas praksi ārpolitiski, drošības un aizsardzības politikas jomās. Būtu jātiecas 
izmantot tādus formātus kā NB8/NB6, Jaunā Hanzas savienība un citus, lai diskusi-
ja par ES stratēģisko autonomiju iegūtu skaidri strukturētu un uz rezultātu orientētu 
raksturu.

Divpusējo attiecību jomā prioritāte būtu ierādāma attiecībām ar ASV kā stratēģis-
ki un drošības aspektā vissvarīgāko Latvijas partneri, vēlams, veidojot šo partnerību 
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iespējami ciešā sadarbībā ar Lietuvu un Igauniju. Otrā pēc nozīmības noteikti būs 
Lielbritānija, neatkarīgi no tā, kā beigsies operācija Brexit, jo Apvienotā Karaliste 
ir svarīgs partneris pilnīgi visās jomās, un arī tāpēc, ka šajā valstī dzīvo ļoti liela un 
potenciāli ietekmīga tautiešu daļa.

Ļoti nozīmīgi, varbūt pat eksistenciāli svarīgi, būs visi tie jautājumi, kas saistīti ar 
iespējamo eiro zonas reformēšanu un ES daudzgadu budžetu laika periodam no 
2021. līdz 2027. gadam. Arī šajās jomās sagaidāma “suverenitāšu cīņa” un, protams, 
būtiska ir minilaterālismu praktiska un rezultatīva izmantošana, neveicinot nekādā 
gadījumā fragmentācijas procesus ES iekšienē, kas, visticamāk, tikai veicinātu labējā 
un kreisā populisma politisko pārstāvju aktivitātes un ietekmi, tai skaitā EP.

Šie un citi problēmu lauki un jautājumi varēs tikt sekmīgi risināti Latvijas nacio-
nālajās interesēs, ja izdosies izveidot pietiekami stabilu un rīcības spējīgu valdību. 
Tikai tā, ar Saeimas atbalstu, var pienācīgi rūpēties par Latvijas pilsoņu labklājību 
un drošību.
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SAULE UN PĒRKONS 
LATVIJAS ĀRPOLITIKĀ 
Imants Lieģis, Latvijas Republikas vēstnieks Francijā

Dziesma “Saule, Pērkons, Daugava” ir viena no populārākajām Latvijā izpildītajām 
koru dziesmām. Balstoties uz Latvijas slavenākā dzejnieka Raiņa 1916. gadā sacerēta-
jiem vārdiem, tā atsaucas uz Sauli, Pērkonu un Daugavas upi, kas sargā tautu un glabā 
atslēgu tās drošībai. Šai pirms trīsdesmit gadiem komponētajai dziesmai bija nozīmī-
ga loma “dziesmotajā revolūcijā”, kas vainagojās ar brīvības atgūšanu 1991. gadā. 

Pie klavierēm esot komponistam Mārtiņam Braunam, šī dziesma piedzīvoja kārtējo 
emocionālo izpildījumu Dziesmu un deju svētkos 2018.  gada jūlijā, vienojot Latvi-
jas tautu Simtgades svinībās. Tā bija spēcīga solidaritātes izpausme. Pēc trīs mēne-
šiem šo saliedētību pārbaudīs 6. oktobra Saeimas vēlēšanas. Tad Latvijas vēlētāji arī 
noteiks, vai prognoze 2019. gadam būs pērkons vai saules gaisma. 

Tāpēc pirms oktobra vēlēšanām aplūkot Latvijas ārpolitiku 2018.  gadā un sniegt 
rekomendācijas 2019. gadam nav viegls uzdevums. 2018. gadā mēs joprojām varam 
sagaidīt pārsteigumus, ko nebūs iespējams iekļaut šādā pārskatā. Saeimas ārlietu 
debašu laikā 2018. gada janvārī ārlietu ministrs Rinkēvičs pielīdzināja starptautiskās 
attiecības cirkam ar neprognozējamām sekām.1

Vadot cirku, ir arī visnotaļ liela iespēja, ka Latvijā triumfēs stabilitāte un prognozēja-
mība – pozitīvs iznākums, it īpaši ņemot vērā pēdējo gadu vēlēšanu iznākumu citās 
Eiropas valstīs. Piemēram, Itālijā, Austrijā un Ungārijā) valda partijas, kas uzrunā 
populistiski noskaņotus vēlētājus un atspoguļo mērenāko partiju nespēju atbildēt uz 
reālajām vēlētāju bažām. 

Vēl viens nezināmais ir – kas 2019. gadā vadīs Latvijas Ārlietu ministriju? Ārlietu 
ministra darbā ir vitāli svarīga personība, kontakti, valodu prasmes. Edgars Rinkē-
vičs līdz šim ir bijis visilgāk amatā esošais Latvijas ārlietu ministrs ar lielisku repu-
tāciju gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Vēlētāji lems, vai viņa pieteikums arī 
turpmāk pildīt šo amatu būs veiksmīgs, ņemot vērā, ka viņa partija – Vienotība – 
vairs nav galvenā valdībā. Ministra nomaiņa apriori nenozīmēs kursa maiņu. Pār-
maiņas ārpolitikā būtu visnotaļ maz ticams rezultāts, ņemot vērā pastāvošās starp-
tautiskās kārtības uzliktos ierobežojumus un stabilo ceļu, ko Latvijas ārpolitika ir 
gājusi kopš 1991. gada. 
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Ņemot vērā, ka aizsardzības un drošības jautājumi turpina veidot Latvijas ārpoli-
tikas pamatus, es rosinu aplūkot dažas no svarīgākajām pārmaiņām šajā jomā, kas 
bija vērojamas 2018. gadā. Simtgades svinības sniedza papildu iespējas gada garumā, 
kuras ir vērts pieminēt. Visbeidzot, pašreizējās negatīvās tendences, kas saistītas ar 
tiesiskumu banku sektorā, diemžēl negatīvi ietekmēja valsts reputāciju. Ņemot vērā 
to nozīmi ārlietām, tiks apskatīti arī šie jautājumi. 

NATO “CIRKA” SAMITS UN CITI NOTIKUMI 

Daudzējādā ziņā cirka elements piemīt vairumam Ziemeļatlantijas līguma organizā-
cijas (NATO) samitu. Ziloņi istabā (vai reizēm ārpus tās). Klauni, kuri izvelk pār-
steigumus no cepures. Daudz patīkama uztraukuma un smaga darba, pirms sākas 
noslēguma izrāde. Par spīti tam, ka 2018. gada jūlija samits Briselē un tam sekojošā 
divpusējā tikšanās starp prezidentiem Trampu un Putinu Helsinkos bieži tika attē-
loti karikatūrās, to rezultāti apliecināja, ka no katastrofām bija iespējams izvairīties. 
Tādēļ ir vērts atgādināt par dažiem iznākumiem, kas radās šo notikumu rezultātā. 

NATO un Eiropas Savienība (ES) vadošo amatpersonu sanāksme pirms samita 
10.  jūlijā jau noslēdzās ar labām ziņām. Par spīti pagātnes grūtībām dialogā starp 
šīm divām institūcijām, kuru mītnes Briselē atrodas vien dažu kilometru attālumā 
viena no otras, Latvijas nerimstošais darbs pie attiecību stiprināšanas noslēdzās ar 
panākumiem. Tiekoties Junkeram, Tuskam un Stoltenbergam, tika parakstīta kopī-
ga ES–NATO deklarācija.2 Svarīgs bija tas apstāklis, ka īpaša uzmanība tika veltī-
ta militārajai mobilitātei. Nīderlande ir pieprasījusi šo iniciatīvu ES iekšienē. Tai ir 
praktiskas sekas Latvijai un reģionam, kas saistās ar papildu karavīru un ekipējuma 
piegādi mūsu teritorijai uzbrukuma gadījumā. Ir jāstrādā pie tādiem jautājumiem, 
kā, piemēram, nodrošināt ka tilti ir labā darba kārtībā un ka robežas neaizkavēs 
pārvietošanos. 

Pirms NATO samita izskanēja daudz bažu par to, kā uzvedīsies prezidents Tramps. 
Spilgts precedents atmiņā bija “Lielā septītnieka” (G7) samits Kanādā, kas notika 
dažas nedēļas pirms tam. Tika vilktas paralēles starp Trampa tikšanos ar Ziemeļko-
rejas līderi Kimu Čenunu pēc G7 samita un plānoto Trampa un Putina tikšanos pēc 
NATO samita. Vai, pēc Briseles pamešanas/pēc aizbraukšanas no Briseles, prezi-
denta Tramps  anulētu deklarāciju, par kuru jau panākta vienošanās? Vai viņš teiktu 
Putinam, ka piekrīt Krievijas prezidenta analīzei par to, ka ASV un NATO mācības 
NATO teritorijā pie Krievijas robežām bija provokatīvas? Galu galā, Singapūrā tie-
koties ar Ziemeļkorejas līderi, Tramps izvilka no cepures pārsteigumu, paziņojot par 
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kopīgo ASV–Dienvidkorejas militāro mācību atcelšanu un piekrītot Kimam Čenu-
nam, ka tās bija provokatīvas. 

Beigās šīs bažas izrādījās nepamatotas. Laikrasts Financial Times publicēja dažas 
trāpīgas Latvijas ārlietu ministra Rinkēviča piezīmes par Trampa–Putina tikšanos 
Helsinkos, raksturojot to kā “publicitātes pasākumu. Mēs neredzam nekādus būtiskus 
lēmumus, par kuriem mums būtu jāsatraucas. ASV amatpersonas man teica… ka bažas 
par to, ka Trampa kungs varētu piedāvāt pārtraukt ASV iesaisti militārajās mācības Bal-
tijas valstīs… netika apspriestas.”3

Turklāt NATO samitā prezidents Tramps bija konsekvents un paredzams, nostādot 
tēriņus aizsardzībai savu prioritāšu augšgalā. “Šoka un bijības” taktika, runājot par 
4 % no IKP ieguldīšanu dalībvalstu aizsardzības budžetos, tika šķietami labi kontro-
lēta no ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga puses, kurš spēja novērst pārmērīgu kai-
tējumu aliansei, tai pat laikā saglabājot vienotību. Galarezultātā stingrāks fokuss uz 
tēriņiem aizsardzībai dod rezultātus. Samita sākumā Stoltenbergs norādīja, ka “pēc 
gadu desmitiem, kad Sabiedrotie samazināja aizsardzības budžetus par simtiem miljar-
du dolāru un eiro, tagad mēs redzam, ka viņi pievieno miljardiem eiro saviem aizsardzī-
bas budžetiem”.4

Viņš arī pieminēja, ka Eiropas Sabiedrotie un Kanāda apsolīja līdz 2024.  gadam 
palielināt savus aizsardzības budžetus par papildu 266 miljardiem ASV dolāru. 

Šķiet, ka izņēmuma kārtā vienošanās par samita deklarāciju tika pilnībā panākta jau 
pirms samita vēstnieku līmenī – šo taktiku izmantoja, lai izvairītos no riska, ka vēlāk 
dokumentu atcels neapmierināts ASV prezidents.5

Pēc tam, kad samita cirks pameta pilsētu, Latvija atviegloti un apmierināti varēja 
noraudzīties uz rezultātiem. Manēžas inspektors Tramps savai auditorijai mājās 
varēja paziņot par gūtajiem panākumiem, kamēr visi pārējie dalībnieki izjuta 
atvieglojumu par to, ka šī konkrētā daudzpusējā organizācija saglabājās neskar-
ta. Latvija varēja norādīt uz to, ka tika papildus stiprināta reģionālā drošība un 
atbalstu guva divvirzienu (dialoga un aizsardzības) politika attiecībās ar Krievi-
ju. Ņemot vērā pēdējā gada notikumus, droši vien nebija pārsteiguma, ka valstu 
un valdību galvas savā deklarācijā vienojās par dažiem skarbiem formulējumiem 
attiecībā uz Krieviju. Viņi no jauna pauda stingru nosodījumu Krievijas destruk-
tīvajai uzvedībai pēdējos gados, papildinot to ar atsauksmēm par šī gada uzbru-
kumu Lielbritānijai, kurā tika izmantots militārām vajadzībām piemērots nervu 
aģents.6 Pēc dažām nedēļām Savienotās Valstis atgriezās pie šī pēdējā jautāju-
ma bilaterāli, ieviešot papildu sankcijas un apstiprinot, ka uzbrukumu īstenoja 
Krievija. 
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Samits pieņēma lēmumus, kas uzlaboja NATO gatavību un spēju rīkoties. Tika 
akceptēts Latvijas piedāvājums izveidot daudznacionālās divīzijas štābu mūsu mili-
tārajā bāzē Ādažos, apmēram 20  kilometru attālumā no galvaspilsētas Rīgas. Šis 
štābs kāpinās NATO spējas aizsardzības plānošanā un uzlabos praktisko aizsar-
dzības uzdevumu īstenošanu reģionā. Tas kalpos par neatņemamu NATO spēku 
struktūras sastāvdaļu, ļaujot vieglāk vadīt karavīrus, kas ir izvietoti Baltijas valstīs. 
Savukārt, NATO Gatavības iniciatīva (samita deklarācijas 14. punkts) uzlabos ātrās 
reaģēšanas spējas, nodrošinot “papildus 30 smagos kaujas kuģus, 30 smagos vai vidē-
ji smagi mehanizētos bataljonus un 30  kinētiskās gaisa spēku eskadriļas ar atbilstošu 
nodrošinājumu, kuri būs kaujas gatavībā 30 dienu vai vēl īsākā laikā”. 

Samita lēmumu ieviešana būs jāuzrauga, it īpaši ņemot vērā Baltijas valstu bažas par 
gaisa un jūras aizsardzību, kā arī Krievijas īstenoto pretinieka “atturēšanas un pie-
kļuves noliegšanas” (A2/AD) stratēģiju, kas varētu nobloķēt NATO piekļuvi gaisa 
telpai. ASV spēra pozitīvu soli attiecībā uz gaisa aizsardzību, prezidentam Tram-
pam parakstot likumu par 716  miljardu dolāru aizsardzības budžetu 2019.  gadam. 
Kā ziņo, likums paredz nepieciešamību Amerikas politiskajai un militārajai vadībai 
“izpētīt iespējas pārveidot NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju par 
Baltijas valstu gaisa telpas aizsardzības misiju”. Šāda  pārveidošana  nozīmētu, ka Bal-
tijas valstīs izvietotajiem NATO valstu iznīcinātājiem krīzes gadījumā tiktu ļauts 
īstenot kaujas uzdevumus.7  

Lai arī pēdējos pāris gadus transatlantiskās attiecības ir saspringtas, Latvija vis-
maz var priecāties par to, ka Kanāda noteikti ir uzņēmusies nelokāma šo attiecību 
aizstāvja lomu. Kanādas karavīri vada NATO pastiprināto klātbūtni Latvijā kopš 
2017. gada. Premjerministrs Trudo ieradās vizītē Latvijā pa ceļam uz NATO sami-
tu Briselē, apņemoties saglabāt pašreizējo Kanādas karavīru klātbūtni un tās vado-
šo militāro lomu Latvijā vēl uz četriem gadiem pēc 2019.  gada. Šī stingrā solidari-
tātes izpausme no mūsu transatlantiskā NATO sabiedrotā puses Latvijā tika augsti 
novērtēta. 

Kanādas pašreizējā iesaiste, NATO samita pozitīvie rezultāti un progress  
ES–NATO attiecībās kalpo par apliecinājumu tam, ka Latvijas ārējā un aizsardzības 
politika 2018. gadā bijusi sekmīga. 
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NEPIERADINĀTĀS LATVIJAS DVĒSELES  
KĀ KULTŪRAS DIPLOMĀTIJAS INSTRUMENTS 

Lai arī, ņemot vērā manus kā Latvijas vēstnieka Francijā pienākumus, šis novērtē-
jums nav pārlieku objektīvs, viens no šī gada spilgtākajiem momentiem Latvijas kul-
tūras diplomātijā ārzemēs, iespējams, bija Baltijas simbolisma mākslas izstāde Orsē 
muzejā Parīzē, kas ilga no 9. aprīļa līdz 15. jūlijam. Izstādes nosaukums bija “Nepie-
radinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” (“Âmes sauvages. Le symbolisme dans 
les pays baltes”). Tā ilustrēja ciešās saiknes starp kultūru un ārlietām. Ja nebūtu šīs 
izstādes, nenotiktu arī trīs Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar prezidentu Makronu 
9. aprīlī Parīzē. 

Brīdis pats par sevi bija simbolisks. Tikai apmēram nedēļu pirms tam trīs preziden-
ti, arī Simtgades svinību kontekstā, tikās ar prezidentu Trampu Vašingtonā. Tas ļāva 
prezidentiem Grībauskaitei, Kaljulaidai un Vējonim izmantot viņu kopīgās darba 
pusdienas ar Francijas prezidentu, lai, cita starpā, apspriestu viņu neseno braucienu 
uz ASV īsi pirms prezidents Makrons pats devās valsts vizītē uz Vašingtonu. 

Savā programmatiskajā runā par Eiropu, kas notika Sorbonas universitātē 2017. gada 
septembrī, Makrons noteica, ka “solidaritāte un kultūra ir cements, kas mūs vienos un 
atturēs mūs no bailēm par priekšgājēju progresu”.8

Izstāde Orsē muzejā bija skaidra franču kultūras solidaritātes izpausme, izceļot to, 
ka Baltijas valstu kultūra bija Eiropas kultūras telpas neatņemama daļa pirms un arī 
pēc nāciju dibināšanas – pirms vairāk nekā gadsimta. (Piezīme: Lietuvas gadījumā 
tā bija viņu nācijvalsts atjaunošana).

Izstādi apskatīja gandrīz ceturtdaļmiljons apmeklētāju, tā iedvesmoja lielisku doku-
mentālu filmu, ko pārraidīja Eiropas TV kanāls Arte, un tās laikā muzejs izrādīja 
plašu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kultūras programmu, ieskaitot nedēļu ilgu Bal-
tijas festivālu. 

Latvijas Simtgades svinību ietvaros tika sarīkoti simtiem pasākumu  – gan Latvijā, 
gan visā pasaulē. Kultūras un Ārlietu ministriju sadarbība gada garumā ir bijusi šķie-
tami izcila, ļaujot vēstniecībām pilnībā izmantot valsts kultūras bagātību un dažādī-
bu. Kulminācija pašā Latvijā bija Dziesmu un deju svētki jūlijā, kas ārvalstu viesiem 
un augstām amatpersonām ļāva apmeklēt Rīgu – prominentākais to vidū bija Eiro-
pas Sadarbības un Attīstības Organizācijas (OECD) ģenerālsekretārs Anhels Gurija 
(Angel Gurría). 

Tādējādi 2018.  gadā Latvija pilnībā izmantoja Simtgadi, lai veicinātu kultūras dip-
lomātiju. Diemžēl daži ievērojami kultūras projekti tika atbalstīti ar nelegālā veidā 
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iegūtiem līdzekļiem, kas plūda caur Latviju. Šie fakti nonāca atklātībā, kad februārī 
Latvijas Simtgades svinības daļēji aizēnoja divi nopietni incidenti, kas ietekmēja 
Latvijas banku sektoru: ASV valdības nosodošs ziņojums par naudas atmazgāšanu 
vienā no Latvijas lielākajām bankām un Latvijas Bankas prezidenta arests aizdomās 
par korupciju. Lai arī šķietami nesaistīti viens ar otru, abi incidenti notika vien ar 
dažu dienu starpību. 

BANKU NOZARĒ APŠAUBĀMĀ UZVEDĪBA 

Februāra vidū Latvijas Bankas vadītāja Ilmāra Rimšēviča dramatiskais arests aiz-
domās par korupciju (pieprasot un pieņemot vismaz 100  000 eiro lielus kukuļus) 
izraisīja satricinājumus gan Latvijā, gan ārpus tās. Vēlāk viņš formāli tika apsūdzēts 
tajā, ka saņēma 250 000 eiro 2013. gadā un devās apmaksātā makšķerēšanas brau-
cienā uz Krievijas Tālajiem Austrumiem 2010.  gadā apmaiņā pret palīdzību vienai 
no Latvijas bankām – Trasta komercbankai – atrisināt tās problēmas ar regulatoru.9 
Viņš ir viens no 19  Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes locekļiem, kuri pie-
ņem jutīgus lēmumus par monetāro politiku. Viņa dalība šajās sanāksmēs ir tikusi 
pārtraukta, lai arī šis lēmums tiek juridiski apstrīdēts. Apgalvojot, ka nav vainīgs, un 
noliedzot apsūdzības, Rimšēvičs ir atteicies aiziet no Latvijas Bankas vadītāja amata, 
lai arī uz to aicināja gan premjerministrs, gan arī Latvijas Saeima. Viņa galvojuma 
nosacījumi paredz, ka viņš nedrīkst ierasties darbā. 

Dažas dienas pirms Rimšēviča aresta ASV Finanšu Ministrija publicēja ziņojumu 
par Latvijas trešo lielāko banku ABLV, apgalvojot, ka tā bija “institucionalizējusi 
naudas atmazgāšanu”, pārkāpa ASV sankcijas pret Ziemeļkoreju un deva kukuļus 
Latvijas amatpersonām, lai sasniegtu šos mērķus. Pēc tam banka uzsāka brīvprā-
tīgu likvidāciju, un 11.  jūlijā ECB anulēja tās licenci. Šīs apsūdzības tika izteiktas 
par banku sektoru, kas centās apkarot nelikumīgu rīcību pirms iestāšanās ESAO 
2016.  gadā, taču šķietami joprojām saglabāja pārlieku daudzus nerezidentu nogul-
dījumu un ofšora kontus, darbu turpinot ievērojamam fiktīvu uzņēmumu skaitam. 
Neizbēgami tika nomelnota Latvijas finanšu regulatoru spēja ieviest praksē notei-
kumus attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanu. Pēc ASV Finanšu Ministri-
jas  ziņojuma publicēšanas Latviju vairākas reizes apmeklēja Maršals Bilingslijs 
(Marshall Billingslea), ASV Finanšu ministrijas sekretāra vietnieks pretterorisma 
jautājumos. Ir vērts apdomāt dažus viņa komentārus par Latviju: “Tās banku sektoru 
izsenis izmantojusi organizētā noziedzība un ārvalstu valdības, kas ir naidīgas NATO, 
un sabiedrībā ir atklāta korupcija. ...tā pašos pamatos ir nacionālās drošības problēma. 
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Tā ir drošības problēma pašai Latvijai, jo mēs redzam naidīgus spēkus ielaužamies Lat-
vijā caur tās banku sektoru. Izplatītā korupcija plosa publiskā sektora svarīgākās daļas, 
un tā fundamentāli ir arī NATO drošības problēma, ja tā neiespaido tikai Latviju, bet 
arī tās kaimiņvalstis un, iespējams, arī Savienotās Valstis.”10

Fakts, ka Latvijas premjerministrs Kučinskis izlēma paziņot saviem ES kolēģiem par 
šīm norisēm Eiropadomes sanāksmē 23. februārī, arī liecina par nopietnām un tūlī-
tējām ārpolitiskām sekām, ko šie notikumi radīja Latvijai. Maija beigās Reuters jau 
publicēja skarbus komentārus gan no ārlietu, gan no finanšu ministru puses par to, 
ka Krievijas līdzekļu plūsma caur Latvijas bankām tikusi izmantota kā hibrīdās kara-
darbības instruments. 

Citējot Rinkēviču: “Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs teica Reuters, ka... “nauda Latvi-
jas bankās…, iespējams, tika izmantota politiskajām manipulācijām. Saikne ar hibrīdo 
karadarbību ir arī tajā, ka nauda, kas tiek pārsūtīta vai arī glabāta Latvijas finanšu sis-
tēmā, var tikt izmantota, lai grautu… citu valstu politiskās sistēmas.”” Latvijas finanšu 
ministre Dana Reizniece-Ozola apstiprināja, ka “valdība bija uzsākusi… izmeklēšanu 
pēc tam, kad tika saņemta ticama informācija no “mūsu stratēģiskajiem partneriem,”” 
atsaucoties uz Savienotajām Valstīm. “Šis jautājums ir prioritārs… visai Eiropai, it 
īpaši, ja izrādīsies, ka nauda tika izmantota manipulēšanai ar vēlēšanu rezultātiem vai-
rākās Eiropas valstīs,” Reizniece-Ozola teica aģentūrai Reuters.11

Labās ziņas ir tās, ka gada garumā Latvija pieņēma ātrus lēmumus, lai risinātu šīs 
problēmas. Parlaments samazināja termiņu skaitu, ko Latvijas Bankas vadītājs var 
ieņemt pēc kārtas, un veiksmīgi iecēla tās padomē jaunu, talantīgu banku speciālis-
tu (Mārtiņu Kazāku). Tāpat amatā tika iecelta arī jauna Latvijas Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanas  dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Viņai ir šķietami 
stabila un laba reputācija. Tika pieņemti grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu lega-
lizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, aizliedzot bankām turpmāk 
strādāt ar fiktīviem uzņēmumiem. Līdz maija sākumam to skaits jau samazinājās 
no 40 % līdz 24 % no kopējā uzņēmumu skaita, ar ko strādāja bankas. Nerezidentu 
noguldījumi bankās arī samazinās. Līdz marta vidum to apjoms nokritās līdz 34 %, 
kamēr 2015.  gadā tie veidoja nedaudz vairāk kā pusi no kopējiem noguldījumiem 
Latvijā. Martā finanšu ministre Reizniece-Ozola un galvenais regulators Pēteris 
Putniņš tika citēti Financial Times sakām, ka “ārzemnieku noguldījumi… turpmāko 
6 mēnešu laikā… tiks samazināti līdz 5 procentiem”.12

Augustā valdība uzsāka arī proaktīvus ārējās komunikācijas pasākumus par pār-
maiņām Latvijas finanšu sektorā.13 Latvija atzinīgi uzņēma Eiropas Padomes 
Moneyval ziņojumu, kas tika publicēts 23. augustā.14 Turklāt plašā priekšvēlēšanu 
intervijā premjerministrs Kučinskis noteica, ka “gada laikā ir pilnībā jānostiprina 
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kontrole pār finanšu plūsmām Latvijā un jādod visām pasaules uzraugošajām insti-
tūcijām pārliecība, ka šeit negodīgā nauda, ja tāda parādās, tiek noķerta, ka process 
tiek kontrolēts”.15

Kopš februāra Latvija demonstrēja skaidru gatavību sadarboties ar ASV Finanšu 
Ministriju un uzrādīja progresu, īstenojot soļus, lai apkarotu augsta līmeņa korupci-
ju. Tiesa, lēnā un uzpūstā tieslietu sistēma nevar lepoties ar apsūdzības izvirzīšanas 
un notiesāšanas ātrumu korupcijas gadījumos. 

AUKLĒJOT ĀRPOLITIKU 2019. GADĀ 

Risks, ka pēc vēlēšanām Latvijas ārpolitika piedzīvos radikālu pārmaiņu vai pārtrū-
kuma scenāriju, droši vien ir mazs. No tā būtu jāizvairās, īpaši ņemot vērā pašreizē-
jo nedrošību un nestabilitāti starptautiskajās attiecībās. Latvijai būs izšķiroši svarīgi 
turpināt piekopt stabilu un paredzamu ārpolitisko kursu bez krasām izmaiņām. 

Sadarbībā ar Igauniju un Lietuvu būtu jācenšas tālāk attīstīt veiksmīgos kontaktus, 
ko Baltijas prezidenti 2018.  gadā nodibināja ar prezidentiem Trampu un Makro-
nu. Šo iespēju var izmantot tikai neilgā laika periodā, jo gan Lietuva, gan Latvija 
2019. gada maijā un jūnijā rīkos prezidenta vēlēšanas. 

Prezidenta Vējoņa loma būs sevišķi svarīga, ja nākamajā valdībā parādīsies jauns 
ārlietu ministrs. Viņa pozitīvās attiecības ar prezidentu Trampu būtu maksimāli jāiz-
manto NATO 70. jubilejas samitā 2019. gadā. 

Latvijas Saeimai būtu jāgroza Satversme, ļaujot ievēlēt jauno prezidentu nevis slēgtā, 
bet gan atklātā balsojumā. Ir pienācis laiks Latvijas sabiedrībai un starptautiskajiem 
partneriem zināt, kā parlamentārieši balso par Latvijas prezidentu. 

Saistības, kas uzņemtas attiecībā uz 2 % no IKP tērēšanu aizsardzībai, ir jāpilda. Jau-
najai Saeimai būtu nopietni jāapsver iespēja turpināt aizsardzības tēriņu palielināša-
nu pa augšupejošo spirāli. 

2018. gads ir bijis neierasts tajā, ka augstu stāvošie Latvijas politiķi atzina iekšējās 
nekārtības ietekmi uz ārpolitiku. Korupcijas apkarošanai būtu jākļūst par nacionā-
lās drošības politikas prioritāti, ņemot vērā stingrus brīdinājumus no divu augstā-
kā līmeņa valdības amatpersonu un augsti stāvošās ASV amatpersonas puses par 
to, ka Latvija rada draudus drošībai, kas ietekmē NATO un citas Eiropas partneru 
demokrātijas. Būtu vērts pievērst uzmanību slavenās žurnālistes Annas Eplbaumas 
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padomam: “Rietumu vairākumam… būtu… jāvienojas ap reālajām problēmām, 
kas īstenībā kropļo mūsu politiku un mūsu ekonomiku: politisko korupciju, naudas 
atmazgāšanu, kā arī nodokļu oāzēm un fiktīvajām kompānijām, kas ļauj saujiņai cil-
vēku izņemt lielu naudas daudzumu no mūsu valstīm un to apslēpt.”16

Būtu ātri jāvirza uz priekšu korupcijas apsūdzību izskatīšana pret Latvijas Bankas 
vadītāju. Viņa pēctecis būtu jāieceļ atklāta, starptautiska konkursa ceļā, lai maksimi-
zētu izredzes atrast godprātīgu kandidātu ar nevainojamu reputāciju. Būtu jākopē 
Igaunijas pieeja šim jautājumam. Latvijas politiķiem būtu arī jāatceras, ka Anglijas 
Bankas (Bank of England) vadītājs ir no Kanādas. 

Ir nepieciešams turpināt nelokāmu, ātru un stingru banku un finanšu sektora attī-
rīšanu. Tam būtu jāvelta pietiekami finanšu un cilvēkresursi. Būtu aktīvi jāievieš 
Moneyval ziņojuma rekomendācijas, tāpat kā solījums samazināt nerezidentu nogul-
dījumus līdz 5 %. Atmazgāto naudu nevajadzētu izmantot valdības atbalstītu kultū-
ras projektu finansēšanai. 

2019. gadā Latvijai būtu jārealizē tāda ārpolitika, kas atspoguļo valsts lielākās upes, 
Daugavas, stabilu, bezgalīgu un nepārtrauktu tecējumu. Latvijas vieta starptautiska-
jās attiecībās būtu aktīvi jākopj. Šajā ziņā Latvijas dzejnieka vārdi par Daugavu kā 
“sāpju aukli” dod stabilas vadlīnijas mūsu nākotnes virzībai. 
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NEMIERA VĒJOS:  
LATVIJA EIROPAS SAVIENĪBĀ 
2018. UN 2019. GADĀ
Vineta Kleinberga, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece 

Eiropas Savienības (ES) burās pūš vējš,1 taču kuģis peld nemierīgos ūdeņos. 
Uzstājoties ar ikgadējo runu Eiropas Parlamentā (EP) 2018.  gada septembrī, 
Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājs Žans Klods Junkers nebaidījās norādīt, ka 
pasaule “kļuvusi nestabilāka nekā jebkad agrāk”.2 Patiesi, 2018.  gadu ES var rak-
sturot kā augšupejošu, taču atmosfēra ir viegli nokaitēta. Ir noslēgusies palīdzības 
programma Grieķijai, tā simboliski atzīmējot finanšu krīzes desmitgadi, vērojama 
stabila ekonomiskā izaugsme  – ES iekšzemes kopprodukts audzis par 2,2  %,3 un 
bezdarba līmenis nokrities līdz 6.7 %,4 sasniedzot zemāko līmeni kopš 2000. gada. 
Iedzīvotāju atbalsts ES ir augstākais pēckrīzes periodā  – 67  % iedzīvotāju uzska-
ta, ka valsts ir ieguvusi no dalības ES;5 vairāk par pusi eiropiešu – 58 % – ir opti-
mistiski par ES nākotni.6 Taču nemieru rada vairāki procesi gan ES iekšienē, gan 
ārpusē. Smagā sarunu procesā ir panākta vienošanās par Lielbritānijas Izstāšanās 
līgumu no ES un Lielbritānijas un ES nākotnes attiecībām, taču prognozes par tās 
apstiprināšanu Lielbritānijas parlamentā nav rožainas. ES līmenī smagnēji tiek 
risināts migrācijas jautājums; tā iespaidā vērojams pieaugošs atbalsts galēji labē-
jām partijām nacionālajās vēlēšanās. Aizvien izteiktāka kļūst radikālo un popu-
listisko partiju vēlme būt pārstāvētām arī Eiropas līmenī, gatavojoties 2019. gada 
EP vēlēšanām. Ārpolitikā spriedzi uztur Amerikas Savienoto valstu (ASV) prezi-
dents, īstenojot plaša mēroga tirdzniecības karu un apturot ASV dalību starptau-
tiskās vienošanās.

Latvijai 2018.  gads ir bijis labvēlīgs. Valsts ekonomika ir augusi divreiz straujāk 
nekā ES vidēji – par 4.5 %, salīdzinot ar 2017. gadu,7 un bezdarbs ir zemāks par ES 
vidējo  – 6.4  %.8 Palielinājusies Latvijas iedzīvotāju apmierinātība ar savu dzīvi9 
un audzis atbalsts ES – 52 % iedzīvotāju uzskata, ka dalība ES ir laba lieta, 70 % – 
ka valsts ir ieguvusi no dalības ES,10 62 % ir optimistiski par ES nākotni.11 Latvija 
pilnvērtīgi piedalās ES lēmumu pieņemšanā, īstenojot apņemšanos būt ES kodolā, 
nevis perifērijā.12 Latvija cieši sadarbojas ar Eiropas un transatlantiskajiem partne-
riem valsts drošības garantēšanai  – Latvijā lokalizēti sabiedroto spēki, un notiku-
šas vērienīgākās militārās mācības Latvijas drošības spēju pārbaudei. Simts gadus 
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pēc Latvijas valsts dibināšanas tas nav maz. Latvija ir neatkarīga, stabila un augoša 
valsts, pilntiesīga starptautiskās sistēmas locekle. Brīvība Latvijas jaunākajai paau-
dzei ir pašsaprotama vērtība. Tiesības izteikties, pārvietoties, pilnveidoties netiek 
apšaubītas. Latvijā ieklausās, un tā pati nosaka, kādu ceļu tālāk iet. 

Varētu piekrist, ka Latvijai nekad vēl nav tik labi gājis kā šobrīd.13 Taču, vērojot 
pasaulē notiekošo, būtu bīstami ieslīgt pašapmierinātībā. Latvijas vēsture labi parā-
da, cik trausls ir miers un cik izšķiroši kritiskā brīdī ir uzticami sabiedrotie, iedzīvo-
tāju atbalsts politiskās elites īstenotajai politikai un demokrātiskas institūcijas. Līdz 
ar to Latvijas interesēs ir un arī turpmāk būs vienota, stabila un spēcīga ES. Šajā 
rakstā aplūkošu vairākas 2018.  gada aktualitātes, kam būs ietekme uz ES noturību 
un lomu pasaulē gan 2019.  gadā, gan tālākā nākotnē. Pirmkārt, tā ir Lielbritānijas 
izstāšanās no ES. Otrkārt, tā ir galēji labējo un populistisko spēku nākšana pie varas 
virknē ES dalībvalstu un EP vēlēšanas 2019. gadā. Treškārt, tās ir sarunas par nāka-
mo ES daudzgadu budžetu un tālākas integrācijas centieni finanšu jomā. Visbeidzot, 
tās ir ASV prezidenta Donalda Trampa aktivitātes, kas pastiprina nepieciešamību 
stiprināt ES ārpolitiku un drošību. Noslēgumā iezīmēšu dažas rekomendācijas turp-
mākai rīcībai.

AR VIENU KĀJU LAIVĀ

2018. gads iezīmējies ar iekšējām pretrunām Lielbritānijas valdībā un sabiedrībā par 
Lielbritānijas izstāšanās no ES jeb tā saucamā Brexit nosacījumiem. Jūlijā Lielbritā-
nijas valdība apstiprināja premjerministres Terēzas Mejas vīziju14, kas paredz uzturēt 
ciešas attiecības ar ES, izveidojot brīvas tirdzniecības zonu rūpniecības un lauksaim-
niecības precēm, kā arī izvairīšanos no stingras Īrijas un Ziemeļīrijas robežas. Tajā 
pašā laikā tā paredz atjaunot ierobežojumus darbaspēka, pakalpojumu un kapitāla 
plūsmai, kā arī iegūt autonomiju attiecībā uz starptautisku tirdzniecības līgumu slēg-
šanu, vienlaikus turpinot darboties ES muitas savienībā. Stingrās pieejas atbalstītāji 
T. Mejas pārstāvētajā Konservatīvajā partijā, tai skaitā jūlijā valdību pametušais Liel-
britānijas izstāšanās no ES ministrs Deivs Deiviss un ārlietu ministrs Boriss Džon-
sons kritizējuši pārāk lielu tuvību ar ES, apelējot pie tā, ka netiek ievērota izstāšanās 
referendumā paustā iedzīvotāju griba par pilnīgu saišu saraušanu ar ES. Savukārt 
mērenas pieejas piekritēji – gan opozīcijā esošā Leiboristu partija, gan virkne sabied-
rības pārstāvju, tai skaitā uzņēmēji, tiesneši, īru aktīvisti aicinājuši rīkot vēl vienu 
referendumu par Brexit galējo vienošanos, paužot bažas par izstāšanās negatīvo 
ietekmi uz nākotnes attīstību.15
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Sarunas par Lielbritānijas izstāšanos 2018.  gadā patiešām norisinājās smagnēji. 
Strupceļu gada otrajā pusē radīja nespēja atrast kopsaucēju par Īrijas un Ziemeļīrijas 
robežu, kā arī par Lielbritānijas iesaisti ES vienotajā tirgū un muitas savienībā pēc 
pārejas perioda beigām. Būtiskākie iebildumi no Lielbritānijas puses tika saistīti ar 
valsts teritoriālo un ekonomisko integritāti Ziemeļīrijas noregulējuma risinājuma 
gadījumā,16 savukārt ES iebilda pret priekšlikumiem, kas dotu Lielbritānijai privili-
ģētu pieeju vienotajam tirgum un dalībai muitas savienībā, vienlaikus esot ārpus ES 
Tiesas jurisdikcijas, un iestājās pret centieniem adaptēt tikai atsevišķus Vienotā tir-
gus elementus, proti, brīvu preču kustību.17

Pēc neskaitāmiem sarunu raundiem 2018. gada novembrī tika panākta vienošanās 
starp Lielbritāniju un ES par Lielbritānijas izstāšanās nosacījumiem, tai skaitā par 
4  miljoniem ES un Lielbritānijā dzīvojošo ES un britu pilsoņu tiesību aizstāvību, 
Lielbritānijas finanšu saistībām 44  miljardu eiro apmērā un pārejas periodu līdz 
2020. gada 31. decembrim, kura laikā Lielbritānija turpinās darboties ES vienotajā 
tirgū un muitas savienībā.18 Vienošanās paredz, ka Ziemeļīrijas robežas jautājums 
tiks risināts ES un Lielbritānijas nākotnes tirdzniecības līguma ietvaros, paredzot 
iespēju pagarināt pārejas periodu par vienu vai diviem gadiem. Ja visām pusēm 
pieņemams risinājums netiks panākts, stāsies spēkā noregulējuma risinājums par 
visas Lielbritānijas, tostarp Ziemeļīrijas, palikšanu ES muitas savienībā līdz brī-
dim, kamēr tiks atrasts alternatīvs risinājums, kas neparedz stingru robežu starp 
Īriju un Ziemeļīriju. ES valstu un valdību vadītāji Izstāšanās līgumu un politisko 
deklarāciju par ES un Lielbritānijas nākotnes attiecībām apstiprināja 2018.  gada 
25. novembrī, atrisinot arī pēdējā brīža domstarpības ar Spāniju par tās lomu saru-
nās attiecībā uz Gibraltāru.19 Taču vienošanās tālākais liktenis ir neskaidrs, jo tā 
vēl jāapstiprina Lielbritānijas parlamentam un EP. Protestējot pret panākto vieno-
šanos, Lielbritānijas valdību pametusi virkne ministru, tai skaitā izstāšanās sarunu 
ministrs Dominiks Rābs; pret vienošanos solījuši balsot gan leiboristi un Ziemeļī-
rijas unionisti, gan Konservatīvās partijas eiroskeptiskais spārns.20 Kritiķi iestā-
jas pret pārāk ilgu Lielbritānijas atrašanos ES muitas savienībā pēc izstāšanās bez 
reālām iespējām to ietekmēt un uzsver šī stāvokļa radīto apdraudējumu divpusēju 
starptautisku tirdzniecības līgumu slēgšanai, kā arī bažījas par noregulējuma risinā-
jumu Ziemeļīrijai un tā potenciālo ietekmi uz Lielbritānijas teritoriālo integritāti.21 
Lielbritānijas valdībai iesniegta arī vairāk nekā viena miljona iedzīvotāju parakstī-
ta prasība rīkot atkārtotu referendumu par Brexit vienošanos.22 Neredzot iespējas 
līguma apstiprināšanai, T.  Meja ir pārcēlusi uz 2019.  gada janvāri balsojumu par-
lamentā. Tam sekoja Konservatīvās partijas rosināts neuzticības balsojums partijas 
līderei, ko T. Meja izturēja, 200 deputātiem balsojot par viņas palikšanu amatā, bet 
117 – pret.23
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Latvija nākotnē vēlas nodrošināt ciešu ES un Lielbitānijās sadarbību tirdzniecībā, 
ekonomikā, iekšlietās un tieslietās, kā arī aizsardzības, drošības un ārlietu jautāju-
mos, tai pašā laikā respektējot ES vienotā tirgus integritāti un ES lēmumu pieņem-
šanas autonomiju.24 Kā svarīgāko jautājumu izstāšanās sarunās Latvija norādījusi 
Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo aizstāvību25, līdz ar to panāktā vie-
nošanās vērtējama atzinīgi. Hipotētiski Latvijai un arī ES izdevīgākais scenārijs 
būtu Lielbritānijas palikšana ES, kura iespējamība tiek minēta saistībā ar ES Tiesas 
neseno spriedumu par Lielbritānijai tiesībām vienpersoniski atsaukt izstāšanās no 
ES pieteikumu26, un kurš, ņemot vērā plašos iedzīvotāju protestus, varētu īsteno-
ties atkārtota referenduma rezultātā. Reāli gan vairāk iespējamais scenārijs ir Liel-
britānijas izstāšanās no ES bez vienošanās, kam ES27 un arī Latvija28 jau ir sākusi 
nopietni gatavoties. Šis viennozīmīgi vērtējams kā sliktākais scenārijs, jo tā rezultā-
tā 2019.  gada 30.  martā Lielbritānijai būs jāatstāj ES bez nosacījumiem un pārejas 
perioda29, tā radot virkni neskaidrību un apgrūtinājumu abās pusēs. Šāda scenārija 
gadījumā Lielbritānija jau 2019.  gadā kļūtu par trešo valsti un tai tiktu piemēroti 
attiecīgi ES noteikumi – cita starpā, atjaunota robežkontrole, kā arī muitas un fito-
sanitārās pārbaudes, kā rezultātā veidotos garas rindas un kavēšanās uz robežām, lid-
ostās un ostās. Būtu jāpiemēro muitas tarifi precēm (piemēram, 2,6  % rūpniecības 
precēm, 10 % automašīnām, virs 35 % piena produktiem30) un pakalpojumiem; ras-
tos pārrāvumi tirdzniecības ķēdēs, kamēr tiktu noslēgti jauni līgumi un noteikti tari-
fi pēc PTO noteikumiem; britu uzņēmējiem būtu nepieciešama sertifikācija darbī-
bai individuālās ES valstīs. Nebūtu arī skaidrības par ES pilsoņu tiesisko statusu un 
tiesībām Lielbritānijā, savukārt Lielbritānijas pilsoņi ES kļūtu par trešo valstu pilso-
ņiem un uz viņiem attiektos ES un dalībvalstu noteiktie ieceļošanas un uzturēšanās 
noteikumi. Tāpat turpinātos neskaidrība saistībā ar Īrijas un Ziemeļīrijas robežu, jo 
vienošanās neesamības gadījumā nebūtu juridiska pamata pat pretrunīgi vērtētajam 
noregulējuma risinājumam.31

Ne ekonomiski, ne no drošības viedokļa šāds scenārijs nav izdevīgs nevienam. Starp-
tautiskais Valūtas fonds ir brīdinājis par Lielbritānijas ekonomisko recesiju32; Sko-
tijas premjerministre aktualizējusi jautājumu par Skotijas neatkarību33; sarosījušies 
Īrijas eiroskeptiskie spēki, izveidojot politisko kustību “Irexit Freedom”, kas aģitē 
par Īrijas izstāšanos no ES un Īrijas apvienošanu.34 Jau 2018.  gadā pieredzēti plaši 
iedzīvotāju protesti35, kas varētu pastiprināties vienošanās neesamības gadījumā. 
Savukārt ES  – bez iepriekš minētajiem ekonomiska un juridiska rakstura apgrūti-
nājumiem  – šāds scenārijs tikai dažus mēnešus pirms EP vēlēšanām var palielināt 
nacionāli populistisko un eiroskeptisko spēku izredzes iegūt vairāk balsu EP. 

Ja vien neīstenojas vismazāk apspriestais scenārijs par jaunu referendumu vai 
izstāšanās pieteikuma atsaukšanu, jārēķinās, ka 2019. gada 30. martā Lielbritānija 



80

vairs nebūs ES dalībvalsts, pat ja pārejas perioda laikā turpinās darboties pēc ES 
noteikumiem. Latvija to izjutīs ES lēmumu pieņemšanas procesā, jo Lielbritānija 
ir bijusi spēcīga sabiedrotā gan jautājumos par ES vienoto tirgu, gan drošību un 
Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (NATO) lomu ES aizsardzībā, gan stingru 
ES nostāju attiecībā uz Krieviju. Var prognozēt, ka mainīsies spēku līdzsvars ES 
lēmumu pieņemšanā, kur Lielbritānijas viedoklis bieži kalpoja kā alternatīva Vāci-
jas un/vai Francijas politikai. No pozitīvās puses raugoties, Lielbritānijas izstāša-
nās procesa ēnā mazāk pamanīts ir fakts, ka joprojām ir virkne valstu, kas atbalsta 
eiropeiskās vērtības un vēlas pievienoties ES. 2018. gada jūnijā ES lietu ministru 
sanāksmē tika pieņemts lēmums par iestāšanās sarunu sākšanu ar bijušo Dien-
vidslāvijas Republiku Maķedoniju (tālāk  – Maķedonija) un Albāniju.36 Tās sāk-
sies 2019. gadā, ja abas valstis panāks progresu korupcijas apkarošanā un reformēs 
tiesu sistēmu. Piedevām Maķedonijai jānostiprina normatīvajos aktos ar Grieķi-
ju panāktā vienošanās par Maķedonijas jauno nosaukumu  – Ziemeļmaķedonijas 
Republika.37 

VIENOTI DAŽĀDĪBĀ?

2018. gadā turpinājās labējā un kreisā spārna populistu uzvaras gājiens ES nacionā-
lajās vēlēšanās, tā palielinot eiroskeptisko un pret imigrāciju noskaņoto spēku īpat-
svaru ES dalībvalstu valdībās. Janvārī Čehijas prezidenta vēlēšanās uz otro termiņu 
vēlētāji ievēlēja labēji populistisko, prokrievisko Milošu Zemanu.38 Martā notiku-
šo Itālijas parlamenta vēlēšanu rezultātā izveidota labējās “Ziemeļu līgas” un kreisi 
populistiskās “Pieczvaigžņu kustības” koalīcijas valdība ar premjerministru Džuzepi 
Konti priekšgalā.39 Aprīlī Ungārijas parlamenta vēlēšanās premjerministra Viktora 
Orbāna partija “Fidesz” un tās partnere “Kristīgi demokrātiskā tautas partija” ieguva 
divas trešdaļas vietu parlamentā un ar ksenofobisku retoriku slavenais V. Orbāns – 
premjerministra posteni jau ceturto reizi.40 Jūnijā Slovēnijas parlamenta vēlēšanās 
uzvarēja centriski labējā, kādreizējā Slovēnijas premjerministra un V. Orbāna cieša 
atbalstītāja Janeza Janšas “Slovēnijas Demokrātiskā partija”41, taču pēc neveiks-
mīgām sarunām par valdības veidošanu Slovēnijā izveidota mazākuma valdība ar 
eiroskeptiskās partijas līderi Marjanu Šarecu priekšgalā.42 Septembrī Zviedrijas 
parlamenta vēlēšanās līdz šim lielāko vēlētāju atbalstu – 17,6 % ieguva galēji labējie 
un pret imigrāciju noskaņotie “Zviedrijas demokrāti”43, kā rezultātā strupceļā nonā-
kušas valdības veidošanas sarunas, jo neviena no tradicionālajām varas partijām 
nav gatava sadarboties ar “Zviedrijas demokrātiem”, taču ne sociāldemokrātiem, ne 
moderātiem valdības izveidošanai nav absolūtā vairākuma.  
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Oktobrī pie vēlēšanu urnām devās arī Latvijas pilsoņi. Atstājot mazākumā lielākās 
12. Saeimas pozīcijas partijas – “Vienotību” (šobrīd – “Jaunā  Vienotība”) un “Zaļo 
Zemnieku savienību”, 13.  Saeimā kā nākamie aiz vēlēšanu uzvarētāja, tradicionā-
li Latvijas krievu elektorātu pārstāvošās “Saskaņas”, ir iekļuvuši trīs jauni, centriski 
labēji politiskie spēki – “Jaunā konservatīvā partija”, politiskā partija “KPV LV” un 
“Attīstībai/Par!”.44 Uz iepriekš minēto ES dalībvalstu vēlēšanu fona Saeimas vēlē-
šanu rezultāti Latvijā izskatās salīdzinoši optimistiski. Jaunie spēlētāji pārstāv kon-
servatīvas un liberālas vērtības, un neviens no tiem nav apšaubījis Latvijas eiroat-
lantisko kursu. Taču gan priekšvēlēšanu kampaņā, gan valdības veidošanas sarunās 
populisma nav trūcis. Lai arī paredzams, ka 2019. gadā ES lēmumu pieņemšanā Lat-
vijas kurss lielos vilcienos paliks iepriekšējais, piesardzību rada atsevišķas “višegra-
dizācijas”45 tendences jaunās Saeimas pieņemtajos lēmumos, piemēram, par Latvijas 
nepievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Globālās drošas, sakārto-
tas un likumīgas migrācijas paktam.46

Kopumā ES nacionālo vēlēšanu rezultāti liecina par vairākām tendencēm ES iek-
šienē, kas ir būtiskas, domājot gan par EP vēlēšanām 2019.  gadā, gan ES nākotni 
kopumā, par kuru ES līderi plāno apspriesties 2019.  gada 9.  maijā Sibiu samitā ES 
prezidējošajā valstī Rumānijā. Pirmkārt, ir vērojama augoša labējā spārna populis-
ma popularitāte ES dalībvalstīs. Pēdējos gados labēji nacionālistiskas partijas nāku-
šas pie varas Ungārijā, Polijā, Itālijā, Slovēnijā, Austrijā, daudzu miljonu vēlētāju 
balsis tās saņēmušas Francijā, Vācijā, Nīderlandē, Zviedrijā, zināmi iedīgļi vērojami 
arī Latvijā. Otrkārt, iedzīvotāji balso par politiskajai elitei nepiederošām personām. 
Var piekrist Stīvam Ričardam (Steve Richards), ka tradicionālās varas partijas ir sevi 
izsmēlušas, nespējot piedāvāt ne jaunu ideoloģisku platformu, ne praktiskus risinā-
jumus globalizācijas izraisītajām pārmaiņām47; tās kļuvušas vienādas piedāvātajos 
risinājumos un, īstenojot reformas per se, zaudējušas iedzīvotāju ticību tam, ka varas 
partijas viņos ieklausās. Rezultātā iedzīvotāji balso par partijām un harizmātiskiem 
līderiem, kas piedāvā vienkāršotus risinājumus sarežģītām problēmām; lielāko-
ties tie ir jauni, iepriekš politiskajai elitei un birokrātijai nepiederoši spēki, kas nāk 
ar svaigām idejām, sola pārstāvēt parasto cilvēku un atgūt kontroli pār procesiem. 
Treškārt, migrācija ir nozīmīgs temats, kas nav zaudējis aktualitāti. Lai arī migrāci-
jas plūsmas kopš 2015. gada ir mazinājušās – 2018. gadā patvērumu ES dalībvalstīs 
prasījuši 145  tūkstoši cilvēku (apmēram tikpat, cik 2014.  gadā)48, tieši migrācijas 
jautājums ir bijis katalizators nacionāla rakstura sentimenta, eiroskeptisma un pro-
tekcionisma tendenču pieaugumam. Migrācijas jautājums dominēja Čehijas, Ungā-
rijas, Itālijas un Zviedrijas priekšvēlēšanu kampaņās; tas raisījis asas pretrunas Vāci-
jas valdošajā koalīcijā; provocējis Itālijas valdības ultimatīvu rīcību, neielaižot ostās 
migrantu kuģus; dominē Centrāleiropas valstu, īpaši Ungārijas retorikā. Vācijas 
kanclere Angela Merkele ir izteikusies, ka šis jautājums “noteiks Eiropas likteni”.49 
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Imigrāciju joprojām par galveno ES līmeņa problēmu uzskata 38 % iedzīvotāju (Lat-
vijā – 47 %) un 68 % domā, ka tai nepieciešams Eiropas līmeņa risinājums.50 Ceturt-
kārt, vēlētāji ir gatavi atbalstīt arī partijas un kandidātus, kas vājina demokrātiju. ES 
līmenī ir uzsāktas sankciju procedūras pret demokrātiski ieceltajām Ungārijas un 
Polijas valdībām  – EP ir aicinājusi dalībvalstis vērsties pret Ungāriju par ES vērtī-
bu un likuma varas apdraudēšanu, piemērojot Līguma par ES 7.  panta procedūru, 
kā rezultātā var tikt apturētas Ungārijas balsstiesības ES Padomē; tādu pašu proce-
dūru pret Poliju ir uzsākusi EK.51 Lai arī balsstiesību atņemšana ir maz ticama, jo 
Eiropadomē tam ir nepieciešama vienprātība, un ES institūciju solim vairāk ir sim-
boliska nozīme, ir vērts aizdomāties par demokrātiju kā vērtību vēlētāju priekšsta-
tos. Edvards Lūss (Edward Luce) apgalvo, ka tieši paaudze, kas uzaugusi laikā pēc 
Berlīnes mūra krišanas, ir zaudējusi ticību demokrātijai  – katrs sestais Amerikas 
un Eiropas iedzīvotājs būtu gatavs atbalstīt “militāru valdību” vai “spēcīgu līderi, 
kuram nav jārēķinās ar parlamentu vai vēlēšanām” (deviņdesmito gadu vidū – katrs 
sešpadsmitais).52 Šī ir pārdomu vērta tendence, atceroties, ka demokrātisku režīmu 
nomaiņa Rietumeiropā divdesmitā gadsimta trīsdesmitajos gados notika, lielā mērā 
pašiem iedzīvotājiem izvēloties līderus, kuri bija gatavi ignorēt demokrātiskas iekār-
tas pamatus. 

Kopumā ir skaidrs, ka pastāvošo kārtību kritizējošs, galēji labējs vai kreiss populisms 
partiju priekšvēlēšanu kampaņās vairs nav izņēmums; tā drīzāk ir norma, ar ko rēķi-
nāties 2019.  gadā gaidāmajās vēlēšanās. Vispirms jau EP. Tās notiks no 2019.  gada 
23. līdz 26. maijam, un tajās ES pilsoņi ievēlēs 705 deputātus līdzšinējā 751 vietā53 
(samazinājums saistīts ar Lielbritānijas izstāšanos no ES). No Latvijas ievēlamo 
deputātu skaits nemainīsies – tāpat kā līdz šim būs jāievēl 8 deputāti. Pēc EP vēlēša-
nām 2019. gadā gaidāmas izmaiņas arī citās ES institūcijās. Vēlēšanu rezultātā tiks 
izraudzīts EK priekšsēdētājs, kurš sastādīs jaunu EK, kas jāapstiprina EP un Eiropa-
domei. EK priekšsēdētāja vietnieks vienlaikus ir arī ES Augstais pārstāvis kopējās 
ārējās un drošības politikas jautājumos, līdz ar to amatā tiks nomainīta arī pašreizējā 
ES pārstāve minētajā jomā Federika Mogerīni. Viņa jau paziņojusi, ka uz atkārtotu 
termiņu nepretendēs.54 ES dalībvalstu līderiem būs jāievēl arī jauns Eiropadomes 
priekšsēdētājs, jo pašreizējā priekšsēdētāja Donalda Tuska amata termiņš beidzas 
2019. gada nogalē. 

Priekšvēlēšanu diskusija jau šobrīd ir asa. Līdz šim EP dominējušas Eiropas Tautas 
un Eiropas sociālistu partijas; tās veidojušas alianses un sadalījušas augstos amatus. 
Taču aptauju dati rāda, ka liela daļa eiropiešu samērā pozitīvi vērtē tās jaunizvei-
dotās partijas un politiskās alianses, kas kritizē pašreizējo politisko kārtību  – puse 
iedzīvotāju neuzskata tās par draudu demokrātijai; 53  % piekrīt, ka jauni politis-
kie spēki spētu labāk risināt aktuālās problēmas nekā tradicionālās varas partijas;  
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56  % uzskata, ka tie var veikt reālas pārmaiņas.55 Taču tiem, kas nevēlas balsot par 
tradicionālajām varas partijām, izvēles iespējas nav lielas. Ārpus tradicionālo parti-
ju piedāvājuma priekšvēlēšanu kampaņā iezīmējas divas konkurējošas ideoloģiskās 
platformas ES nākotnes attīstībai56 – vairāk Eiropas, ciešāku sadarbību, dziļāku integ-
rāciju proponē proeiropiskais Francijas prezidents Emanuels Makrons; savukārt vai-
rāk dalībvalstu kontroles, ES kompetenču nodošanu atpakaļ nacionālajām valdībām, 
nacionālo identitāti aizstāv Itālijas premjerministra vietnieks un iekšlietu ministrs, 
Ziemeļu līgas vadītājs Mateo Salvīni un Ungārijas premjerministrs V.  Orbāns. Par 
nodomu veidot aliansi ar M.  Salvīni, stiprinot eiroskeptiskos spēkus, jau paziņojusi 
Francijas “Nacionālās savienības” (iepriekš “Nacionālā fronte”) līdere Marina Lep-
ēna.57 Lai apvienotu pret pašreizējo eliti noskaņotos spēkus, EP priekšvēlēšanu cīņā 
iesaistījies ASV prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas vadītājs Stīvs Banons, Brise-
lē nodibinot fondu šādu politisko spēku atbalstam.58 Savukārt Francijas prezidents 
E.  Makrons ir iecerējis gada beigās veidot plašu, proeiropisku koalīciju, kas, propo-
nējot paneiropisku, progresīvu politiku, EP vēlēšanās varētu stāties pretī eiroskeptis-
kajiem, nacionāli populistiskajiem spēkiem.59 Vēlmi startēt kopā ar E.  Makronu EP 
vēlēšanās paudis pašreiz ceturtās lielākās EP politiskās grupas – Eiropas Liberāļu un 
demokrātu alianses (ALDE) līderis, aktīvs dziļākas integrācijas un Eiropas Savienoto 
valstu idejas proponētājs Gijs Verhofštats.60

Ņemot vērā galēji labēji un kreisi noskaņotu, kā arī jaunizveidotu partiju popularitā-
ti nacionālajās vēlēšanās, kā arī to, ka izaicinājumu nav kļuvis mazāk, var prognozēt, 
ka pieaugs to pārstāvība arī EP. Lai arī, visticamāk, tie neiegūs absolūto vairākumu 
EP, ar tiem būs jārēķinās, gan ieceļot jauno EK priekšsēdētāju un EK, gan diskutējot 
par ES nākotni un lemjot par nākamā perioda ES budžetu, gan citos jautājumos, kur 
paredzēts koplēmums, gan pašu EP politisko grupu iekšienē (piemēram, V. Orbāna 
partija EP pašreizējā sasaukumā ir Eiropas Tautas partijas politiskajā grupā). Diez 
vai tas novestu pie ES sabrukuma – EP, lai arī ievērojami audzis, joprojām nav spē-
cīgākā ES institūcija. Taču zināms strupceļš ES lēmumu pieņemšanā var iestāties, ja 
eiroskeptiskajiem un populistiskajiem spēkiem izdodas apvienoties.

2019. gadā notiks arī virkne nacionālo vēlēšanu, kuru iznākums var ietekmēt spēku 
samēru ES institūcijās – galvenokārt, ES Padomē, kur tiek pārstāvētas dalībvalstis. 
Ja šobrīd V.  Orbāns vai M.  Salvīni ir vairāk vai mazāk atsevišķi spēlētāji, tad, mai-
noties arī citu ES dalībvalstu valdībām galēji labējā virzienā, var būt izmaiņas tajā, 
kādus lēmumus pieņem ES Padome. Līdz ar to 2019.  gadā būtisku ietekmi uz ES 
nākotnes virzību atstās arī parlamenta vēlēšanu rezultāti Igaunijā, Somijā, Beļģijā, 
Dānijā, Grieķijā, Portugālē un Polijā, kā arī prezidenta vēlēšanas Latvijā, Lietuvā, 
Slovākijā, Rumānijā, Horvātijā; valdību nostājas ES līmenī var ietekmēt arī reģionā-
lās vēlēšanas Ziemeļīrijā un Spānijā. 
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EN MARCHE, EIROPA!

Eiropas ekonomikai atrodoties labvēlīgā situācijā, 2018. gadā ES dalībvalstis varēja 
pievērsties strukturālu reformu īstenošanai un ilgtermiņa risinājumu meklēšanai, 
nepastāvot spiedienam steidzami atrisināt krīzes situācijas. 2018.  gadā turpinājās 
ciešākas ES integrācijas centieni monetārajā jomā ar mērķi pabeigt Banku savienības 
izveidošanu, tā nodrošinot ietvaru eiro un banku sektora stabilitātei. Ne pārāk lielu 
entuziasmu izpelnījušās Francijas prezidenta idejas par atsevišķu eirozonas budže-
tu un t. s. finanšu ministru tā pārraudzīšanai, kā arī Eiropas Stabilitātes mehānisma 
pārveidošanu Eiropas Valūtas fondā. Taču, lai arī ne to sākotnējā versijā, E. Makro-
nam ir izdevies panākt A. Merkeles atbalstu ciešākai eirozonas monetārajai integrā-
cijai; jūnijā abi līderi nāca klajā ar kopīgiem priekšlikumiem tā saucamajā Meseber-
gas deklarācijā61, kas tika apspriesti jūnija Eiropadomē. E.  Makrona priekšlikumus 
kritizējušas virkne valstu62, tai skaitā Latvija, aicinot uz fiskāli konservatīvu politiku 
Eiropas līmenī; un izturoties piesardzīgi pret ideju izveidot eirozonas budžetu vai 
kopīgu “finanšu ministru”. Šo valstu finanšu ministri norādījuši, ka monetārās savie-
nības padziļināšanai jānotiek tikai tad, ja ir pievienotā vērtība, nav vajadzīga kom-
petenču nodošana tikai tāpēc, ka tā “būtu jauki”.63 Tāpat nav skaidrības, no kurie-
nes tiktu ņemti līdzekļi eirozonas budžetam  – vairums dalībvalstu ir pret Eiropas 
līmeņa nodokļiem, kas varētu būt potenciāls tā avots. Līdz ar to lēmums par Eiropas 
monetārās savienības reformām, kā arī Eiropas Stabilitātes mehānisma stiprināšanu, 
tostarp atbalsta mehānismu Vienotajam noregulējuma fondam apmēram 60 miljar-
du eiro apmērā bankrotējošu banku restrukturizācijas atbalstam, ir atlikts.64 

Nenoliedzama ietekme uz ES turpmāko attīstību un prioritāšu īstenošanu būs nāka-
majam ES daudzgadu budžetam. 2018. gada 2. maijā EK publicēja ES budžeta priekš-
likumu 2021.-2027. gadam.65 EK piedāvā budžeta apjomu 1279 miljardu eiro apmērā66 
septiņu gadu periodam, palielinot to no pašreizējā 1  % no nacionālā kopienākuma 
līdz aptuveni 1,1 %, tajā pašā laikā par aptuveni 7 % samazinot līdzekļus kohēzijai un 
5 % – kopējās lauksaimniecības politikai.67 Taču par pusotru reizi palielināts finansē-
jums zinātnei, pētniecībai un digitālajai sfērai (102,6 miljardi eiro), vairāk nekā divas 
reizes – migrācijai un robežapsardzei (34,9 miljardi eiro), gandrīz divas reizes – drošī-
bai un aizsardzībai (27.5 miljardi eiro). Tostarp, 22 reizes palielināts finansējums Aiz-
sardzības fondam, kura mērķis ir stiprināt militāro rūpniecību un pētniecību. Papildus 
dalībvalstu iemaksām EK iecerējusi izmantot jaunus ES budžeta ieņēmumu avotus jeb 
“pašu resursus”, kas veidotu apmēram 12 % no jaunā ES budžeta – tie būtu ienākumi 
no potenciāli ieviešamās kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes, 
plastmasas nodokļa un emisijas kvotu tirdzniecības. Dalībvalstīm būs jāvērtē arī EK 
priekšlikums saistīt finansējuma pieejamību ar demokrātisko vērtību un likuma varas 
ievērošanu dalībvalstīs, kas varētu attiekties uz Ungāriju un Poliju. 
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Ņemot vērā bažas par EP radikalizēšanos pēc vēlēšanām, EK priekšsēdētājs 
Ž. K. Junkers ir aicinājis vienoties par budžetu vēl pašreizējā EP sasaukuma laikā.68 
Prognozējams, ka sarunas būs spraigas. EP kritizējis budžetu gan par nepietieka-
mu kopējo apjomu, piedāvājot budžetam sasniegt 1,3  % no nacionālā kopienā-
kuma, gan nepietiekamu finansējumu lauksaimniecībai, kohēzijai, pētniecībai, 
izglītībai, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jauniešu nodarbinātībai, drošībai, 
migrācijai un ārējām attiecībām.69 Latvija ir strikti iebildusi līdzekļu samazināju-
mam kohēzijas un lauksaimniecības politikai, norādot, ka ES budžeta galvenajam 
mērķim jābūt dzīves līmeņa izlīdzināšanai blokā, tāpēc aicinājusi saglabāt līdzekļu 
apjomu kohēzijas politikai vismaz pašreizējā līmenī, jo ar 67 % iekšzemes koppro-
dukta 2017. gadā uz vienu iedzīvotāju Latvija joprojām atpaliek no ES vidējā dzīves 
līmeņa, un izlīdzināt tiešmaksājumus Latvijas zemniekiem, jo tie 2017. gadā saņē-
ma tikai 56 % no ES vidēji lauksaimniekiem paredzētā finansējuma.70 Latvija atzi-
nīgi novērtējusi EK piedāvājumu palielināt ES finansējumu pētniecībai un inovā-
cijām, kā arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam, kur Latvijai īpaši 
svarīgs ir atbalsts Rail Baltic projektam. Tāpat Latvija norādījusi, ka nepieciešams 
atbalsts jauniem ES izaicinājumiem, tai skaitā migrācijai, iekšējai un ārējai drošībai, 
klimatam.71

Var prognozēt, ka viens no primārajiem jautājumiem sarunās būs par budžeta apjo-
mu, jo Lielbritānijas izstāšanās no ES ir būtiski samazinājusi pieejamā finansēju-
ma daļu. Taču izaicinājumu nav kļuvis mazāk, līdz ar to nāksies tos risināt vai nu ar 
mazāku budžetu, vai dalībvalstīm būs jāmaksā vairāk – paredzams, ka pret pēdējo 
protestēs šī brīža neto maksātājas, piemēram, Austrija, Nīderlande, Zviedrija, Dānija 
un Somija, savukārt Latvija kopā ar Lietuvu un Igauniju ir paudusi vēlmi palielināt 
iemaksas ES budžetā, lai nodrošinātu adekvātu finansējumu gan tradicionālajām 
politikām, gan jaunajiem izaicinājumiem.72 Ņemot vērā joprojām būtiskās sociāl-
ekonomiskās atšķirības un līdz ar to kohēzijas politikas nozīmīgo īpatsvaru daudzu 
ES dalībvalstu ekonomikā, paredzamas smagas debates par kohēzijas finansējuma 
apjomu; tāpat šķēpi tiks lauzti arī par piešķiramo finansējuma zemniekiem. Latvija 
jau ir nosūtījusi vēstules saviem Eiropas partneriem, paužot viedokli gan par kohē-
zijas, gan lauksaimniecības finansējumu.73 Klupšanas akmens sarunās varētu būt arī 
budžeta ieņēmumu avoti  – EK piedāvājums jauniem “pašu resursiem” būtībā pie-
dāvā nodokļu iekasēšanu ES līmenī, pret ko ilgstoši ir iebildušas virkne dalībvalstu, 
tai skaitā Latvija. Atvērts ir jautājums, vai dalībvalstis izšķirsies “politizēt” budžetu, 
paredzot sankcijas – finansējuma apturēšanu – par likuma varu un demokrātiju iero-
bežojošām aktivitātēm dalībvalstīs. Jebkurā gadījumā visam naudas nepietiks, līdz 
ar to nepieciešama fundamentāla izšķiršanās par to, kuru prioritāšu finansēšanai 
būtu lielāka atdeve ilgtermiņā.
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BRĀZMAINS RIETUMU VĒJŠ

ASV tradicionāli ir bijušas ES sabiedrotās, un transatlantiskā sadarbība vienmēr ir 
bijusi viens no ES drošības un pārticības stūrakmeņiem. Lai arī nav piepildījies ļau-
nākais scenārijs, un ASV turpina pildīt savas saistības NATO ietvaros, 2018.  gadā 
ASV prezidents D.  Tramps turpināja pārsteigt ar vienpersoniskiem lēmumiem un 
nemitējās uzturēt spriedzi ar Eiropas partneriem. Tiekoties NATO samitā Briselē 
2018. gada jūlijā, D. Tramps asi norādīja, ka Eiropas partneriem jāpalielina savi aiz-
sardzības izdevumi vismaz līdz noteiktajiem 2 % no IKP un nākotnē pat vairāk, īpaši 
mērķējot šo kritiku Vācijai.74 Latvija savu mājas darbu ir izpildījusi – 2018. gadā Lat-
vijas aizsardzības budžets pirmo reizi sasniedza 2 % no IKP. Reaģējot uz D. Trampa 
kritiku ES, pirms NATO samita D. Tusks brīdināja ASV par to, ka “ASV nav labā-
ka sabiedrotā par Eiropu” un visi eiropiešu izdevumi drošībai ir izdevumi kopējai 
Amerikas un Eiropas aizsardzībai, ko nevarētu teikt par Krievijas un Ķīnas izdevu-
miem.75 Taču risks par ASV attālināšanos no Eiropas pastāv, līdz ar to jau jūnija Eiro-
padomē ES līderi vienojās, ka Eiropai ir jāuzņemas lielāka atbildība par savu drošību, 
tai skaitā palielinot ieguldījumus aizsardzībā un uzlabojot spēju veidošanu un opera-
tīvo gatavību.76 Nepieciešamību tiekties pēc lielākas neatkarības jeb “Eiropas suvere-
nitātes” un kļūt par “globālu spēlētāju” situācijā, kad nemitīgi tiek apšaubīta pēckara 
starptautiskā kārtība, savā ikgadējā runā uzsvēris arī Ž. K. Junkers, aicinot turpināt 
Eiropas Aizsardzības savienības projektu.77

Lielāka patstāvība Eiropai būs nepieciešama ne tikai aizsardzības izdevumos, bet arī 
ārpolitikā. 2018.  gadā D.  Tramps turpināja apturēt ASV dalību iepriekš noslēgtās 
vienošanās – maijā D. Tramps paziņoja par ASV izstāšanos no 2015. gadā noslēgtā 
Irānas kodollīguma un sankciju atjaunošanu, jūnijā ASV izstājās no ANO Cilvēk-
tiesību padomes, oktobrī sekoja paziņojums par ASV izstāšanos no Vidēja un tuva 
darbības rādiusa kodolbruņojuma līguma. Pietiekami izaicinošas ir kļuvušas arī 
D. Trampa divpusējās tikšanās ar pasaules autoritārajiem līderiem, tostarp Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu un Ziemeļkorejas vadītāju Kimu Čenunu. D.  Tram-
pa labā gan jāmin, ka ASV tomēr ir gājusi kopsolī ar Eiropas partneriem un piemē-
ro stingras sankcijas Krievijai par Krievijas bijušā dubultaģenta Sergeja Skripaļa un 
viņa meitas indēšanu.78 Tāpat, lai arī ES līderi daudzkārt ir pauduši nožēlu par ASV 
prezidenta rīcību,79 NATO sastāvā esošās ES dalībvalstis, tai skaitā Latvija, paudušas 
atbalstu ASV nosodījumam Krievijai par Vidēja un tuva darbības rādiusa kodolbru-
ņojuma līguma neievērošanu.80

ES izaicinājumu netrūkst arī starptautiskajā tirdzniecībā. 2018. gadā D. Tramps tur-
pināja iepriekš uzsākto tirdzniecības karu, tostarp ar ES. Atbildot uz ASV lēmumu 
piemērot tarifus importētajam tēraudam un alumīnijam, jūnijā arī ES uzlika tarifus 
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virknei ASV ražotu preču un lauksaimniecības produktu.81 Jūlijā notika D. Trampa 
un EK priekšsēdētāja Ž.  K.  Junkera tikšanās, kuras laikā tika panākta vienošanās 
noteikt “nulles” tarifus”, samazināt subsīdijas un citus apgrūtinājumus tirdzniecībai, 
kā arī kopīgi reformēt Pasaules Tirdzniecības organizāciju.82 Neskatoties uz vieno-
šanos, augustā D. Tramps paziņoja par plānu noteikt 25 % lielu tarifu no ES impor-
tētajām automašīnām.83 Šobrīd ir sākušās ES un ASV sarunas par potenciālā tran-
satlantiskā tirdzniecības līguma vērienu84, un paredzams, ka tas turpinās dominēt 
abu pušu darba kārtībā 2019. gadā. 

D. Trampa rīcība bieži tiek kritizēta par spontanitāti, iracionalitāti, nekonsekvenci, 
taču tai ir tālejošas sekas. Protekcionisms īsā un vidējā termiņā apdraud virkni ražo-
tāju un darbavietu abās pusēs. Ķīna jau piemēro muitas tarifus ASV precēm tādā 
pašā apmērā, ES ir atbildējusi ar pretpasākumiem; cita starpā, auto ražotāji ASV 
norādījuši uz augošām izmaksām un darbavietu zudumu, ko radīs tēraudam un alu-
mīnijam uzliktās muitas nodevas.85 ASV sankcijas ir izraisījušas Turcijas liras vērtī-
bas kritumu un sekmē nepatiku Turcijas valdošajās aprindās pret ASV īstenoto poli-
tiku.86 Ilgtermiņā protekcionisms un konfrontācija sekmē polarizāciju, raisot bažas 
par jaunu spēku līdzsvaru un bruņošanās sacensību starptautiskajā politikā. No 
pozitīvā aspekta raugoties, D. Trampa rīcība likusi eiropiešiem nopietnāk pievērsties 
savai aizsardzībai, kā arī raudzīties citu sadarbības partneru virzienā, lai dažādotu 
pieejamos tirgus un mazinātu politisko atkarību no ASV. 2018.  gadā ES noslēgusi 
brīvās tirdzniecības līgumu ar Japānu, kā rezultātā tiek atcelti 99 % muitas tarifu87; 
notiek sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandi88; Ž. K. Junkers ir aicinājis veidot plašu 
un visaptverošu partnerību ar Āfriku.89 

Nav daudz indikāciju, ka 2019. gadā D. Trampa rīcība mainīsies. Ir jūtams, ka ASV 
prezidenta aktivitātēm ir pretestība viņa paša administrācijā90; pēc 2018.  gadā 
novembrī notikušajām ASV vidusposma vēlēšanām sarucis arī D.  Trampa atbalstī-
tāju skaits ASV Pārstāvju palātā.91 Taču plašākā kontekstā D.  Trampa aktivitātes, 
lai arī radikālas, atspoguļo ilgstošākā laika periodā īstenotu ASV vēlmi attālinā-
ties no procesiem Eiropā. Līdz ar to tā ir realitāte, ka par savu drošību Eiropai vai-
rāk jārūpējas pašai, un attiecīgi jāstiprina gan budžets, gan globālā loma. Vienlaikus 
būtiski ir saglabāt konstuktīvas attiecības ar ASV un NATO lomu kontinenta dro-
šības garantēšanā, neveidojot paralēlas militārās struktūras, un šajā kontekstā – arī 
ciešu Lielbritānijas iesaisti Eiropas drošības arhitektūrā. Piesardzīgi gan vērtējams 
Ž. K. Junkera priekšlikums par pāreju uz kvalificētā vairākuma balsojumu atsevišķos 
ārpolitikas jautājumos, lai efektivizētu ES ārpolitiku – piemēram, jautājumos par cil-
vēktiesību neievērošanu vai sankciju noteikšanu.92   
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI

Vērojot 2018. gada notikumus, vēlētos apgalvot, ka 2019. gadā ES izaicinājumi būs 
vairāk ideoloģiska nekā ekonomiska rakstura. Ekonomiskā situācija ES ir stabila, 
taču pēdējos desmit gados īstenotā taupības politika līdztekus plašajam bēgļu pieplū-
dumam ir mainījusi noskaņojumu Eiropas sabiedrībās, kā rezultātā vērojams pieau-
gošs atbalsts nacionālismam un protekcionismam. Lielbritānijas izstāšanās no ES ir 
redzamākās sekas šādam noskaņojumam; taču liberālas demokrātijas vērtības tiek 
apšaubītas arī citviet  – tai skaitā pāri okeānam. Šādā situācijā primārais ES uzde-
vums būtu atgūt iedzīvotāju ticību tam, ka ES ir miera un pārticības projekts un ka 
atrasties ES sastāvā ir daudz izdevīgāk, nekā būt ārpus tās. Domāju, ka Latvija par 
to nav jāpārliecina. ES un NATO bija, ir un būs Latvijas drošības un pastāvēšanas 
garants, līdz ar to tieši Latvija kā valsts, kas definējusi vēlmi būt ES kodolā, var virzīt 
ES integrācijas procesus tā, lai tie saliedētu, nevis šķeltu, tuvinātu, nevis atsvešinātu 
iedzīvotājus. Tas ne vienmēr nozīmē “vairāk Eiropas” – varbūt atsevišķos gadījumos 
Eiropa ir vajadzīga mazāk. 

Skaidrs, ka 441 miljona iedzīvotāju (pēc Lielbritānijas izstāšanās) lielā savienībā 
neviens risinājums nebūs vienkāršs; jebkuras reformas ir sarežģītas, un, lai baudītu 
to augļus, vajadzīgi daudzi gadi. Tāpēc šī raksta noslēgumā piedāvāšu tikai dažus 
aspektus tālākai apsvēršanai un rīcībai ES kontekstā, lai veicinātu iedzīvotāju tuvi-
nāšanos ES.

Pirmkārt, Latvijas un ES interesēs ir sakārtota, līgumā balstīta Lielbritānijas 
izstāšanās no ES, līdz ar to rosinātu dot papildus garantijas Lielbritānijai, piemēram, 
politiskas deklarācijas formā, ka izstāšanās procesa rezultātā netiks skarta Lielbritā-
nijas teritoriālā integritāte. Vairākums britu parlamenta – gan opozīcijā esošo partiju 
deputāti, gan T. Mejas atbalstītāji Konservatīvajā partijā – ir pret Lielbritānijas izstā-
šanos no ES bez vienošanās, līdz ar to papildus garantiju došana varētu sekmēt vieno-
šanās ratifikāciju Lielbritānijas parlamentā. Šāda mērķa labad varētu tikt apsvērts arī 
izstāšanās procesa pagarinājums. ES Lielbritānija ir tikpat nepieciešama kā Lielbritā-
nijai ES, līdz ar to nav pamata sasteigtiem lēmumiem, it īpaši pirms EP vēlēšanām.

Otrkārt, cilvēku bažas par imigrantu izmitināšanu to vidū ir reālas, lai arī 
ne vienmēr racionālas. ES līdzšinējā politika ir bijusi ļoti atvērta, taču no augšas 
lejup vērsta. Šajā kontekstā kvotu atcelšana vērtējama kā pozitīvs solis; taču, arī 
uzņemot bēgļus pēc brīvprātības principa, valstīm vajadzētu sekot līdzi sabiedrī-
bas noskaņojumam. Līdz šim liels uzsvars likts uz komunikāciju, skaidrojot iedzī-
votājiem solidaritātes nepieciešamību un imigrantu pozitīvo pienesumu valsts 
ekonomikai; taču tas var tikai pastiprināt nepatiku. Brīvprātības kontekstā būtu 
nepieciešams sekmēt vairāk lokālas iniciatīvas  – cilvēki gluži dabiski jūt līdzi 
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karadarbībā cietušajiem, līdz ar to pašu iedzīvotāju rosinātām iniciatīvām bēgļu 
uzņemšanā varētu būt daudz pozitīvāka atgriezeniskā saite, dodot cilvēkiem sajū-
tu, ka viņi spēj procesu kontrolēt, nekā tam, ko īsteno valsts. Papildus jāturpina 
darbs, lai stiprinātu ES ārējo robežu un kontrolētu imigrantu pārvietošanos ES 
iekšienē, tādējādi mazinot vēlmi atjaunot kontroli uz ES iekšējām robežām. Var 
piekrist E. Lūsam, ka ES neatrisinās Tuvo Austrumu problēmas, tās “importējot”; 
tāpat tai nav kapacitātes uzņemt miljoniem Āfrikas bēgļu, tāpēc Eiropai jāizšķiras 
par smagu kompromisu, “lai saglabātu pati sevi”.93

Treškārt, jāatvēl pietiekami resursi ES nākamā perioda daudzgadu budžetā jau-
najiem izaicinājumiem, it īpaši ES drošībai un aizsardzībai. Latvijai tā ir vitāla inte-
rese, līdz ar to vajadzētu aizstāvēt finansējuma palielinājumu gan ES budžetā, gan 
tiekties uz to nacionāli  – pat ja citas ES valstis to nedara. Latvijai atšķirībā no lie-
lākās daļas ES valstu ir robeža ar Krieviju. Šajā kontekstā būtu nepieciešams turpi-
nāt diskusijas par atsevišķu ES politiku proporciju ES budžetā. Piemēram, KLP par 
ES taustāmu ieguvumu uzskata tikai 10 % eiropiešu, kamēr par ES pozitīvo devumu 
miera nodrošināšanā kontinentā ir gatavi balsot 54 % iedzīvotāju94, taču drošībai un 
aizsardzībai atvēlētais finansējums ES nākamā perioda budžetā ir vismaz 13 reizes 
mazāks par KLP iezīmēto.95 Tas nenozīmē, ka jāatsakās no vēlmes panākt godīgu 
pieeju attiecībā uz maksājumiem Latvijas zemniekiem; tas drīzāk ir jautājums par 
maksājumu izlīdzināšanu ES ar mazāku kopējo budžetu.

Ceturtkārt, ieteicams virzīties uz mazāku regulāciju ES līmenī. ES ir kļuvusi 
sarežģītāka nekā tās pirmssākumos, un daudzviet ir priekšstats, ka lēmumus pieņem 
“Brisele” – tautas neievēlēti pārstāvji, pār kuriem ES pilsonim nav kontroles. Patie-
si, ar katrām ES pamatlīgumu izmaiņām un katru ES paplašināšanos ES birokrā-
tiskais aparāts ir audzis – par piemēru var minēt gan jaunu ES augsto amatu izveidi 
pēc Lisabonas līguma apstiprināšanas, gan jaunu komisāru portfeļu izveidošanu pēc 
Bulgārijas, Rumānijas, Horvātijas pievienošanās. Visu šo amatu funkciju nodrošinā-
šanai kalpo daudzskaitlīgi dienesti un direkcijas, kas izstrādā aizvien vairāk un deta-
lizētākus priekšlikumus, par kuru nepieciešamību varētu arī diskutēt. Piedevām šī 
aparāta uzturēšanai tiek tērēti ievērojami finanšu līdzekļi. Lai samazinātu ES biro-
krātiju, ierosinātu atsākt Lisabonas līguma izstrādē sāktās diskusijas par komisāru 
skaitu ar mērķi samazināt komisāru portfeļus.

Piektkārt, nav atbalstāms priekšlikums pāriet uz kvalificētā vairākuma balso-
jumu atsevišķos ārpolitikas jautājumos (cilvēktiesības, sankcijas). Efektivitāte ES 
ārējās attiecībās ir būtiska, taču ne par katru cenu. Ārpolitikā nav viena “pareizā” 
risinājuma  – tas atkarīgs no dažādiem, valstīm specifiskiem faktoriem; piedevām, 
ārpolitika ir un būs valsts suverenitātes sastāvdaļa, līdz ar to ārpolitikas federalizā-
cija var pastiprināt ne vien iedzīvotāju, bet arī politiskās elites noskaņojumu, ka tiem 
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nav kontroles pār ES procesiem. ES integrācijas vēsture ir paraugstunda kompromi-
su mākslā – šo spēju nevajadzētu novērtēt par zemu, tāpēc jāturpina intensificēt dip-
lomātiskos kontaktus, lai nonāktu pie kopīgas pozīcijas.

Visbeidzot, jāturpina mudināt iedzīvotājus būt atbildīgiem un piedalīties EP 
vēlēšanās. Iepriekšējās EP vēlēšanās piedalījās tikai 42,6 % ES balsstiesīgo iedzīvo-
tāju (Latvijā – 30,2 %)96, līdz ar to nevar runāt pat par vienkārša vairākuma ES iedzī-
votāju pārstāvību Eiropas līmenī. Taču EP deputātiem ir pietiekami liela ietekme 
gan uz ES darba kārtību, gan lēmumu pieņemšanu, līdz ar to, piedaloties EP vēlēša-
nās, vēlētājam ir iespēja dot savu artavu Eiropas nākotnes kursa noteikšanā.
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LATVIJAS AIZSARDZĪBA 2018. GADĀ. 
VAIRĀK NAUDAS – VAIRĀK IESPĒJU 
UN ARĪ IZAICINĀJUMU  
Māris Andžāns, Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks ,  
Rīgas Stradiņa universitātes docents

2018. gads Latvijas aizsardzības nozarē bija kārtējais vēsturiskais gads: sasniegta 2 % 
no iekšzemes kopprodukta (IKP) robeža aizsardzības finansējumam, saņemta un vēl 
pasūtīta virkne jaunas militārās tehnikas un aprīkojuma, nostabilizējusies un papla-
šinājusies Latvijas izvietotā NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa. Šis raksts 
atskatās uz šiem un vēl citiem pozitīvi un arī ne tik pozitīvi vērtējamiem notikumiem 
aizsardzības nozarē aizvadītajā gadā.1

NOKĻŪŠANA “2 % KLUBĀ” 

2018. gadā Latvijas aizsardzības izdevumi pirmo reizi kopš iestāšanās NATO sasniedza 
2 % no IKP, kas finansiālā izteiksmē bija aptuveni 576 miljoni eiro (skatīt 1. un 2. dia-
grammu). Saskaņā ar NATO datiem 2018.  gada aizsardzības budžets ir vairāk nekā 
divas reizes lielāks par 2015. gada aizsardzības budžetu (togad aizsardzībai tika tērēts 
vien aptuveni 254  miljoni eiro jeb 1,04  % no IKP) un par aptuveni piektdaļu lielāks 
nekā 2017. gadā;2 turklāt 2018. gada nogalē tika plānots aizsardzībai piešķirt vēl aptu-
veni piecus miljonus eiro saistībā ar IKP pieaugumu un attiecīgi 2 % robežas kāpumu.3

1. diagramma. Latvijas aizsardzības izdevumi, procenti no IKP (NATO dati).4

* attiecīgā gada prognozes.
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2. diagramma. Latvijas aizsardzības izdevumi, eiro (NATO dati).5

* attiecīgā gada prognozes.

3. diagramma. NATO dalībvalstu aizsardzības izdevumi 2018. gadā (prognozes),  
procenti no IKP (NATO dati). 

* Saskaņā ar NATO rīcībā esošo informāciju šajās valstīs vismaz 2 % no IKP aizsardzības 
izdevumiem paredzēti normatīvajos aktos vai arī par to panākta politiska vienošanās.6
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Līdz ar straujo aizsardzības izdevumu pieaugumu Latvija aizvadītajā gadā 
ierindojās piektajā vietā starp visām NATO dalībvalstīm pēc aizsardzības tēriņu 
apmēra no valsts IKP  – aiz ASV, Grieķijas, Igaunijas un Lielbritānijas, apsteidzot 
Poliju, Lietuvu, Rumāniju, Franciju, Turciju un pārējās NATO dalībvalstis (skatīt 
3. diagrammu). 
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Kas nav mazsvarīgi, nokļūšana “2 % klubā” ļāva Latvijas vārdam pozitīvi izskanēt 
starptautisko plašsaziņas līdzekļu apskatos par NATO valstu aizsardzības izde-
vumiem7, kā arī saņemt uzslavas no sabiedrotajiem, tostarp no ASV prezidenta 
Donalda Trampa. Viņš 2018. gada 3. aprīļa samitā ar Baltijas valstu prezidentiem 
izteica pateicību visām trim valstīm “…par pilnīgu Jūsu saistību izpildi un 2 pro-
centu no IKP līmeņa sasniegšanu nacionālajai aizsardzībai šajā gadā” un atzīmēja 
Baltijas valstis kā piemēru citām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībval-
stīm.8 Svarīgi arī atzīmēt, ka tajā pat dienā ASV prezidents paziņoja par ieceri Bal-
tijas valstu atbalstam tērēt aptuveni 170 miljonus ASV dolāru – gandrīz 100 mil-
jonus lielkalibra munīcijas iegādei, bet atlikušo daļu bruņoto spēku apmācībai un 
aprīkošanai.9

Tiesa gan, Latvijas sasniegtais aizsardzības finansējuma līmenis nebūtu jāuzska-
ta par “vēstures beigām”. No vienas puses, sagaidāms, ka aizsardzības izdevumi 
pieaugs arī nākamajā gadā līdz ar IKP pieaugumu un pieturēšanos pie 2 % robežas 
(aizsardzības izdevumi šajā apmērā paredzēti vidēja termiņa budžeta ietvarā līdz 
2020.  gadam).10 Tuvāko gadu laikā nevar izslēgt izdevumu palielināšanu virs 2  % 
robežas (kā to jau darījusi Igaunija; skatīt 3.  diagrammu). Piemēram, 2018.  gada 
nogalē apņemšanos par aizsardzības izdevumu palielināšanu virs 2 % robežas pauda 
visu trīs Baltijas valstu aizsardzības ministri;11 tāpat aizvadītā gada vasarā divas 
iepriekšējās valdības partijas izteica gatavību aizsardzības izdevumus nākotnē palie-
lināt līdz 2,5  vai pat 3  % no IKP.12 No otras puses, tuvāko gadu laikā nevar izslēgt 
arī pretēju notikumu attīstību – samazinoties ārējā apdraudējuma izjūtai, mainoties 
politiskajiem vektoriem un/vai turpinoties problēmām aizsardzības finansējuma 
izlietojumā (skatīt aiznākamo sadaļu), var rasties diskusijas arī par pretēju dinamiku 
aizsardzības izdevumu apmērā.

AIZSARDZĪBAS FINANSĒJUMA PAVĒRTĀS  
ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS

2018. gada aizsardzības nozares budžeta lielākā daļa izdevumu jeb 43 % tika iecerē-
ti investīcijām, aptuveni ceturtā daļa uzturēšanas izdevumiem, bet atlikusī trešdaļa 
personāla izmaksām.13 Pieaugošais finansējums ļāva turpināt attīstīt kā aizsardzības 
nozares infrastruktūru, tā arī paplašināt militārās tehnikas un aprīkojuma klāstu. 
2018. gadā iepirkumiem tika paredzēti aptuveni 234 miljoni eiro, no kā transportlī-
dzekļu iegādei bija paredzēts novirzīt 28 % finansējuma, munīcijai – 15 %, bruņoju-
mam – 13 %, bet individuālā ekipējuma iegādei – astoņus procentus.14
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Aizvadītajā gadā Latvija saņēma visas 47  no Austrijas iegādātās M109 tipa pašgā-
jējhaubiču sistēmas (to šaušanas attālums ar uzlabotas darbības munīciju ir līdz 
30  km)15, no Dānijas tika piegādātas pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas “Stin-
ger”, no ASV tika saņemti 18  taktiskie transportlīdzekļi “Polaris” (kopumā Latvi-
ja plāno saņemt līdz pat 130  dažādu šādu transportlīdzekļu modeļu vienības; ASV 
finansē lielāko daļu izmaksu)16, līdz gada beigām no Somijas uzņēmuma “BRP” tika 
plānots saņemt pirmos sešu riteņu piedziņas bezceļa transportlīdzekļus (to piegādes 
turpināsies vēl nākamajā gadā)17, tika saņemts pirmais no trim gaisa telpas novēroša-
nas radiolokatoriem “TPS-77 MRR”, kas paredzēts zemo lidojumu novērošanai un 
objektu identificēšanai.18 

Attiecībā uz jauniem iepirkumiem sabiedrībā visplašāk apspriestais bija lēmums 
iegādāties četrus helihopterus UH-60M “Black Hawk” (pirmā lidaparāta saņemša-
na paredzēta 2021. gadā)19, lai aizstātu šobrīd NBS rīcībā esošos novecojušos Mi-17 
helihopterus. Tāpat aizvadītajā gadā tika parakstīts līgums par Izraēlā ražoto pret-
tanku raķešu sistēmu “Spike” iegādi (to piegāde plānota līdz 2023.  gadam)20, tika 
noslēgta vienošanās par triecienšauteņu “G-36” iegādi NBS, Zemessardzes un arī 
Valsts robežsardzes vajadzībām21, tika pasūtīta munīcija prettanku ieročiem “Carl 
Gustav” (saņemšana plānota nākamajā gadā)22, kā arī tika paziņots, ka nākamajā 
gadā Latvija no ASV (ar to finansiālu atbalstu) saņems trīs novērošanai un izlūko-
šanai paredzētās bezpilota lidaparātu sistēmas “RQ-20A Puma”.23 Norisinājās arī 
izvērtējums par četru riteņu piedziņas taktisko transportlīdzekļu iegādi.

Ne mazāk būtiski bija ieguldījumi infrastruktūrā. Paredzēts, ka, sākot no 
2018. gada, katru gadu līdz 2021. gadam aptuveni 50 miljoni eiro tiks ieguldīti mili-
tārās infrastruktūras attīstīšanā, par prioritātēm nosakot uzņemošās valsts atbalsta 
infrastruktūru (sabiedroto uzņemšanas atvieglošanai), Zemessardzes infrastruk-
tūru, kā arī poligonus un šautuves; lielākās investīcijas 2018.  gadā bija paredzēts 
novirzīt Ādažu bāzei.24 Infrastruktūras uzlabošana notika ne vien Ādažos, bet arī 
virknē citu objektu, tostarp ar ASV līdzfinansējumu tika uzlabota dzelzceļa infra-
struktūra Garkalnes stacijā, nostiprinot uzņemošās valsts atbalsta spējas dzelz-
ceļa jomā (ātrāka un ērtāka padarīta tehnikas iekraušana un izkraušana no vilcie-
niem)25, bet Lūznavā, Latgalē, tika atklāta jauna NBS bāze (notika svinīga bijušās 
profesionālās skolas zemes un būvju pārņemšana), ko plānots attīstīt un izvērst 
piecu gadu laikā.26 

Svarīgi atzīmēt, ka aizvadītā gada laikā progresēja sadarbība ar aizsardzības un dro-
šības industriju, šādi ar pieaugošo aizsardzības finansējumu atbalstot arī vietējās 
industrijas attīstību. Piemēram, tika izveidota grantu programma jaunu militārām 
un civilām/militārām vajadzībām izmantojamu produktu atbalstīšanai.27
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AIZSARDZĪBAS FINANSĒJUMA IZLIETOJUMA ĒNAS PUSES

Straujais aizsardzības finansējuma pieaugums ir nesis ne vien jaunas iespējas, bet 
arī izaicinājumus. 2018.  gada sākumā Valsts kontrole publiskoja revīzijas rezul-
tātus par NBS nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbību. Lai gan 
revīzijā netika konstatēti likumpārkāpumi, Valsts kontroles secinājumi nebija glai-
mojoši: nav efektīvas ilgtermiņa plānošanas un sasniegtā nodrošinājuma līmeņa 
izvērtēšanas sistēmas (plānošana raksturota ar terminu “īstermiņa domāšana”), 
centralizēto iepirkumu sistēma mijas ar ievērojamu apjomu decentralizēto iepir-
kumu (tostarp norādīts uz Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu cen-
tra nepietiekamo kompetenci un profesionalitāti), iepirkumu sistēma organizē-
ta daudzās pakāpēs un daudzu formālo procedūru ietvaros, nenotiek pietiekama 
informācijas apmaiņa un sadarbība starp iepirkumos iesaistītajām institūcijām, 
nav efektīvi pieejama informācija ne par krājumiem, ne vajadzībām. Starp neveiks-
mīgiem aizsardzības iepirkumu piemēriem tiek atzīmēta “prioritāri nepieciešamas 
munīcijas iegāde” četru gadu garumā un “NBS sakaru ierīču akumulatoru iepir-
kums” trīs gadu garumā.28

Vēl citā aizvadītajā gadā publiskotajā revīzijā Valsts kontrole konstatējusi problēmas 
arī Jaunsardzes darbībā, tostarp finansējuma izlietojuma jautājumos. Cita starpā 
konstatēts, ka ne visi Jaunsardzei paredzētie iepirkumi bijuši mērķtiecīgi un rūpīgi 
plānoti29, piemēram, primāri nepieciešamu lietu (jaunsargu apģērbs un apavi) iegā-
des kavēšanās dēļ līdzekļi iztērēti iepriekš neparedzētām mantām (piemēram, mēbe-
lēm, telefoniem, datoriem).30 Tāpat aizvadītajā gadā plašsaziņas līdzekļos izskanēja 
ziņas par Jaunsardzē pazudušām materiālām vērtībām vairāku desmitu tūkstošu 
eiro apmērā.31 

Aizsardzības ministrija ir apņēmusies ieviest abās iepriekš minētajās revīzijās saņem-
tos Valsts kontroles ieteikumus, vienlaikus atzīmējot, ka jau iepriekšējā gadā ir aiz-
sākta reforma aizsardzības nozares nodrošinājuma sistēmā.32 

Uzlabojumu veikšana nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbībā 
ir būtiska vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai finanšu resursi tiktu izmantoti liet-
derīgi un tie pēc iespējas labāk palielinātu valsts aizsardzības spējas. Otrkārt, 
lai uzturētu sabiedrības atbalstu augstam aizsardzības nozares budžetam un lai 
varētu pamatoti diskutēt par tā palielināšanas nepieciešamību. Tālākas problē-
mas finansējuma apguvē var mazināt sabiedrības atbalstu augstam aizsardzības 
finansējumam.
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AIZSARDZĪBAS NOZARES PERSONĀLS  
LATVIJĀ UN ĀRVALSTĪS

2018. gadā turpināja augt Latvijas militārpersonu skaits (skatīt 4. diagrammu), pēc 
NATO prognozēm sasniedzot 6,3  tūkstošus un tādējādi pirmo reizi pēdējo gadu 
laikā pārsniedzot militārpersonu skaitu Igaunijā (pēc NATO datiem aizvadītajā 
gadā Igaunijā bija 6,1 tūkstotis karavīru, tostarp obligātajā militārajā dienestā dieno-
šie; NATO statistikā netiek iekļauti zemessargi un rezerves karavīri). 

Karavīru un zemessargu apmācībai, spēju un procedūru pārbaudei, kā arī sadarbī-
bas pilnveidošanai NBS ietvaros un ar citām institūcijām un sabiedrotajiem notika 
virkne mācību, tostarp pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā lielākās militārās mācī-
bas “Namejs 2018”, kurās piedalījās vairāk nekā 10  tūkstoši dalībnieku no Latvijas 
un ārvalstīm un kuru darbība tika izvērsta virknē poligonu un vismaz 36 novados.34 
Tāpat Latvijas pārstāvji piedalījās virknē mācību ārpus valsts teritorijas, tostarp 
pēdējo gadu lielākajās NATO mācībās “Trident Juncture 18”.  

NBS aizvadītajā gadā turpināja piedalīties starptautiskajās operācijās un misi-
jās: NATO apmācības operācijā „Resolute Support” Afganistānā; ES pretpirātis-
ma operācijā “Atalanta”, apmācības misijā “EUTM Mali” un Jūras spēku Vidusjūrā 
“EUNAVFOR Med” militārajā operācijā “Sophia”; starptautiskās koalīcijas pret 
tā saukto Islāma valsti vērstajā operācijā “Inherent Resolve” un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas operācijā “MINUSMA” Mali. Kopējais Latvijas nosūtīto pārstāv-
ju skaits 2018. gada septembrī bija 61, ar lielāko skaitu jeb 40 personām piedaloties 
NATO apmācības operācijā Afganistānā.35 

4. diagramma. Latvijas bruņoto spēku skaitliskā izmēra dinamika (NATO dati).33

* attiecīgā gada prognozes.
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CEĻĀ UZ VISAPTVEROŠO AIZSARDZĪBU

2018. gadā aizsardzības politikas attīstībā pamanāmākā bija Aizsardzības ministrijas 
uzsāktā virzība uz visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas veidošanu. Oktobrī tika 
veiktas izmaiņas Nacionālās drošības likumā, cita starpā skaidrojot visaptverošas 
valsts aizsardzības jēdzienu.36 Aizsardzības ministrijas izstrādātā un augustā Valsts 
sekretāru sanāksmē izsludinātā informatīvā ziņojuma “Par visaptverošas valsts aiz-
sardzības sistēmas ieviešanu Latvijā” tekstā tiek skaidrots, ka visaptverošās aizsar-
dzības jēdziens ziņojuma ietvaros ir plašāks nekā par sinonīmu uzskatītais totālās 
aizsardzības jēdziens (atšķirības starp abiem tiek skaidrotas ar pirmā lielāku uzsva-
ru tieši uz nemilitāro institūciju, privātā sektora un sabiedrības iesaisti valsts aizsar-
dzībā pretstatā totālās aizsardzības jēdzienam, kas ziņojumā tiek saistīts ar lielāku 
bruņoto spēku lomu valsts aizsardzības stiprināšanā miera apstākļos). Visaptverošas 
valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas sākuma periodā plānots fokusēties uz septi-
ņām jomām, ko var rezumēt šādi: militārās spējas un aizsardzības stratēģijas, sadar-
bība ar privāto sektoru, skolēnu un visas sabiedrības izglītošana, kā civilā, tā arī psi-
holoģiskā aizsardzība, stratēģiskā komunikācija un tautsaimniecības noturība.37 

Vairums ziņojumā apskatāmo pasākumu nav jauni. Dažādi iekšējās un ārējās dro-
šības pienākumi un pasākumi ir atrunāti tādos dokumentos kā Valsts aizsardzības 
koncepcija, Nacionālās drošības koncepcija, Valsts civilās aizsardzības plāns un 
citviet. Jaunajā informatīvajā ziņojumā tiek publiski atzīts – “…ne visām valsts pār-
valdes institūcijām ir izstrādāti rīcības plāni apdraudējumu pārvarēšanai” (Valsts 
aizsardzības koncepcijā noteikto uzdevumu izpildei).38 Līdz ar to potenciāls jaunās 
visaptverošās aizsardzības pieejas rezultāts varētu būt tas, ka līdz šim dažādos doku-
mentos noteiktie pasākumi tiktu koncentrēti vienuviet un varētu sekot labāka koor-
dinācija jau noteikto pienākumu izpildē. 

Par būtiskāko visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ziņojuma jaunievedumu var 
uzskatīt psiholoģiskās aizsardzības konceptu, kas tiek definēts kā “iedzīvotāju notu-
rība pret apzinātu un neapzinātu ietekmi no ārpuses uz informācijas un publisko 
vidi, spēja saglabāt racionālu domāšanu un lēmumu pieņemšanu, kritiskās domāša-
nas veicināšana”.39 Psiholoģiskās aizsardzības stiprināšana nebūs viegls un īstermiņa 
uzdevums, jo ietver sarežģītu un plašu pasākumu un arī iesaistīto loku. Piemēram, 
jautājumus var radīt Aizsardzības ministrijas iecere noteikt baznīcas lomu un nodro-
šināt baznīcas darbību krīzes situācijās un kara laikā40 (uz kurām konfesijām šo iece-
ri attiecināt, kā šo ieceri praktiski īstenot kara laikā, kā ievērot Satversmē nostiprinā-
to valsts un baznīcas šķirtības principu41 u. tml.).

Lai gan nepavisam ne jauna, svarīgi, ka visaptverošās pieejas ziņojumā atkārto-
ti uzsvērta stratēģiskās komunikācijas loma. Tā joprojām saglabājas būtiska valstī 
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kopumā un aizsardzības nozarē jo īpaši. 2018. gadā to akcentēja Aizsardzības minis-
trijas diskutablā komunikācija saistībā ar februāra notikumiem Latvijas finanšu sek-
torā. Ministrijai publiski paziņojot par to, ka “[p]ret Latviju tiek izvērsta masveida 
informācijas operācija”, no vienas puses, tika vairota sabiedrības apzināšanās par 
informācijas operāciju iespējamību, bet, no otras puses, tika vēl vairāk starptautiski 
aktualizēts Latvijā notiekošais, vienlaikus radot jautājumus par Latvijas institūciju 
kompetenci un uzticamību, Latvijas problēmas finanšu sektorā un valsts pārvaldē 
cenšoties norakstīt uz ārējiem spēkiem (nepiepildījās ministrijas izteiktās prognozes 
par “informācijas operācijas” turpināšanos un vērtējums, ka tā būtu bijusi “…identis-
ka tām, kas tika novērotas priekšvēlēšanu laikā ASV, Francijā un Vācijā”).42

Visaptverošās aizsardzības koncepta ieviešana izvairās no diskusijas par obligātā 
militārā dienesta atjaunošanu, kas dažādās izpausmēs ir spēkā visās trīs ziņojumā 
piesauktajās līdzīgajās valsts aizsardzības organizēšanas sistēmās Somijā, Šveicē un 
Singapūrā.43 Acīmredzot, Latvijā plašākā iedzīvotāju iesaistē valsts militārajā aiz-
sardzībā plānots turpināt paļauties uz Zemessardzi, rezerves karavīriem (2018. gadā 
tika uzsāktas apmācības pilsoņiem bez militārām iemaņām, pēc apmācībām iegūs-
tot rezerves karavīra statusu)44, kā arī valsts aizsardzības mācības ieviešanu skolās 
(2018./2019. mācību gadā 14 skolās tika uzsākts šīs mācības pilotprojekts).45

NATO SABIEDROTO KLĀTBŪTNES NOSTIPRINĀŠANĀS

2018.  gads bija būtisks NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas nostiprinā-
šanā, tās darbībai ieejot otrajā gadā. Pirmkārt, tā paplašinājās līdz ar jaunu valstu 
pievienošanos  – Slovākija kaujas grupai pievienojās ar 152  karavīriem46, bet Čehi-
jas Republika ar 60;47 izskanēja ziņas arī par jaunākās NATO dalībvalsts Melnkal-
nes iespējamu pievienošanos Latvijā izvietotajai kaujas grupai.48 Otrkārt, Kanā-
das Ministru prezidents Džastins Trudo savas vizītes laikā Latvijā 2018. gada jūlijā 
paziņoja, ka Kanāda savu militāro klātbūtni Latvijā pagarinās par četriem gadiem 
(līdz 2023. gada martam) un palielinās Latvijā izvietoto savas valsts karavīru skaitu 
no 455 uz 540.49 

Ne mazāk būtiski, ka Latvijā turpinājās arī ASV bruņoto spēku rotējošā klātbūtne 
operācijas “Atlantic Resolve” ietvaros (tā notiek ārpus NATO paplašinātās klātbūt-
nes kaujas grupas ietvara). Turklāt ASV deva arī spēcīgu simbolisku signālu militā-
rās parādes laikā 18. novembrī Rīgā – pirmo reizi Latvijas vēsturē parādē tika izvesta 
ASV pretgaisa aizsardzības sistēma “Patriot”. 
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Bez jau minētās Kanādas Ministru prezidenta (un viņu pavadošajiem šīs valsts ārlietu 
un aizsardzības ministriem) vizītes Latviju un šeit izvietotos sabiedroto karavīrus aiz-
vadītajā gadā apmeklēja vēl virkne sabiedroto valstu augsta līmeņa pārstāvju, tostarp 
Polijas prezidents Andžejs Duda (un viņu pavadošais aizsardzības ministrs), Itālijas 
prezidents Serdžo Matarella un Slovēnijas prezidents Boruts Pahors.

Visbeidzot, svarīgi atzīmēt, ka aizvadītajā gadā tika formalizēts nodoms 2019. gadā 
NATO aizsardzības pasākumu plānošanai un īstenošanai Baltijas reģionā izveidot 
daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” štābu ar tās komandvadības mītni Ādažos, kā 
arī Karupā, Dānijā, (štāba ietvarvalstis būs Latvija, Dānija un Igaunija, bet tā darbā 
piedalīsies vēl citas sabiedroto valstis).50

SECINĀJUMI: VAIRĀK NAUDAS –  
VAIRĀK IESPĒJU UN ARĪ IZAICINĀJUMU

2018. gads Latvijas aizsardzības nozarē bija nu kārtējais vēsturiskais gads, īpaši 2 % 
no IKP robežas aizsardzības finansējuma sasniegšanas dēļ. Finansējuma pieaugums 
ļāvis ne vien beidzot formāli izpildīt NATO noteikto vadlīniju, bet arī būtiski kāpi-
nāt NBS spējas – tika turpināti un uzsākti virkne jaunu infrastruktūras projektu, kā 
arī tika paplašināts bruņojuma un aprīkojuma klāsts. Turpināja augt arī militārper-
sonu skaits un militāro mācību apmērs. Līdz ar to var uzskatīt, ka Latvijas aizsar-
dzības spējas šobrīd ir augstākas, nekā tās ir bijušas jebkad iepriekš pēc neatkarības 
atjaunošanas. 

Sasniegto gan nomāca aizsardzības nozares neizdarības nodrošinājuma un apgā-
des sistēmas, kā arī Jaunsardzes darbībā. Nākamajā un turpmākajos gados sagai-
dāms aizsardzības nozares finansējuma pieaugums  – kā minimums, pieaugot IKP 
un līdz ar to tam piesaistītajai divu procentu robežai. Tāpēc aizvien aktuālāks kļūst 
jautājums par pieaugošā finansējuma lietderīgu izmantošanu  – ne vien panākt pēc 
iespējas labāku finansējuma pārnesi reālajās aizsardzības spējās, bet arī nezaudēt 
sabiedrības atbalstu augsta apmēra aizsardzības izdevumu saglabāšanai vai pat tālā-
kai paaugstināšanai nākotnē. Ja aizsardzības nozare nespēs sakārtot nodrošinājuma 
un apgādes sistēmu, tad var raisīties diskusijas arī par pretēju dinamiku aizsardzības 
finansējuma apmērā.

Tāpat aizvadītajā gadā tika uzsākta publiska diskusija un pasākumi pārejai uz 
visaptverošas aizsardzības sistēmu Latvijā. Tas ir loģisks solis drošības vidē, 
kurā atrodas Latvija. No vienas puses, var vaicāt, kāpēc tas notiek tikai šobrīd? 
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No otras puses  – labāk vēlāk nekā nekad. Lai gan virkne jauno pieeju apraksto-
šajā informatīvajā ziņojumā noteikto pasākumu nav jauni, pozitīvi vērtējams, ka 
plašs spektrs darāmo darbu tiek apkopots vienuviet un, iespējams, nākotnē tiks 
apņēmīgāk koordinēti līdz šim neizpildītie pasākumi. Atzīmējams, ka visaptvero-
šas aizsardzības sistēmas ietvaros plānots attīstīt psiholoģiskās aizsardzības pie-
eju, kā arī turpināt pilnveidot stratēģiskās komunikācijas spējas (to būtiskumu 
aizvadītajā gadā apstiprināja Aizsardzības ministrijas diskutablā komunikācija 
saistībā ar februāra notikumiem Latvijas finanšu sektorā). Jaunā pieeja gan neap-
skata iespēju atgriezties pie obligātā militārā dienesta, tādējādi saglabājot atklātu 
jautājumu par patiesi visaptverošu un efektīvu Latvijas sabiedrības iesaisti valsts 
aizsardzībā.  

Visbeidzot, aizvadītajā gadā nostiprinājās sabiedroto praktiskais atbalsts Latvi-
jai. NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupai pievienojās vēl divas valstis, 
bet vadošā valsts Kanāda apņēmās palielināt savu karavīru skaitu un pagarināt 
savu klātbūtni vēl par četriem gadiem. Arī ASV turpināja savu rotējošo militā-
ro klātbūtni, vienlaikus sniedzot arī vārdisku, finansiālu un praktisku atbalstu 
Latvijas aizsardzības stiprināšanā. Tomēr arī šajā ziņā nebūtu jāieslīgst pašap-
mierinātībā. Nākotnē iespējami mazinoties ārējā apdraudējuma izjūtai un arī 
Krievijai veicot ietekmēšanas pasākumus, sabiedroto klātbūtne tās pašreizē-
jā formā var tikt mazināta vai pat izbeigta. Tāpēc Latvijai arī turpmāk aktīvi 
jāstrādā ne vien, lai paplašinātu sabiedroto sauszemes spēku klātbūtni, bet arī 
lai nodrošinātu pastāvīgāku sabiedroto klātbūtni Baltijas jūrā un Baltijas val-
stu gaisa telpas aizsardzībā, kā arī perspektīvā panāktu pastāvīgu sabiedroto 
klātbūtni. 
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ATTURĒŠANAS IEKŠĒJIE  
UN ĀRĒJIE NOSACĪJUMI:  
VAI LATVIJA SPĒJ PĀRTAPT  
PAR DĀVIDU?
Toms Rostoks, Drošības un stratēģiskās  
pētniecības centra vadošais pētnieks

2018.  gads Latvijas aizsardzības nozarei ir bijis īpaši nozīmīgs, jo četrus gadus 
pēc Ukrainas krīzes sākuma ir izdevies sasniegt plānoto aizsardzības izdevu-
mu līmeni 2  % apmērā no iekšzemes kopprodukta. Naudas izteiksmē Latvijas 
valdība aizsardzības vajadzībām 2018.  gadā ir atvēlējusi 576  miljonus eiro, kas ir 
par teju 127  miljoniem eiro vairāk nekā 2017.  gadā, un ir uzsāktas diskusijas par 
aizsardzības izdevumu tālāku palielināšanu, kā rezultātā turpmākajos gados aiz-
sardzības izdevumi varētu turpināt pieaugt. Šīs visnotaļ pozitīvās pārmaiņas ir 
notikušas ārēju draudu iespaidā kā reakcija uz Krievijas demonstrēto gatavību aiz-
stāvēt savas intereses attiecībās ar citām valstīm arī ar militāru līdzekļu palīdzību. 
Ņemot vērā to, ka militāru apdraudējumu riski bija pieauguši, bija nepieciešama 
izlēmīga Latvijas un tās sabiedroto rīcība, lai šos riskus mazinātu. Lielākā daļa 
Latvijas un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) veikto pasākumu pēdē-
jos gados ir bijuši vērsti uz Krievijas atturēšanu no militāras agresijas. Nav droši 
zināms, vai Krievijai šāds nolūks attiecībā uz NATO dalībvalstīm ir bijis, taču par 
likumsakarīgu var uzskatīt NATO dalībvalstu vairākuma rīcību, kas vērsta uz 
savu militāro spēju kāpināšanu. Tā droši vien nav sakritība, ka daudzas valstis ir 
pārstājušas labticīgi paļauties uz to, ka gan jau Eiropā militāra agresija nenotiks. 
Virsroku ir guvis viedoklis, ka ir aktīvi jāstrādā, lai šāda agresija nenotiktu. Ja 
miers un stabilitāte Eiropā ir mērķis, tad atturēšana ir līdzeklis, ar kura palīdzību 
šo mērķi var sasniegt. 

Arī Latvija īsteno pasākumus, kuru mērķis ir atturēt Krieviju no militāras agre-
sijas. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča sacītais uzrunā Saeimas ārpolitikas 
debatēs 2018. gada 25. janvārī par attiecību veidošanu ar Krieviju būs aktuāls arī 
turpmākajos gados, proti, Latvija veido attiecības ar Krieviju, “gan īstenojot dia-
logu, kur tas iespējams, gan iestājoties par atturēšanas un sankciju politiku pret 
Krieviju tik ilgi, cik ilgi Krievija pārkāps starptautiskās tiesības un citu valstu 
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suverenitāti”.1 Attiecības ar Krieviju nebalstās tikai uz atturēšanas politiku, taču 
pašreizējā attiecību stadijā ar Krieviju atturēšana ir kritiski svarīgs šo attiecību 
komponents. 

Šīs nodaļas mērķis ir aplūkot Latvijas atturēšanas politiku, galvenokārt liekot 
uzsvaru uz 2018. gadā paveikto. Atturēšanas jēdziens tiek skatīts plaši, proti, attu-
rēšanas kontekstā runa ir ne tikai par militārajām spējām un gatavību noteiktos 
apstākļos tās pielietot, bet arī par sabiedrības attiecībām ar valsti, jo būtiska ir 
cilvēku gatavība aizstāvēt valsti pret ārēju ienaidnieku. Līdz ar to šīs nodaļas pir-
majā daļā tiek aplūkots Latvijas un tās NATO sabiedroto paveiktais atturēšanas 
stiprināšanā, galvenokārt fokusējoties uz spēju attīstību un NATO Briseles samita 
rezultātiem. Ja mērķis ir atturēt Krieviju no militāras agresijas, tad Latvijai vienat-
nē šis mērķis var izrādīties nesasniedzams. Atturēšanu veic NATO alianse kopu-
mā, nevis atsevišķas tās dalībvalstis. Savukārt nodaļas otrajā daļā uzmanība tiek 
pievērsta atturēšanas iekšpolitiskajiem aspektiem, proti, kā atturēšanas politiku 
varētu pastiprināt ar plašākas sabiedrības iesaistīšanu valsts drošības stiprināša-
nā. Uzsverot iekšpolitisko faktoru nozīmi, atturēšanas politikas iznākumu nosa-
ka ne tikai militārās spējas, bet arī sabiedrības gatavība saliedēties ap savu valsti 
un nepieciešamības gadījumā to aizstāvēt ar vardarbīgiem un nevardarbīgiem 
līdzekļiem. 

LATVIJAS UN TĀS NATO SABIEDROTO  
IEGULDĪJUMS ATTURĒŠANĀ

Atturēšana ir jēdziens, kas raksturo valstu centienus pārliecināt savus pretiniekus 
neuzsākt militāru agresiju. Atturēšanas kodolu veido militāri pasākumi, jo ir nepie-
ciešams akumulēt militārās spējas, ar kuru palīdzību būtu iespējams radīt pretinie-
kam pietiekami lielus zaudējumus, lai tas izdarītu izvēli par labu agresijas neuzsākša-
nai. Tomēr ar militārajām spējām vien nepietiek. Ir nepieciešams sniegt pretiniekam 
arī pietiekamu informāciju par šo spēju eksistenci, kā arī pārliecināt pretinieku, ka 
noteiktos apstākļos militārās spējas tiks izmantotas pašaizsardzībai. Lai arī paras-
ti tiek uzskatīts, ka valstis centīsies aizstāvēties, saskaroties ar ārēju apdraudējumu, 
tomēr pašaizsardzība nav pašsaprotama gadījumos, kad draudu avots ir liela valsts, 
kas apdraud mazas valsts drošību. Tādā gadījumā lielā valsts var pamatoti cerēt uz 
to, ka tai izdosies iebiedēt mazo valsti, lai tā necenstos sevi aizstāvēt, kā tas notika 
PSRS-Latvijas attiecībās 1939.–1940.  gadā. Atturēšanas mērķis ir panākt pretinie-
ka pasivitāti, taču šī mērķa sasniegšana praksē ir sarežģīta un drīzāk uzskatāma par 
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mākslu, nevis par zinātni. Arī Latvija atturēšanas politikas īstenošanā mūsdienās 
cenšas ne tikai kāpināt militārās spējas, bet arī pārliecināt potenciālo pretinieku, ka 
tā pretosies militārai agresijai un centīsies neļaut pretiniekam sasniegt tā politiskos 
un militāros mērķus. 

Latvijas aizsardzības sektora attīstība pēc 2014.  gada būtiski atšķiras no pirmajiem 
desmit gadiem kopš iestāšanās NATO. Ja sākotnēji pēc 2004.  gada strauji augošas 
ekonomikas apstākļos finansējums aizsardzības nozarei tika pakāpeniski palielināts 
(tomēr tā arī nesasniedzot 2 % no IKP atzīmi), tad ekonomiskās krīzes ietekmē aiz-
sardzības nozare tika noplicināta. Kā atzīmē Aizsardzības ministrijas valsts sekre-
tārs Jānis Garisons, tad “līdz 2014. gadam Nacionālo bruņoto spēku resursi bija tik 
nepietiekami, ka nevarējām nodrošināt ne tikai zemessargu, bet pat profesionālā die-
nesta karavīru vajadzības”. Ilgstoša līdzekļu nepietiekamība ir negatīvi ietekmējusi 
Nacionālo bruņoto spēku attīstību, kā rezultātā aizsardzības nozare “ir dzīvojusi no 
rokas mutē”.2 Īpaši negatīva bija nepietiekama finansējuma ietekme uz Zemessardzes 
kaujas spēju attīstību. 

Situācija ir būtiski mainījusies pēc 2014.  gada, kad atturēšanas īstenošanai ir tiku-
ši piešķirti ievērojami lielāki līdzekļi. Aizsardzības finansējums ir pieaudzis divas 
ar pusi reizes no 223 miljoniem eiro 2014. gadā līdz 576 miljoniem eiro 2018. gadā, 
tādējādi sasniedzot 2 % no IKP atzīmi. Raugoties uz to, kā finansējuma pieaugums 
aizsardzības nozarei tiek izmantots, Latvija izpilda NATO Velsas samita deklarācijā 
ietverto rekomendāciju izmantot vairāk nekā 20 % no aizsardzības budžeta militāro 
spēju kāpināšanai. Ja 2014.  gadā investīciju pozīcija sastādīja 17  % no aizsardzības 
budžeta, tad 2018. gadā šī pozīcija bija pieaugusi līdz 43 %. Naudas izteiksmē pieau-
gums ir bijis seškārtīgs, proti, no 38 miljoniem eiro līdz 246 miljoniem eiro.3 Spēju 
attīstības projektiem 2018. gadā atvēlētie līdzekļi ir lielāki nekā kopējais aizsardzības 
nozares budžets 2014. gadā. Tā kā atturēšanas politikas iznākumu lielā mērā nosaka 
militāro spēju palielināšana, tad Latvija neapšaubāmi ir daudz darījusi, lai atturēša-
nas politika būtu veiksmīga. 

Aizsardzības nozarē 2018. gadā turpinājās jau iepriekš uzsākto projektu īstenošana, 
kā arī tika uzsākti jauni projekti. Mehanizācijas projekta ietvaros 2018. gadā turpinā-
jās kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņumašīnu piegāde. Kopumā projekta ietvaros 
bija plānots iegādāties 123 bruņutehnikas vienības. Līdz 2017. gada beigām bija pie-
gādātas 73, tostarp 2017. gadā bija piegādāta 31 kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bru-
ņumašīna.4 2017. gada rudenī Latvijai tika piegādātas pirmās pašgājējas haubices no 
Austrijas, savukārt 2018. gada rudenī haubiču piegāde tika noslēgta.5 Būtiski ir tas, 
ka visos gadījumos Latvija ne tikai iegādājas militāro ekipējumu, bet parūpējas arī 
par to, lai NBS tiktu nodrošinātas apmācības, kā ekipējumu taktiski pareizi izman-
tot. Latvijā 2018. gadā notika arī līdz šim lielākās militārās mācības “Namejs 2018”, 
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kurās piedalījās vairāk nekā 10 000 dalībnieku: NBS un sabiedroto spēku karavīri, 
kā arī rezerves karavīri, zemessargi, Aizsardzības ministrijas personāls un Iekšlietu 
ministrijas struktūras (policisti un robežsargi). 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī 2018. gadā tika veikti ievērojami ieguldījumi aizsar-
dzības infrastruktūras attīstībā, kas lielā mērā ir saistīts ar uzņemošās valsts atbalsta 
funkciju izpildi. Kopumā 2018.  gadā Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Sauszemes 
spēku Mehanizētās kājnieku brigādes mehanizācijā bija plānots ieguldīt gandrīz 
47 miljonus eiro. Savukārt spēju attīstības projektos 2018. gadā kopumā bija plānots 
ieguldīt 220  miljonus eiro (salīdzinājumam var minēt, ka NBS vienību atlīdzība 
veido tikai 140 miljonus eiro). Savukārt infrastruktūras attīstībā tika plānots iegul-
dīt 54 miljonus eiro. Arī turpmākajos gados investīcijas aizsardzības infrastruktūrā 
varētu sastādīt aptuveni 50 miljonus eiro gadā.6 Ņemot vērā pēdējo gadu laikā vēro-
jamo tendenci ieguldīt ievērojamus līdzekļus tieši infrastruktūras attīstībā, ir vērts 
atzīmēt, ka Latvijas ieguldījumi aizsardzības infrastruktūras attīstībā attiecībā pret 
kopējo aizsardzības budžeta apjomu ir vislielākie, ja salīdzina ar pārējām NATO 
dalībvalstīm7 (2017.  gada dati, kad militārās infrastruktūras attīstībai paredzētais 
finansējums sasniedza 57  miljonus eiro). No vienas puses, lielās investīcijas infra-
struktūras attīstībā ir vērtējamas atzinīgi, jo tādējādi Latvija gatavojas pildīt uzņe-
mošās valsts atbalsta funkcijas, taču, no otras puses, šie ir līdzekļi, kurus nav iespē-
jams ieguldīt pašaizsardzības spēju stiprināšanā. 

Lai arī daudziem Latvijas iedzīvotājiem no 2018.  gada notikumiem Ādažu militārajā 
bāzē vairāk atmiņā būs palicis tur notikušais meža ugunsgrēks, tomēr lielāka nozīme 
ir citiem lēmumiem un notikumiem. 2017. gadā notika Ādažu poligona paplašināšana 
par 5259 hektāriem, kā rezultātā kopējā poligona platība sasniedza 13 043 hektārus.8 
Laikā no 2014. līdz 2017. gadam Ādažu bāzē tika uzceltas četras jaunas kazarmas, lai 
tajās izmitinātu gan Latvijas karavīrus, gan sabiedroto valstu militārpersonas, kuras 
ierodas Latvijā uz militārajām mācībām vai rotācijas laiku. 2018.  gadā tika uzsākta 
vēl divu jaunu daudzfunkcionālo kazarmu būvniecība (no kopā četrām plānotajām), 
no kurām katrā varēs izvietot līdz 450 karavīriem.9 2018. gada novembrī Ādažu bāzē 
tika uzsākta Kanādas finansēta daudznacionāla medicīnas centra būvniecība, savukārt 
septembrī tika uzsākta sporta kompleksa būvniecība. Ādažu militārajā bāzē, sākot no 
2019.  gada ir plānots izvietot arī Daudznacionālo divīzijas “Ziemeļi” štābu.10 Lai arī 
Ādažu militārajā bāzē tiek ieguldīti aptuveni 60 % no kopējā militārās infrastruktūras 
attīstībai paredzētā finansējuma, tomēr jaunu kazarmu un noliktavu būvniecība notiek 
arī citviet Latvijā, piemēram, Lielvārdē tika uzsākta jaunas kazarmas būvniecība, kas 
nepieciešama, lai sekmīgi pildītu uzņemošās valsts atbalsta funkcijas. Savukārt turp-
mākajos gados plānots uzsākt sešu jaunu bāzu attīstību Zemessardzes vajadzībām 
Rīgā, Gulbenes, Krustpils, Bauskas, Dobeles un Jelgavas novados.11 
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Lai uzlabotu NBS taktiskās mobilitātes spējas, ir ticis pieņemts lēmums par bruņo-
to spēku operacionālajām un tehniskajām prasībām atbilstošu 4x4 vieglo un vidējo 
transportlīdzekļu iegādi. Jau februārī kļuva zināms, ka 2018. gada laikā Latvijai tiks 
piegādāti 62 uzņēmuma “Polaris Government & Defense” ražotie militārie taktiskie 
transportlīdzekļi ASV valdības Ārvalstu militārā atbalsta programmas ietvaros.12 
Kopumā šīs programmas ietvaros Latvija līdz 2020. gada beigām saņems 130 četru 
modeļu militāros taktiskos transportlīdzekļus “Polaris”.13 Izmantojot NATO atbal-
sta un iepirkumu aģentūras Loģistikas biržas kopējo iepirkumu partnerību, NBS no 
Somijas uzņēmuma “BRP” ir iegādājušies arī 6x6 bezceļa transportlīdzekļus 11 mil-
jonu eiro vērtībā. Transportlīdzekļi tiks piegādāti līdz 2019.  gada vidum.14 Paralē-
li tādu transportlīdzekļu, kas stiprina NBS taktiskās mobilitātes spējas, iegādei tiek 
atjaunots arī civilais autoparks.15

2018.  gadā turpinājās NBS militāro spēju attīstīšana. Viena no NBS prioritātēm ir 
pretgaisa aizsardzības spēju nostiprināšana un gaisa telpas novērošana. Atbilstoši 
2015. gada rudenī noslēgtajam līgumam ar “Lockheed Martin” 2018. gada martā tika 
veikts gaisa telpas novērošanai paredzētā radiolokatora “TPS-77 MRR” pieņemšanas 
tests. Tādējādi tika noslēgta pirmā (no kopumā trim) daudzfunkcionālā radiolokato-
ra piegāde bruņotajiem spēkiem. Šis radiolokators spēj novērot zemos lidojumus un 
identificēt mērķus, turklāt tas darbojas ar zemu strāvas patēriņu un ir pārvietojams.16 
Savukārt vēl 2017. gadā tika uzsākta esošo radiolokatoru “AN/TPS-77” modernizāci-
ja. Latvijas atturēšanas spējas stiprina arī pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu “Stin-
ger” iegāde no Dānijas, kas tika piegādātas 2018. gadā17, un prettanku raķešu sistēmu 
“Spike” iegāde par 108 miljoniem eiro. “Spike” prettanku raķešu sistēmas tiks piegā-
dātas pakāpeniski līdz 2023.  gadam.18 Latvijas drošību stiprinās arī ASV piegādātie 
taktiskie bezpilota lidaparāti “RQ-20A Puma”.19 2018. gadā ASV Valsts departaments 
arī deva zaļo gaismu, lai Latvija no ASV varētu iegādāties četrus “Black Hawk” heli-
kopterus un aprīkojumu, un rezerves daļas 200 miljonu ASV dolāru vērtībā. Pirmo 
no helikopteriem ir plānots piegādāt 2021.  gadā.20 Var secināt, ka NBS modernizā-
cija stiprina atturēšanas politiku, tomēr šīs politikas īstenošana prasa laiku. Ir kāpi-
nātas pašas Latvijas militārās spējas, kā arī Latvija ir sekmīgi izpildījusi uzņemošās 
valsts atbalsta funkcijas, ko apliecina ieguldījumi aizsardzības infrastruktūras attīs-
tībā, gaisa telpas novērošanā, pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanā, sauszemes 
spēku mehanizācijas projektā un NBS un Zemessardzes kaujas un reaģēšanas spēju 
attīstībā. 

Latvija var stiprināt savas pašaizsardzības spējas, tādējādi piedaloties atturēšanas 
politikas īstenošanā, tomēr tās individuāli veiktie pasākumi nevar būt pietiekami, 
lai atturētu pretinieku, kas apsver iespēju uzsākt militāru agresiju. Atturēšanas sek-
mīgumu lielā mērā nosaka alianses kolektīvie, nevis Latvijas individuālie centieni. 



114

Šajā ziņā nozīmīgākais notikums 2017. gadā bija NATO paplašinātās klātbūtnes kau-
jas grupas izveidošana un izvietošana Latvijā atbilstoši NATO Varšavas samitā pie-
ņemtajiem lēmumiem. Kaujas grupu sākotnēji izveidoja sešas valstis: Kanāda, Itālija, 
Spānija, Polija, Slovēnija, Albānija. Tomēr nozīmīgi šīs kaujas grupas kontekstā bija 
arī 2018. gada notikumi. Jau 2017. gadā kļuva zināms, ka NATO kaujas grupai varē-
tu pievienoties karavīri no vēl divām valstīm: Čehijas un Slovākijas. 2018. gadā Lat-
vijā ieradās 60 karavīri no Čehijas Bruņoto spēku Mehanizētā bataljona mīnmetēju 
vada21, kā arī 152 Slovākijas karavīri.22 Čehijas un Slovākijas karavīrus pavada arī vai-
rāku veidu tehnikas vienības. 

Jūlijā neilgi pirms NATO Briseles samita Latvijā viesojās Kanādas premjermi-
nistrs Džastins Trudo, aizsardzības ministrs Hardžits Sadžans, ārlietu ministre 
Kristija Frīlanda un Kanādas Bruņoto spēku komandieris ģenerālis Džonatans 
Vānss. Vizītes kontekstā tika paziņots, ka Kanāda pagarinās savu misiju Latvijā līdz 
2023. gadam un turpinās vadīt NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu.23 Īpaši 
nozīmīgi Latvijai ir ASV valdības pieņemtie lēmumi, tāpēc par potenciāli būtisku ir 
uzskatāms ASV likumdevēju ieteikums NATO ietvaros atbalstīt pāreju no Baltijas 
gaisa telpas patrulēšanas uz Baltijas gaisa telpas aizsardzības misiju.24 Lai arī šis aici-
nājums ir vairāk uzskatāms par politisku atbalstu un pagaidām neparedz specifiskus 
uzdevumus vai finansējumu, tomēr tas varētu būt potenciāli nozīmīgs nākotnē, ja 
NATO ietvaros ASV izvēlētos atbalstīt Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misi-
jas mandāta maiņu. 

Latvijai būtiski ir NATO Briseles samitā pieņemtie lēmumi 2018. gada jūlijā. Sva-
rīgākie no tiem ir saistīti ar NATO militārās gatavības palielināšanu un lēmumu 
Ādažu bāzē izvietot daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” štābu. Protams, NATO 
Briseles samits daudziem paliks atmiņā ar konfliktu starp ASV prezidentu Donal-
du Trampu un pārējo alianses dalībvalstu līderiem, kā arī D. Trampa prasību ali-
anses dalībvalstīm strauji palielināt aizsardzības finansējumu. Līdz pat samita 
beigām bija satraukums par to, ka NATO dalībvalstīm varētu neizdoties vienoties 
par noslēguma deklarāciju. ASV prezidents tomēr samita noslēgumā paziņoja, ka 
domstarpības ir tikušas atrisinātas, proti, viņš ir guvis virsroku un alianses dalīb-
valstis ir apņēmušās aizsardzības finansējumu palielināt straujāk, nekā iepriekš 
bija plānots. Vairāku Eiropas valstu vadītāju viedoklis šajā jautājumā gan bija ievē-
rojami atšķirīgs. 

Lai arī NATO Briseles samita rezultātu nozīmību Latvijai nav tik viegli demonstrēt, 
kā tas bija ar Varšavā pieņemto lēmumu par NATO paplašinātās klātbūtnes kau-
jas grupu izveidošanu un izvietošanu trijās Baltijas valstīs un Polijā, tomēr Briseles 
samitā pieņemtie lēmumi stiprina alianses atturēšanas politiku. Latvijas minimā-
lais uzdevums bija panākt, lai NATO paplašinātā klātbūtne netiktu pārskatīta, un 
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šis mērķis tika sasniegts bez īpašiem sarežģījumiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka aktu-
āls nebija jautājums par kaujas grupu pastiprināšanu, jo tas uzliktu vēl lielāku slogu 
gan uzņemošajām valstīm, lai nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru, gan arī tām 
valstīm, kuras nosūta savus karavīrus un bruņu tehniku uz Baltijas valstīm un Poli-
ju. Briseles samits lielā mērā bija par NATO gatavības celšanu, un šis jautājums bija 
iekļauts arī Briseles samita noslēguma deklarācijā.25 NATO gatavība un rīcībspēja 
tiek nodrošināta ar vairāku instrumentu palīdzību, piemēram, ar regulārām militā-
rajām mācībām, ar pārrobežu militārās mobilitātes uzlabošanu (tā dēvētā “militārā 
Šengena”), izlūkdienestu informācijas ātrāku apriti, lēmumu pieņemšanas paātri-
nāšanu un pietiekamu konvencionālo spēju nodrošināšanu gadījumiem, kad būtu 
nepieciešams veikt plaša mēroga militārās operācijas Eiropā. Ļoti nozīmīgs ir arī 
jautājums par atbilstošas fiziskās infrastruktūras nodrošināšanu, kas ļautu pārvietot 
militāro ekipējumu NATO Eiropas valstu teritorijā. Atzinīgi vērtējama ir arī ASV 
virzītā iniciatīva 30  dienu laikā spēt nodrošināt 30  bataljonus, kurus atbalstītu arī 
ar atbilstošiem jūras un gaisa spēkiem.26 Šī iniciatīva papildinātu jau esošās NATO 
ātrās reaģēšanas spējas. Vienlaikus jāatzīmē, ka augstas gatavības spēku nodrošinā-
šana ir dārga, un šis apstāklis lielā mērā ietekmē diskusijas par to, kad un kādā apjo-
mā NATO dalībvalstīm vajadzētu būt spējīgām nodrošināt nepieciešamās konven-
cionālās spējas. 

Latvijai nozīmīga ir arī NATO komandstruktūras pārskatīšana. 2018.  gadā tika 
pieņemts lēmums izveidot divus jaunus štābus. Kā 2018.  gada februārī atzīmēja 
NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs, tad Aukstā kara laikā NATO nodar-
bināja 22  000 cilvēku 33  štābos, savukārt mūsdienās alianses personāls ir sarucis 
līdz 7 000 cilvēkiem, kuri strādā 7 štābos. Viens no jaunizveidotajiem štābiem tiks 
izveidots ASV, bet otrs  – Vācijā.27 Tas nozīmē NATO personāla pieaugumu par 
aptuveni 1000  cilvēkiem. Abi štābi spēlēs nozīmīgu lomu NATO atturēšanas poli-
tikas īstenošanā. Savukārt Latvijai īpaši nozīmīgs bija NATO Briseles samitā pie-
ņemtais lēmums par daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” štāba izveidošanu Latvijā 
Ādažu militārajā bāzē. Šis štābs nodarbosies ar aizsardzības plānošanu un īstenoša-
nu Baltijas reģionā. Štābs “Ziemeļi” būs daļa no NATO kopējās komandķēdes, un tā 
uzdevums būs nodrošināt vienotu komandvadību divīzijas lieluma vienībai militāra 
konflikta gadījumā. 2015. gadā izveidotais NATO spēku integrācijas vienības štābs 
pārsvarā nodarbojās ar loģistikas jautājumiem, tāpēc nebija uzskatāms par koman-
dcentru. Kad štābs “Ziemeļi” būs pilnībā izveidots, tajā strādās ap 300 karavīriem.28 
Latvijai ir īpaši svarīgi, lai šī štāba darbībā iesaistītos tās valstis, kā Kanāda, Lielbritā-
nija, Vācija, kuru karavīri jau atrodas Baltijas valstīs NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupu ietvaros. Tādā gadījumā militāras krīzes apstākļos štābs varēs koordi-
nēt to valstu vienību, kuras jau atrodas Latvijā, darbību. 
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ATTURĒŠANAS NEMILITĀRIE ASPEKTI 

Atturēšanu ietekmē virkne iekšpolitisku faktoru. Šis ir plašs, taču nozīmīgs atturēša-
nas īstenošanu ietekmējošu faktoru kopums. Atturēšana ir dārga, un ieguvumi no tās 
īstenošanas ne vienmēr ir skaidri saskatāmi, jo pastāv iespēja, ka pretiniekam nemaz 
nav agresīvu nodomu vai arī pretinieks īsteno pašatturēšanu. Latvijas gadījumā attu-
rēšanas politikas īstenošanu apgrūtina tas, ka noteikta sabiedrības daļa nemaz neuz-
skata Krieviju par apdraudējumu, tāpēc būtu pat dīvaini, ja Krievijas informācijas 
telpā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji atbalstītu atturēšanas vārdā īstenotos pasākumus. 
Virkne sabiedriskās domas aptauju liecina, ka daļa Latvijas iedzīvotāju neuzskata 
Krieviju par apdraudējumu Latvijas drošībai. Liela daļa respondentu uzskata, ka Lat-
vijai nepieciešams prast sadzīvot ar Krieviju, un šāda attieksme ir izplatītāka starp 
Latvijā dzīvojošajiem krievvalodīgajiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka arī ievērojama daļa 
ģimenē latviešu valodā runājošo respondentu uzskata, ka ar Krieviju nepieciešams 
sadzīvot pa labam.29 Tātad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Krievija nera-
da apdraudējumu tās kaimiņvalstīm, turklāt pārmērīgi centīgi īstenota atturēšanas 
politika var izprovocēt asu Krievijas reakciju. Tas ietekmē Latvijas valdības rīcību, 
īstenojot atturēšanu un kāpinot aizsardzības spējas. Tālākajos paragrāfos galvenokārt 
tiks aplūkota virzība uz visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā un 
rezultāti attiecībā uz sabiedrības atbalsta nodrošināšanu aizsardzības politikai. 

Kas attiecas uz atturēšanas normatīvajiem aspektiem, tad liels darba apjoms jau 
ir ticis paveikts pirmajos gados pēc Ukrainas krīzes sākuma. Piemēram, atturēša-
nas kontekstā būtisks ir jautājums par to, cik automātiska būs atturēšanu veicošās 
valsts rīcība (pašaizsardzība) ārējas agresijas gadījumā. Ja potenciālajam agresoram 
ir cerība, ka atturēšanas veikšanai izveidotās militārās (un nemilitārās) spējas kon-
flikta gadījumā tādu vai citādu iemeslu dēļ netiks aktivizētas, tad agresijas uzsāk-
šanas iespējamība palielinās (jo agresijas izmaksas varētu būt zemas). Latvija jau 
diezgan ātri pēc Krievijas militārās agresijas Ukrainā veica nepieciešamās izmaiņas 
“Nacionālās drošības likumā”, lai NBS vienību komandieri militāras krīzes apstāk-
ļos varētu uzsākt militārās aizsardzības pasākumus, “negaidot atsevišķu lēmumu par 
to”.30 Tādējādi pretošanās potenciālajam agresoram kļūst gandrīz automātiska, un 
tas kopumā stiprina atturēšanu, jo agresoram nav pamata cerēt, ka izdosies novērst 
upura pašaizsardzības centienus. Tādējādi ir tikuši novākti šķēršļi, kas nacionālās 
drošības subjektiem varētu traucēt pildīt “Nacionālās drošības likumā” paredzē-
tos pienākumus. Ar šo likuma grozījumu palīdzību valdība arī ir nosūtījusi Latvijas 
sabiedrībai skaidru signālu par to, ka tā sagaida aktīvu pretdarbību jebkādiem centie-
niem graut Latvijas valstiskumu. Iespējami sliktākajā scenārijā iedzīvotāji tiek aici-
nāti pretoties okupācijas varai un nepieļaut ārēju spēku kontroli pār Latvijas sabied-
rību un tautsaimniecību.  
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Kopš Ukrainas krīzes sākuma ir aktualizējusies diskusija par sabiedrības aktīvāku 
iesaistīšanu valsts aizsardzībā, un valdībai ir nācies formulēt, kādu atbalstu valsts 
aizsardzībai tā vēlas saņemt no iedzīvotājiem. Ņemot vērā Latvijas izvēli pēc iestā-
šanās NATO pilnībā pāriet uz profesionālo militāro dienestu, radās jautājums, vai 
jaunajos apstākļos nevajadzētu veikt pāreju uz obligāto militāro dienestu. Šādu soli 
veica Lietuva, un arī citās valstīs, piemēram, Zviedrijā, ir notikusi daļēja atgrieša-
nās pie obligātā militārā dienesta. Latvijā par iemeslu tam, ka obligātais militārais 
dienests nav ticis atjaunots, ir izmaksu jautājums, proti, obligātā militārā dienesta 
atjaunošana būtu pārmērīgi dārga un radītu milzīgu spiedienu uz esošo profesio-
nālā dienesta personālu. Līdz ar to Latvija ir izvēlējusies saglabāt esošo sistēmu, 
kas ir balstīta uz brīvprātības principu un kuru veido profesionālā dienesta kara-
vīri, zemessargi un rezerves karavīri. Būtisks aizsardzības politikas mērķis ir bijis 
palielināt profesionālā dienesta karavīru un zemessargu skaitu. Pēdējo gadu laikā 
ir aktualizējies jautājums par rezerves karavīru motivāciju un gatavību piedalīties 
militārajās mācībās. Tomēr vienlaikus būtisks ir bijis jautājums par to, kādā veidā 
un cik lielā mērā valsts aizsardzībā vajadzētu iesaistīt visu sabiedrību. Pakāpeniski 
ir izkristalizējušās divas atbildes uz šo jautājumu, proti, 10.  vai 11.  skolēniem tiks 
piedāvāta valsts aizsardzības mācība, savukārt plašākai sabiedrībai tiks nodroši-
nāta iespēja iesaistīties visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā. Valsts aizsardzī-
bas mācība pilotprojekta veidā tiek piedāvāta 14 Latvijas vidējās izglītības iestādēs 
2018. gada rudenī. Turpmāk valsts aizsardzības mācību ir plānots piedāvāt kā izvē-
les priekšmetu, vēlāk to ieviešot kā obligātu mācību priekšmetu. Valsts aizsardzī-
bas mācība vismaz sākotnēji tiks piedāvāta divos formātos: kā izvēles priekšmets 
mācību gada laikā un kā 10  dienas ilga vasaras nometne (interešu izglītība) jūnijā 
vai augustā.31 

Savukārt Aizsardzības ministrijas informatīvais ziņojums “Par visaptverošas 
valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā” sniedz zināmu priekšstatu par to, 
kā varētu notikt sabiedrības iesaiste visaptverošā valsts aizsardzībā. Šajā ziņojumā 
tiek atzīmēts, ka “apdraudējuma līmenis ir sasniedzis tādu sarežģītības pakāpi, ka 
valsts aizsardzība tikai ar militāriem līdzekļiem vairs nav pietiekama, jo neaptver 
visas hibrīdapdraudējumu šķautnes”. Informatīvajā ziņojumā visaptveroša valsts 
aizsardzība tiek definēta kā “visu Latvijas iedzīvotāju atbildīga attieksme pret val-
sti un tās drošību”.32 Lai arī šobrīd nav zināms, kādi tieši pasākumi, kuros tiktu 
iesaistīta plašāka sabiedrība, varētu tikt īstenoti turpmākajos gados, tomēr var 
prognozēt, ka laika gaitā šajā jautājumā tiks ieviesta lielāka skaidrība, jo gan no 
valdības, gan no sabiedrības puses ir vērojama gatavība iesaistīties valsts drošības 
stiprināšanā. Visaptveroša valsts aizsardzība nākotnē arī varētu kalpot par kon-
ceptuālo pamatu nākamajai valsts aizsardzības koncepcijai, kas varētu tikt veidota 
2019. gadā. 
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Nenoliedzami nozīmīgs jautājums, par ko, visticamāk, nāksies lemt 13.  Saeimai, ir 
jautājums par aizsardzības izdevumu tālāku palielināšanu. Latvija pēdējos gados ir 
piedzīvojusi strauju aizsardzības izdevumu lēcienu no 1 % uz 2 % no IKP. Aizsardzī-
bas izdevumu palielināšana ir notikusi laikā, kad Latvijas sabiedrotie NATO un ES 
ietvaros ir strauji mainījuši savu skatījumu uz Krieviju. Izmaiņas starptautiskajā vidē 
ir vājinājušas iekšpolitiskos ierobežojumus aizsardzības izdevumu palielināšanai. 
Savukārt Latvijas ekonomiskā izaugsme ir radījusi apstākļus, kad aizsardzības izde-
vumu palielināšana neatņem budžeta līdzekļus citām nozarēm. Tomēr 2018.  gada 
laikā Latvijas publiskajā telpā vairākkārt ir izskanējuši aicinājumi turpināt palielināt 
finansējumu aizsardzības nozarei līdz 2,5 % no IKP. Šādu iespējamību pieļāva ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs uzrunā Saeimas ārpolitikas debatēs 2018. gada 25. janvā-
rī, minot, ka Latvijai vajadzētu palielināt līdzekļus aizsardzībai un drošībai, “lai stip-
rinātu noturību pret tradicionālajiem draudiem un modernajiem izaicinājumiem”.33 
Par Latvijas gatavību palielināt aizsardzības izdevumus virs 2 % no IKP ir ieminē-
jies arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, kurš ir apliecinājis Latvijas gata-
vību aizsardzības nozarei atvēlēt lielākus līdzekļus, ja šāda nepieciešamība rastos.34 
NATO ietvaros jautājums par aizsardzības izdevumu kāpināšanu aktualizējās saistī-
bā ar ASV prezidenta Donalda Trampa izteikto prasību Briseles samita laikā, lai citas 
NATO dalībvalstis ievērojami kāpinātu savus aizsardzības izdevumus. 

Tā kā aizsardzības izdevumu palielināšanas jautājums drīzumā atkal varētu nonākt 
politisko lēmumu pieņēmēju darba kārtībā, tad šādā situācijā liela nozīme būs tam, 
vai atsevišķi politiskie spēki un interešu grupas nenostāsies opozīcijā tālākai aizsar-
dzības izdevumu palielināšanai. Līdz šim politiskā opozīcija pārsvarā ir centusies 
problematizēt to, kādiem nolūkiem aizsardzības budžets tiek izlietots, nevis apšau-
bījusi aizsardzības izdevumu nepieciešamību kopumā. Vienlaikus NBS bauda plašu 
sabiedrības uzticēšanos, kas sabiedrībā varētu radīt pārliecību, ka aizsardzības sekto-
rā līdzekļi tiek izmantoti saprātīgi un atbilstoši Latvijas drošības vajadzībām. Tomēr 
viena lieta ir sasniegt 2 % no IKP atzīmi, taču virzīties tālāk varētu būt sarežģītāk. 
Šādos apstākļos izšķiroša nozīme varētu būt gan valdības kopumā, gan jo īpaši Aiz-
sardzības ministrijas sadarbībai ar iesaistītajām interešu grupām un sociālajiem 
partneriem. Atzinīgi ir vērtējams tas, ka pēdējos gados ir kļuvusi intensīvāka Aiz-
sardzības ministrijas sadarbība ar uzņēmēju organizācijām, jo īpaši ar 2013.  gadā 
izveidoto Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju (DAIF). Norisinās 
dialogs arī ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK). Valdības un uzņēmēju 
organizāciju ieinteresētība ir abpusēja. Pieaugot aizsardzības budžetam, Aizsardzī-
bas ministrija veic militāros iepirkumus, tādējādi investējot jaunās militārajās spējās 
un aizsardzības infrastruktūrā. Tas paver iespējas sadarbībai starp uzņēmējiem un 
Aizsardzības ministriju, jo militāro spēju attīstības procesā ir iespējams sniegt atbal-
stu arī Latvijas tautsaimniecībai. 
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Lielu daļu no aizsardzības nozares iepirkumiem veido militārā ekipējuma iegā-
de no ārvalstu uzņēmumiem, tomēr valdība nenoliedzami ir ieinteresēta vietējo 
drošības un aizsardzības uzņēmumu attīstībā, jo tādējādi tiek samazināta atkarī-
ba no munīcijas un militārā ekipējuma piegādēm no citām valstīm, kā arī samazi-
nās ekipējuma remontēšanas laiks.35 Šis ir piegādes drošības jautājums, jo, ņemot 
vērā Latvijas ģeogrāfisko novietojumu, nevar uzskatīt par pašsaprotamu, ka starp-
tautisku krīžu situācijās Latvijai būs iespējams saņemt piegādes no partnervalstu 
uzņēmumiem. Līdz ar to Latvijas īstenotā atturēšanas politika ir liela iespēja arī 
aizsardzības un drošības industrijai, tomēr uzņēmējiem ir jāņem vērā, ka attiecī-
bas ar valdību drošības un aizsardzības sektorā ir ilgstošas attiecības, kas veidojas 
lēni un pakāpeniski. Piedāvājot produktus un pakalpojumus, uzņēmējiem ir jārē-
ķinās ar to, ka pirmajā vietā tiks liktas karavīru intereses un vajadzības, proti, pie-
dāvātajiem produktiem un pakalpojumiem ir jābūt tādiem, kas NBS patiešām ir 
nepieciešami. 

SECINĀJUMI 

2018. gadā Latvija ir turpinājusi īstenot atturēšanas politiku. Ņemot vērā pastāvo-
šos riskus un apdraudējumus starptautiskajā vidē, Latvija ir centusies strādāt vai-
rākos virzienos  – gan stiprinājusi savas militārās spējas, gan strādājusi ar sabied-
rotajiem NATO un ES ietvaros. Pakāpeniski tiek sperti soļi, lai valsts drošības un 
aizsardzības stiprināšanā iesaistītu arī plašāku sabiedrību. Domājot par to, cik 
veiksmīgi ir bijuši līdzšinējie uz atturēšanu vērstie pasākumi, var secināt, ka Latvi-
jas aizsardzības spēju attīstība pēdējos gados ir tikusi uzsākta no ļoti zema punkta. 
Tiek attīstītas militārās spējas un būvēta infrastruktūra, kas jau būtu bijusi Latvi-
jas rīcībā, ja pēc iestāšanās NATO aizsardzības nozare nebūtu nolikta izdzīvošanas 
režīmā. Lielākā daļa militāro spēju projektu, kas ir uzsākti, ir absolūti nepieciešami, 
lai nodrošinātu vismaz minimālas pašaizsardzības spējas. Nav taču pārsteigums, 
ka NBS ir vajadzīgi moderni prettanku ieroči un pretgaisa aizsardzības sistēmas. 
Tāpat nav pārsteigums, ka ir vajadzīgs bruņutransports personāla pārvadāšanai un 
taktiskie transportlīdzekļi. Ir nepieciešamas arī modernas kazarmas, noliktavas un 
munīcija. 

Domājot par to, kā atturēšanu īstenot turpmākajos gados, ir vērts paturēt prātā 
piecas lietas. Pirmkārt, ir jāturpina uzsāktie spēju attīstīšanas projekti. Ņemot 
vērā potenciālā pretinieka rīcībā esošās militārās spējas, Latvija nekad neva-
rēs sasniegt paritāti, taču NBS var attīstīt kaujas spējas, kas ļautu pretiniekam  
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nodarīt ievērojamus zaudējumus, tādējādi paaugstinot militāras agresijas slieksni. 
Otrkārt, ir jāturpina strādāt NATO ietvaros, lai sabiedroto klātbūtne Latvijā būtu 
ne tikai politiskas solidaritātes demonstrēšanas līmenī, bet arī nodrošinātu gan 
atturēšanas, gan nepieciešamības gadījumā arī aizsardzības funkcijas. Treškārt, 
Latvijai ir jāturpina strādāt pie tā, lai ar savu sabiedroto palīdzību nostiprinātu 
Baltijas gaisa telpas aizsardzību. Pašu Baltijas valstu rīcībā nav šādu resursu, tāpēc 
tas būtu iespējams tikai ar sabiedroto palīdzību. 

Ceturtkārt, Latvijai arī nākotnē vajadzēs pievērst uzmanību ne tikai aizsardzības 
spēju attīstīšanai, bet arī atturēšanas komunicēšanai potenciālajam pretiniekam un 
sabiedrības informēšanai pašu mājās. NATO ietvaros nav pilnīgas vienprātības attie-
cībā uz to, kā atturēšanu komunicēt Krievijai. Latvija līdzīgi kā, piemēram, Somija, 
pārsvarā ļauj darbiem runāt pašiem par sevi, proti, Latvija īsteno atturēšanas pasāku-
mus un ļauj Krievijai pašai izdarīt secinājumus. Tomēr atturēšanas politikas konsek-
venta īstenošana ilgākā laika posmā ir problemātiska, jo pastāvīgi norisinās diskusi-
jas par to, cik naidīgs ir pretinieks un kādi ir tā nodomi. Ja politiskais un sabiedrības 
atbalsts atturēšanai mazinās, tad tās aizstāvjiem var rasties kārdinājums pretinieku 
parādīt naidīgāku nekā tas patiesībā ir. Līdz ar to atturēšanas īstenošanā pastāvīgi 
ir jāņem vērā divas galējības. Attiecībās ar pretinieku tai nevajadzētu būt pārmērī-
gi provocējošai vai samierinošai, savukārt attiecībās ar sabiedrību ir jācenšas atrast 
vidusceļu starp sabiedrības pārlieku iebiedēšanu un nomierināšanu. Piektkārt, turp-
mākajos gados visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas procesā valdībai 
būs jācenšas definēt, ko tā vēlas no sabiedrības kopumā un no atsevišķām grupām. 
Šajā procesā valdībai, visticamāk, vajadzēs ne tikai saprast, kādus upurus sabiedrī-
ba ir gatava nest valsts drošības un aizsardzības vārdā, bet arī, kā mainīt sabiedrī-
bas priekšstatus par to, kādu ieguldījumu tai vajadzētu sniegt atturēšanas politikas 
īstenošanā. 
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LATVIJA UN ASV:  
NENOTEIKTA STABILITĀTE? 
Diāna Potjomkina,  Latvijas Ārpolitikas institūta asociētā pētniece
Justīne Elferte, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece,  
Rīgas Juridiskās augstskolas Starptautiskā departamenta vadītāja

   

Amerikas Savienotās Valstis (ASV) tradicionāli ir bijušas Latvijas vienīgais “stratē-
ģiskais partneris”, tās suverenitātes un drošības garants. Globālā lielvara nekad nav 
atzinusi Latvijas aneksiju Padomju Savienības, un pēc tās neatkarības atjaunošanas 
1990.  gadā kļuva par Latvijas galveno atbalstītāju ceļā uz Ziemeļatlantijas organi-
zāciju (NATO) un par uzticamu sabiedroto aizsardzības jomā. Sadarbība ar ASV 
saglabājās vitāli svarīga arī pēc iestāšanās NATO, jo amerikāņi atšķirībā no eiropie-
šiem saprata Latvijas bažas par arvien kareivīgāk noskaņoto Putina režīmu. Lai arī 
attiecības nav allaž bijušas izcili gludas,1 Latvija atbildēja uz ASV politiku, saglabā-
jot nelokāmu atlantisku orientāciju un atbalstot ASV tādos jautājumos kā Irāka vai 
nepieciešamība palielināt tēriņus aizsardzībai Eiropā. Līdz nesenam laikam Latvija 
arī mēdza izrādīt izteiktu skepsi pret kopīgajām Eiropas aizsardzības iniciatīvām, 
satraucoties, ka tās varētu vājināt NATO  – tās aizsardzības stūrakmeni. Jāpiemin, 
ka ciešā sadarbība politiskajā un aizsardzības jomā guva papildu atbalstu no visnotaļ 
aktīvās latviešu diasporas ASV, turklāt abas valstis ir strādājušas pie ekonomisko un 
kultūras saikņu uzlabošanas. 

Šāda politika ar dažām nelielām niansēm tika uzturēta spēkā dažādo ASV adminis-
trāciju laikā, Latvijai baudot abu lielāko ASV partiju atbalstu Vašingtonā. Donal-
da Trampa prezidentūras pirmais gads šajā ziņā nenesa būtiskas izmaiņas, Latvijai 
un ASV saglabājot un pat stiprinot to vienreizēji ciešo sadarbību par spīti augošām 
bažām par Trampa prokrievisko orientāciju un viņa agrīnajiem mēģinājumiem vāji-
nāt daudzpusējos mehānismus.2 Tomēr bažas Latvijas pusē ir briedušas, un šoreiz 
ASV prezidenta rīcībai var būt daudz nopietnākas sekas nekā visām iepriekšējām 
nesaskaņām. Ārlietu ministra ikgadējais plāns 2017. gadam joprojām noteica, ka “ir 
svarīgi nodrošināt, lai transatlantiskā saite saglabājas kā Eiropas drošības un aiz-
sardzības pamats”, kamēr Eiropas iniciatīvām tika piešķirta vien sekundāra loma.3 
Tomēr ziņojumā 2018.  gadam ir redzamas dažas izmaiņas. Ir tiesa, ka Latvija jop-
rojām nevēlas redzēt Eiropas aizsardzības struktūras aizvietojam NATO, uzsver to, 
cik nozīmīga ir militārā sadarbība ar ASV, un uzteic aktīvo politisko dialogu. Tai pat 
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laikā ziņojums šoreiz apgalvo, ka “eiroatlantiskajai drošībai nepieciešama ne tikai 
efektīva transatlantiskā sadarbība, bet arī spēcīga Eiropas Savienības aizsardzības 
un drošības identitāte”.4 Ziņojums arī apsola atbalstīt tādas jaunas ES iniciatīvas kā 
Eiropas Savienības Aizsardzības fonds un Pastāvīgā Eiropas strukturētā sadarbība 
aizsardzības jomā (PESCO), lai gan ASV reakcija uz šīm iniciatīvām bija prognozē-
jami neviennozīmīga.

Šajā rakstā mēs aplūkojam Latvijas–Amerikas sadarbību mainīgo transatlantisko 
vēsmu kontekstā. 2018. gads nav izjaucis ilgstošo stratēģisko partnerību starp abām 
valstīm; pat otrādi, dažos aspektos tā ir tikusi stiprināta. Tomēr, kā mēs parādīsim 
nākamajās raksta daļās, Latvija arvien labāk izprot, ka tai var būt nepieciešama nian-
sētāka ārpolitiskā un drošības stratēģija ar izsvērtāku skatījumu uz pašreizējo situā-
ciju transatlantiskajā arēnā. 

TRANSATLANTISKĀS TENDENCES 

Trampa untumainā ārpolitika ir izraisījusi nemieru starptautiskajā politiskajā kopie-
nā, it sevišķi eiropiešos. Pēdējā laikā transatlantiskajās attiecībās ir vērojama neprog-
nozējamība, krasas viedokļu atšķirības par virkni divpusējo un daudzpusējo poli-
tikas jautājumu, kā arī savstarpējās uzticības mazināšanās. Papildu sarežģījumus ir 
radījusi Trampa administrācijas nekoordinētā personāla politika, kas vairākkārt 
ir atstājusi eiropiešus bez uzticama sarunu biedra, un paša prezidenta konfrontējo-
šais stils. Kā dažus no aizvadītajā gadā svarīgākajiem strīdīgajiem jautājumiem starp 
ASV un tās Eiropas sabiedrotajiem var minēt tirdzniecību, tēriņus aizsardzībai, kā 
arī daudzpusējo institūciju un līgumu likteni. Tai pat laikā praktiskā sadarbība drošī-
bas jautājumos 2018. gadā ir turpinājusies un pat intensificējusies. 

Viena no galvenajām transatlantisko attiecību iezīmēm aizvadītajā gadā ir bijušas 
ievērojamās nesaskaņas par to, kā risināmas neatliekamās globālās problēmas; dau-
dzos gadījumos šīs plašāka rakstura nesaskaņas atstāja tiešu ietekmi uz divpusē-
jām attiecībām. Attiecības ar Krieviju jau no sākuma ir bijušas problemātiska tēma 
transatlantiskajās attiecībās, eiropiešiem bažījoties par iespējamo Krievijas lomu 
Donalda Trampa ievēlēšanā un Amerikas prezidenta iecietīgo attieksmi pret Vladi-
miru Putinu. Kaut arī šobrīd nekas praksē neliecina par to, ka ASV būtu mazinājusi 
tās Eiropas sabiedrotajiem sniegto aizsardzības līmeni (sk. tālāk), daudzi jautājumi 
ir radušies politiskajā līmenī. 16.  jūnijā Helsinkos notika ASV un Krievijas prezi-
dentu privāta tikšanās, pēc kuras Tramps paziņoja, ka tic Putina apgalvojumam 
par Krievijas neiejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās – par spīti tam, ko ir teikuši 
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pašu Savienoto Valstu izlūkdienesti, un pašlaik notiekošai izmeklēšanai par iespē-
jamu Trampa slepenu norunu ar krieviem.5 Helsinku sanāksme nav nesusi Krievijai 
jelkādus taustāmus ieguvumus.6 Tomēr citos gadījumos Tramps ir aicinājis atgriezt 
Krieviju Lielajā astotniekā (G8) un strīdējies ar savu nacionālās drošības komandu 
par Krievijas spiegu izraidīšanu, jaunu sankciju ieviešanu vai atbalstu Ukrainas val-
dībai.7 Pat ja Tramps (vēl) nav spējis panākt to, lai viņa administrācija praksē īsteno-
tu nomierināšanas politiku attiecībā Krieviju, eiropiešiem bažas rada viņa absolūtā 
neprognozējamība.

Minot kā piemēru attiecības ar vēl vienu problemātisku režīmu, 8. maijā ASV pazi-
ņoja, ka atsauc savu dalību Kopīgajā visaptverošajā rīcības plānā (KVRP) attiecībā 
uz Irānu un atjauno sankcijas, apsolot sodīt Eiropas uzņēmējus, kas strādā ar Irānu. 
Atbildot uz to, ES Augstā pārstāve, kā arī Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi 
(šīs valstis piedalījās KVRP izstrādē) paziņoja, ka turpina atbalstīt vienošanos, un 
apsolīja aizsargāt Eiropas uzņēmumus no ASV “sekundārajām sankcijām”.8 Tas izrai-
sīja dziļu šķelšanos starp ASV un ES, amerikāņiem uzstājīgi pieprasot, lai eiropie-
ši izpilda viņu prasības. Nesaskaņas turpinājās arī citos daudzpusējos formātos. Lai 
arī visi līderi piekrita Lielā septītnieka (G7) Kanādas samita, kas notika 8.–9. jūnijā, 
secinājumiem, Tramps vēlāk noraidīja jau publicētos secinājumus ar tvīta starpniecī-
bu. ASV pameta Apvienoto Nāciju Cilvēktiesību padomi un paziņoja par izstāšanos 
no Līguma par vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju ar Krieviju, kas, lai 
arī nav pārsteigums, varētu radīt negatīvas sekas Eiropai, vājinot pastāvošo bruņo-
juma kontroles sistēmu.9 ES un ASV nav spējušas vienoties arī par to, kā reformēt 
Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO) – šobrīd tā ir apdraudēta, jo ASV bloķē 
jaunu Apelācijas institūcijas locekļu izvirzīšanu, būtībā draudot ar organizācijas 
paralīzi. 

Arī ASV un Eiropas sadarbība pieredzēja saspīlējumu politiskajā līmenī. 12.  jūlijā, 
notiekot NATO sesijai par Gruziju un Ukrainu, Tramps paziņoja, ka ASV pametīs 
NATO, ja vien eiropieši nepalielinās savus tēriņus aizsardzībai līdz 2 % no IKP (kā 
to ilgstoši pieprasīja amerikāņi). Kaut arī vēlāk ASV prezidents atkāpās no saviem 
vārdiem, apgalvojot, ka partnervalstis apņēmās palielināt tēriņus virs iepriekš 
noteiktajiem rādītājiem (eiropieši šo apgalvojumu noraidīja), un apgalvojot, ka 
viņam “nav problēmu” ar NATO,10 piesardzība saglabājās. 

Ir jāatzīst, ka ASV administrācija ir paveikusi ievērojamu darbu, lai praktiskajā 
līmenī minimizētu ASV prezidenta graujošo ietekmi uz transatlantiskajām drošī-
bas attiecībām. Aizsardzības sekretārs Džeimss Metiss (James Mattis) un pārējais 
nacionālās drošības un aizsardzības resors ir turpinājuši intensīvu sadarbību ar 
Eiropu drošības jomā. Anonīms administrācijas darbinieks, kurš sarakstīja daudz 
apspriesto New York Times viedokļrakstu, aprakstīja, kā “līdzīgi domājošie kolē-
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ģi un es esam apzvērējuši izjaukt dažas no viņa prioritātēm un [Trampa] ļaunākās 
noslieces [..] administrācijas pārējā daļa darbojas citās sliedēs, kur tādas valstis kā 
Krievija tiek nosodītas par iejaukšanos un attiecīgi sodītas, un kur sabiedrotie vis-
apkārt pasaulei tiek uzrunāti kā līdzīgie, nevis sāncenši”.11 Eiropas atturēšanas 
(iedrošināšanas) iniciatīvas, kas kalpo ASV militārās klātbūtnes Eiropā pastipri-
nāšanai, atvēlētais budžets 2018.  finanšu gadā jau ir pieaudzis par apmēram USD 
1.4 miljardiem, un 2019. finanšu gadā ir pieprasīts papildu USD 1.7 miljardu palie-
linājums. ASV armija piedalās arī NATO pastiprinātās klātbūtnes kaujas grupās 
Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā.12 ASV turpina atbalstīt Ukrainu (arī ar letāliem 
ieročiem) un ir ieviesusi jaunas sankcijas pret Krieviju.13 Jaunā Nacionālās aizsar-
dzības stratēģija, kas publicēta 19. janvārī, saredz stratēģisko sāncensību ar Krievi-
ju kā vienu no galvenajiem draudiem un Eiropu – kā vienu no galvenajiem fokusa 
reģioniem.14 Kā to aprakstīja Azita Radžija (Azita Raji): “Rezultātā mēs novērojam 
savādi šizofrēnisku Amerikas pieeju Eiropai: uztraukumu radoša, pret Eiropu un 
eiropiešiem vērstā retorika no prezidenta Twitter konta, bet aizkulisēs – iedrošinā-
šana, iesaiste un palīdzība.”15

Diplomātiskajās attiecībās situācija tomēr nav bijusi tikpat iedrošinoša. Pirmkārt, 
2018. gada pirmajā pusē jaunā administrācija joprojām nebija iecēlusi amatā atslēgas 
figūras ASV Valsts departamentā, kā arī vairākus vēstniekus Eiropā – kā skarbi atzī-
mēja kāds novērotājs: “Kad eiropieši dodas uz Vašingtonu, viņiem ir jātiekas ar prak-
tikantiem. [..] Regulāras, ikdienas attiecības ar Savienotajām Valstīm nepastāv.”16 
Kad jaunie amatu izpildītāji tika iecelti, bieži vien viņi nemazināja saspīlējumu. Pie-
mēram, jaunais ASV vēstnieks Vācijā apsolīja “stiprināt” konservatīvos spēkus Eiro-
pā; 17 vēstnieks Eiropas Savienībā (ES), kas tika iecelts tikai 2018. gada jūnijā, drau-
dēja ES ar sankcijām, ja tā turpinās Nord Stream 2 gāzesvada būvniecību.18

2018. gada 28. jūnija Eiropadomes secinājumi nosaka, ka “Eiropai ir jāuzņemas lielā-
ka atbildība par savu drošību un jāstiprina sava vieta drošības un aizsardzības jomā kā 
dalībniekam un partnerim, kuram var ticēt un uz kuru var paļauties. Tādēļ Savienība 
veic pasākumus Eiropas aizsardzības stiprināšanai, palielinot ieguldījumus aizsardzī-
bā un uzlabojot spēju veidošanu un operatīvo gatavību. Šīs iniciatīvas stiprina tās stra-
tēģisko autonomiju, vienlaikus papildinot un pastiprinot NATO darbības – atbilstoši 
iepriekšējiem secinājumiem.”19 Savā priekšlikumā ES daudzgadu finanšu ietvaram 
2021.–2027. gadam Eiropas Komisija ierosina izveidot “Eiropas Aizsardzības fondu”, 
kas atbalstītu pētniecību un kopīgus iepirkumus aizsardzības jomā, tādējādi palie-
linot ES dalībvalstu tēriņus aizsardzībai. Papildus tam ES jau ir palaidusi Pastāvīgo 
Eiropas strukturēto sadarbību aizsardzības jomā (PESCO), kas atbalsta sadarbības 
projektus20, un ārpus ES ietvara Makrons ir ierosinājis jauno Eiropas intervences ini-
ciatīvu padziļinātai militārajai sadarbībai. ASV reakcija ir neviennozīmīga; kamēr 
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daži spēlētāji uzskata, ka spēcīgāka Eiropas aizsardzība galarezultātā sniegs ieguvu-
mus ASV un NATO, daudzi citi (ieskaitot pašu Trampu) ir skeptiski.21  

Kamēr ES un ASV ir tradicionāli bijuši viens otra galvenie oponenti PTO tirdznie-
cības strīdos,22 2018.  gadā pieredzēts bezprecedenta saspīlējuma līmenis. 31.  maijā 
Donalds Tramps piemēroja tarifus tērauda un alumīnija importam no ES (attiecīgi 
25 % un 10 %) un vēlāk piedraudēja attiecināt tos arī uz Eiropas automašīnām, apgal-
vojot, ka ES ir “gadiem netaisnīgi izturējusies pret mums tirdzniecībā”.23 Amerikas 
prezidenta mērķis ir bijis pārskatīt tirdzniecības attiecības ar ES, lai iegūtu jaunas 
koncesijas un samazinātu deficītu ASV preču tirdzniecībā ar Eiropu. Lai gan ES 
sākotnēji atteicās “vest pārrunas ar ieroci pie deniņiem”24 un operatīvi piemēroja 
atbildes tarifus ASV, tā eventuāli piekāpās. 25. jūlijā Donalds Tramps un Žans Klods 
Junkers, Eiropas Komisijas prezidents, vienojās sākt sarunas par jaunu tirdzniecī-
bas līgumu (apjomā ierobežotāku nekā sākotnējā Transatlantiskā tirdzniecības un 
investīciju partnerība), kā arī izpētīt iespējas ciešākai sadarbībai regulēšanas jomā, 
atlikt tarifus automašīnām un strādāt pie Pasaules Tirdzniecības organizācijas refor-
mas.25 Tomēr šīs vienošanās rezultāti izrādījās nenoturīgi. Pašlaik ASV–ES sarunas 
turpinās, taču izskatās, ka Eiropas Savienībai joprojām var tikt piemēroti automa-
šīnu tarifi, un līguma liktenis ir visnotaļ neskaidrs – ne tikai mainīgo ASV prasību 
dēļ (piemēram, pieprasot sarunās apskatīt ļoti jutīgo lauksaimniecības tēmu), bet arī 
tādēļ, ka ES iekšienē ir vērojama zināma pretestība.26 2018. gada novembrī ES–ASV 
attiecības no jauna pieredzēja eskalāciju, kad PTO formāli uzsāka skatīt ES līdziero-
sināto strīdu par to, vai Tramps tiešām varēja pamatoti izmantot “nacionālās drošī-
bas” attaisnojumus, lai piemērotu tarifus tēraudam un alumīnijam.27 Tirdzniecības 
strīdi starp ASV un ES ir bijuši ne tikai kaitīgi abām pusēm, bet arī vājināja to spēju 
kopīgi iestāties pret starptautiskās tirdzniecības sistēmas noteikumu lielākajiem pār-
kāpējiem, visupirms Ķīnu.28 ES paziņoja par vēlmi “radīt draugu loku, kam ar mums 
ir kopīgas vērtības, kas tic ieguvumiem no tirdzniecības un kas tic multilaterālis-
mam”29 – būtībā par stratēģiju, lai pretdarbotos ASV vienpusējai uzstājībai.

STRĀDĀJOT PIE ĢEOPOLITISKĀS DROŠĪBAS  
JAUNAJOS APSTĀKĻOS 

Atskatoties uz pēdējiem 100 gadiem, Latvija ir drošāka nekā gandrīz jebkad agrāk. 
Tomēr Baltijas valstis, un īpaši Latvija, joprojām vēlas pastāvīgu NATO spēku 
klātbūtni. Trampa reizēm uzkurinošās retorikas dēļ Latvija ir daļēji satraukusies 
par sabiedroto spēju praksē piemērot 5.  pantu. Lai arī Latvijas drošības stratēģijas 



128

mugurkaulu neapšaubāmi veido dalība NATO un divpusējā stratēģiskā partnerība 
ar Savienotajām Valstīm, šķiet, ka tā pakāpeniski nonāk līdz niansētākai apkārtējās 
drošības vides izpratnei – tādai, kur Eiropas sabiedrotie var sniegt pozitīvu un būtis-
ku pienesumu nacionālajai drošībai. Līdz ar to Latvija piedalās alternatīvajās drošī-
bas iniciatīvās, kas tiek attīstītas Eiropas līmenī. 

Pēdējais ārlietu ministra ziņojums uzsvēra, ka, lai garantētu eiroatlantisko drošību, 
ir nepieciešama arī spēcīga Eiropas identitāte drošības un aizsardzības jautājumos. 
Šo apgalvojumu var attiecināt arī uz nākotni, bet tai pat laikā tas rada izaicinājumus, 
jo ne visām ES dalībvalstīm ir vienāds redzējums. Šī identitāte ir jāsasniedz, neie-
jaucoties un nedublējot NATO ietvaru, bet gan to papildinot. Tādējādi tika uzsākta 
“pastāvīgā strukturētā sadarbība aizsardzības jomā”, zināma arī kā PESCO. Tās mēr-
ķis ir vienot Eiropas aizsardzību, sekmējot vienotu militārā ekipējuma iepirkšanu 
un attīstīšanu.30 Šis starpvaldību sadarbības formāts ir atvērts visām spējīgajām un 
ieinteresētajām ES dalībvalstīm, un līdz šim brīdim tam ir pievienojušas 25, izņemot 
tikai Dāniju, Maltu un Lielbritāniju. Starp 25 valstīm-dalībniecēm pastāv plašs kon-
senss par to, ka valstīm ārpus ES ir jāatļauj piedalīties dažos no projektiem. PESCO 
ir solis pareizā virzienā, lai nodrošinātu Eiropas resursu efektīvu patēriņu, bet daži 
valstu līderi uzskata, ka ir nepieciešams darīt vēl vairāk. 

Vairākkārt ir ticis pieminēts, ka “šobrīd Kijevai, Podgoricai un Rīgai nevajadzētu 
gulēt pārāk cieši”, ja tiktu pārbaudīta Amerikas uzticība NATO ar Trampu valsts 
priekšgalā.31 Pašlaik eiropieši ir vairāk nekā jebkad noskaņoti uzlabot savas spējas 
drošības jautājumos rīkoties neatkarīgi un minimizēt savu paļaušanos uz ASV dro-
šības garantijām.32 Šādi aicinājumi ir nākuši it īpaši no Francijas–Vācijas ass – kas ir 
īpaši pārsteidzoši, ņemot vērā Vācijas tradicionāli atlantisko orientāciju. Pēc Angelas 
Merkeles, Vācijas kancleres, vārdiem: “Vairs nevaram domāt, ka Savienotās Valstis 
mūs vienkārši tāpat aizsargās… Eiropai ir jāņem tās liktenis savās rokās.”33 Franci-
jas prezidents Emanuels Makrons savukārt ir aizstāvējis Eiropas stratēģiskās auto-
nomijas ideju jeb “spēju lemt un brīvi rīkoties savstarpēji atkarīgā pasaulē”.34 Abi 
līderi aizgāja pat tiktāl, ka piedāvāja izveidot “īstu Eiropas armiju”, kas kalpotu, lai, 
cita starpā, aizstāvētu Eiropu no ASV(!).35 Lai arī eiropiešu vidū nav vienprātības 
par stratēģiskās autonomijas definīciju un pakāpi36, un, piemēram, Baltijas valstis ir 
noskaņotas skeptiski37, ES ir paātrinājusi praktisko darbību šajā virzienā. 

Tramps ir uzstājīgi sūdzējies par to, ka ASV ir vienīgā NATO dalībvalsts, kas iegul-
da tikpat daudz, cik apsolījusi38, kas pilnībā neatbilst patiesībai. Šeit tiešām jāat-
zīmē, ka daudzas NATO dalībvalstis nav veltījušas 2  % no IKP aizsardzības tēri-
ņiem. Latvija bija to vidū vēl 2017.  gadā. Tomēr Latvijas aizsardzības budžets ir 
stabili audzis, piemēram, kopš 2014. gada tas ir vairāk nekā dubultojies.39 Šajā ziņā 
Latviju un Igauniju var izcelt kā uzticamas NATO dalībnieces, ņemot vērā, ka tās 
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ir divas no piecām valstīm, kas īstenībā izpilda noteiktos rādītājus.40 Tam, ka šīs 
valstis veido daļu no nelielā kodola, kurš pilnībā pilda savas apņemšanās, vajadzētu 
nozīmēt, ka gadījumā, ja alianse tiktu apdraudēta Latvijā vai Igaunijā, 5. pants tiktu 
iedarbināts nekavējoties, bez nekādas vilcināšanās. 

Turklāt dažiem no Latvijas politikas veidotājiem nepietiek ar esošajām budžeta 
saistībām vien. Partija Vienotība, līdere iepriekšējā Saeimā un ārlietu ministra pār-
stāvētā partija, savā priekšvēlēšanu kampaņā apgalvoja, ka tā veicinātu aizsardzības 
budžeta pieaugumu līdz 2.5 % līdz 2024. gadam.41 Ja tas tiktu īstenots, šāds kāpums 
parādītu, ka Latvijas apņēmība nav tīri simboliska un minimāla, bet gan ilgtermiņa, 
un ka latvieši apzinās transatlantiskās alianses nozīmi vairāk nekā jebkad. 

Papildus tam būtu jānorāda, ka ASV ir apņēmusies garantēt Latvijas drošību arī 
ārpus NATO ietvara, ko Latvijā pārstāv pastiprinātās klātbūtnes kaujas grupa. Ini-
ciatīva Atlantic Resolve, kas uzskatāma par atbildes reakciju uz Krievijas 2014. gada 
intervenci Ukrainā, ir vēl viens apliecinājums ASV vēlmei garantēt Eiropas dro-
šību. Tās ietvaros ASV vienības tiek nosūtītas uz Bulgāriju, Igauniju, Latviju, Lie-
tuvu, Poliju, Rumāniju un Ungāriju uz deviņu mēnešu periodu, kā arī tiek rīkotas 
daudznacionālas mācības.42 Jūlijā, Atlantic Resolve rotācijas ietvaros, Latvijā ieradās 
vairāk nekā 70 karavīru no 4. kaujas aviācijas brigādes 4. aviācijas pulka 3. bataljo-
na un pieci “UH-60 Black Hawk” helikopteri, nomainot 1. gaisa kavalērijas brigādes 
227. aviācijas pulka 3. bataljona karavīrus.43 Tas skaidri parāda, ka ASV kā reģionā-
lās drošības garants ir apņēmusies darīt vēl vairāk, nekā paredz tās NATO saistības, 
par ko Latvija var būt pateicīga.

VAI LATVIJAI JĀPIESPRĀDZĒJAS? TURBULENCE UN 
STABILITĀTE LATVIJAS–ASV ATTIECĪBĀS

2018.  gadā Latvija līdzās pārējām Baltijas valstīm un Polijai ir palikusi viena no, 
iespējams, visizteiktāk proamerikāniski noskaņotajām valstīm ES un uzturēja ciešas 
attiecības ar tās stratēģisko partneri. Tomēr gads nav izticis bez politiskās turbulen-
ces, pat ja tikai vieglā formā. 

2018.  gada aprīlī trīs Baltijas prezidenti kopīgi devās vizītē uz Balto namu. Šī bija 
reprezentatīva tikšanās, kas solīja drošību un partnerību turpmākajos gados.44 Šīs 
tikšanās laikā prezidents Tramps uzsvēra, ka Baltijas valstis ir paraugs citām NATO 
dalībvalstīm, ņemot vērā to apņemšanos tērēt prasītos 2  % no IKP aizsardzībai. 
Attiecīgi, ASV prezidents arī atkārtoti apstiprināja, ka ASV ir “apņēmušās palīdzēt 
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Igaunijai, Latvijai un Lietuvai uzlabot militāro gatavību un kapacitāti, nodrošinot 
pastāvīgu palīdzību drošības jomā”.45 Šī vizīte Baltijas prezidentiem radīja iespēju 
atstāt ilgstošu iespaidu uz savu amerikāņu kolēģi. Ņemot vērā, ka ASV prezidents 
nāca uz tikšanos bez skaidras izpratnes par to, kā Baltijas valstis atšķiras no Balkā-
niem46, bija vēl jo svarīgāk radīt Trampam skaidru izpratni par Baltijas valstīm. 

Gada galvenais kavēklis izrādījās naudas atmazgāšana. 13.  februārī ASV Finan-
šu noziegumu apkarošanas institūcija (FinCEN) publicēja “piedāvājumu ieviest 
īpašus pasākumus pret ABLV banku kā finanšu institūciju, kas iesaistīta vērienī-
gā naudas atmazgāšanā”.47 Galvenais iemesls, acīmredzot, bija ABLV saiknes ar 
Ziemeļkorejas ballistisko raķešu programmām.48 Īsumā, FinCEN neļāva ban-
kai atvērt vai uzturēt korespondentkontu Savienotajās Valstīs.49 Tas nozīmētu, 
ka ABLV tikpat kā nebūtu piekļuves tirgum, kurā kā globālā valūta cirkulē ASV 
dolārs. Drīz pēc tam banka brīvprātīgi uzsāka pašlikvidācijas procesu, un Eiro-
pas Centrālā banka atsauca tās licenci. Paralēli tam, Latvijas Bankas vadītājs tika 
apsūdzēts korupcijā.

Katrā ziņā ABLV skandāls nopietni iedragāja Latvijas globālo tēlu tās Simtgades 
jubilejas gadā, jo tā guva plašu publicitāti kā valsts, kas nacionālajā līmenī nespēj 
identificēt un novērst naudas atmazgāšanas shēmas. Turklāt tai bija jāsaskaras ar 
ASV kritiku ne tikai tehniskajā, bet arī politiskajā līmenī. Tobrīd vissvarīgākais 
šķita viens jautājums  – kāpēc FinCEN ziņojums tika nekavējoties publicēts, pirms 
tam to nenosūtot Latvijas valdībai? Izrādījās, ka Latvijas valdība bija saņēmusi dau-
dzus ziņojumus, brīdinājumus, dokumentus, analīzes un pierādījumus par naudas 
atmazgāšanas shēmām jau kopš Parex bankas sabrukuma 2008.  gadā, tomēr tika 
īstenoti vien ļoti nedaudzi pasākumi, ko varētu nodēvēt par “efektīviem”.50 Jāat-
zīst, ka valdība nekavējoties atzina savas kļūmes un uzsāka problēmas risināšanu. 
FinCEN ziņojuma rezultātā finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola pieprasīja, lai 
nerezidentu noguldījumi bankās, kas pirms tam sastādīja apmēram 34 % no kopējā 
apjoma, nepārsniegtu 5 %.51 Turpmāka rīcība sekoja 26. aprīlī, kad Latvijas Saeima 
grozīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novērša-
nas likumu, aizliedzot Latvijas bankām uzturēt “čaulas veidojumu” kontus.52 Pašlaik 
izskatās, ka Latvija ir sasniegusi labu progresu tās finanšu sektora sakārtošanā, un 
turpmāki strīdi ar ASV nav sagaidāmi. Tomēr Latvijas amatpersonu nespēja risināt 
šo problēmu, nepiesaistot globālo uzmanību, daļēji kļuva par iemeslu tam, ka valstī 
zuda uzticība valdošajām partijām, un pavēra durvis populistiskajai retorikai Saei-
mas rudens vēlēšanās. 

Populisma pieaugums Latvijā varētu daļēji vājināt tās attiecības ar ASV. Debates ap 
13. Saeimas vēlēšanām, ciktāl tās vispār pieskārās starptautiskajām norisēm, fokusē-
jās uz Latvijas attiecībām ar Krieviju, kamēr ES bija vien sekundāra loma, savukārt 
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transatlantiskās attiecības, ieskaitot NATO, nonāca trešajā vietā, ja ne vēl zemāk. 
Vien neliels kandidātpartiju vairākums varēja tikt raksturots kā ES un NATO 
atbalstītāji.53 Pēc tam, kad vēlēšanas noveda līdz sašķeltam parlamentam, jopro-
jām notiekošā koalīcijas veidošana kļuva par ārkārtēji sarežģītu uzdevumu. Vēl nav 
zināms, kuras partijas iegūs premjerministra, kā arī aizsardzības un ārlietu ministru 
amatus. Līdz zināmai pakāpei pat populistiskās partijas atbalsta NATO un ES, bet 
daži no kandidātiem, kas pretendē uz šiem amatiem, nav sevišķi ieinteresēti spēcīgas 
transatlantiskās saiknes uzturēšanā. 

AUGOŠĀS TIRDZNIECĪBAS ATTIECĪBAS  
STARP LATVIJU UN ASV 

2018.  gadā tirdzniecība starp Latviju un ASV meta izaicinājumu nelabvēlīgajām 
transatlantiskajām tendencēm. Principā Latvija ir nobažījusies par ASV–ES kon-
fliktiem54 un sarežģījumiem, ko var radīt sankcijas pret Krieviju (viens no tās paš-
reizējiem tirdzniecības partneriem) un Irānu (tiek uzskatīta par perspektīvu tirgu 
dažiem Latvijas uzņēmējiem). Tomēr Rīga neapspriež šos jautājumus divpusējā 
dialogā ar Vašingtonu, atstājot tos Eiropas Komisijai. Jāatzīst, ka Latvija nav izju-
tusi tiešu ASV tarifu ietekmi, jo tā neeksportē tēraudu un alumīniju. Ietekme, ja arī 
būs, būs netieša.55 Kaut arī iespējamie ASV tarifi uz automašīnu importu arī varētu 
ietekmēt Latviju, tās uzņēmumi nav aktīvi iesaistīti šajās piegādes ķēdēs.

Divpusējās attiecībās gadu kopumā var novērtēt kā ļoti veiksmīgu. Pozitīvā 
dinamika tirdzniecībā, kas bija vērojama pēdējos gados56, 2018. gadā turpinājās: 
gada pirmajos trīs ceturkšņos Latvijas preču eksports uz ASV pieauga 1,5 reizes, 
salīdzinot ar attiecīgo periodu 2017.  gadā, un Latvijas imports no ASV gandrīz 
dubultojās.57 Lai arī ASV joprojām nav dabisks tirgus Latvijas kompānijām, ko 
izskaidro lielais attālums un brīvās tirdzniecības līguma neesamība, amerikāņi 
tiešām novērtē Latvijas augsto tehnoloģiju sektoru. Salīdzinot ar citiem Baltijas 
kaimiņiem, Latvija ne tikai eksportē preces, bet arī veido ražotnes ASV. Saska-
ņā ar eksperta teikto, šī tendence pēdējos 2–3  gados ir paātrinājusies, Latvijai 
piederošajiem uzņēmumiem radot aptuveni 2000  jaunu darbavietu ASV. Vispa-
manāmākie piemēri ir bijuši Valmiera Glass un Printful, taču ASV tirgū investē 
arī tādas augsto tehnoloģiju kompānijas kā Mikrotik un SAF Tehnika. Ameri-
kas uzņēmumi arī novērtē Latvijas biznesa vidi, un to klātbūtne šeit pieaug: tiek 
atzīts, ka ASV administrācija nekad iepriekš nav sniegusi tik pozitīvus komentā-
rus par biznesa klimatu Latvijā, kā tā darīja ASV–Baltijas valstu Ekonomiskajā 
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samitā. Samits tika organizēts 2018. gada 3. aprīlī kā blakuspasākums trīs Baltijas 
prezidentu vizītei pie Donalda Trampa, un ASV prezidents atzina Baltijas valstis 
par labu vietu investīcijām.58

Biznesa dinamika guva arī politisko atbalstu. Iepriekš minētais ekonomiskais samits 
bija gada spilgtākais notikums, taču noteikti ne vienīgais solis. Kopš 2018.  gada 
februāra Sanfrancisko darbojas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāv-
niecība.59 Nesen Latvija atkārtoti atvēra goda konsulātu Bostonā, kura primārais 
mērķis ir atbalsts biznesam. Tādējādi ASV jau darbojas 19  goda konsulāti, un līdz 
gada beigām ir plānots atvērt arī divdesmito. Nākamgad Baltijas valstis rīkos kopīgu 
pasākumu par augstajām tehnoloģijām. Kā minēts iepriekš, par gada lielāko politis-
ko izaicinājumu kļuva ASV Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas (FinCEN) 
apsūdzība, ka Latvijas ABLV banka ir iesaistīta sistemātiskā naudas atmazgāšanā, 
kas noveda līdz drīzai bankas slēgšanai60, un ASV apsūdzēja arī citas Latvijas bankas 
naudas atmazgāšanas turpināšanā (problēma, par ko amerikāņu partneri ir runā-
juši pēdējos gados).61 Tomēr Latvijas valdība spēja daļēji mazināt bažas, un papildu 
“mājasdarbi” paliek valdībai, kas nāks pēc oktobra Saeimas vēlēšanām.62

 

SECINĀJUMI UN IEROSINĀJUMI 2019. GADAM 

2018.  gadā Latvija ir centusies saglabāt nedaudz neērtu līdzsvaru starp, no vienas 
puses, tās tradicionāli atlantisko ārpolitisko orientāciju, un, no otras puses, neprog-
nozējamu ASV prezidentu un to, ka daudzos globālajos jautājumos tās prioritātes 
pašlaik ir tuvākas ES nekā ASV. Latvija ir centusies rast kompromisu, atklāti nevēr-
šoties pret ASV divpusējos formātos, bet arī atbalstot kopīgās ES iniciatīvas. Ir jārau-
gās, kā tā spēs saskaņot dažādās prioritātes 2019. gadā, it sevišķi, ja transatlantiskā 
plaisa turpinās padziļināties. Galu galā ekonomiski un daudzos citos aspektos Latvi-
jas saiknes ar ES ir daudz ciešākas, un ilgtermiņā vienīgā drošā opcija mūsu valstij ir 
daudzpusējā pasaules kārtība, ko aizstāv Eiropa. 

Šogad transatlantiskajai aliansei nodarītie postījumi ir bijuši acīmredzami. Ir atšķirī-
gi viedokļi par to, vai tie jau ir bijuši “neatgriezeniski”, bet vispārējā tendence ir neap-
šaubāma.63 Tomēr, pat ja transatlantiskā alianse ir vājāka nekā iepriekš, tā ir un ilg-
termiņā paliks svarīga. Latvijai ir jāturpina iestāties par ciešāku ES–ASV sadarbību, 
kur vien iespējams. Piemēram, Latvija varētu apliecināt sevi, aktīvi aizstāvot palieli-
nātus tēriņus aizsardzībai NATO Eiropas daļā. Vienlaicīgi tai būtu jāuztur pozitīva 
pieeja kopīgajām Eiropas aizsardzības iniciatīvām. Saskaņā ar dažu ekspertu teikto 
“konkrēti Eiropas soļi uz lielāku stratēģisko autonomiju, ja tie tiek īstenoti pareizi un 



133

koordinācijā ar Savienotajām Valstīm, varētu stiprināt, nevis vājināt transatlantisko 
partnerību”.64 Latvijai būtu jāizprot, ka tad, ja Eiropas stratēģiskās autonomijas ideja 
tiek nopietni apsvērta, tas īstenībā var palīdzēt rast atbildes uz patiesi nozīmīgiem 
jautājumiem par to, kādas ir ES ārējās darbības instrumentu iespējas un ierobežoju-
mi un kā tos ir iespējams maksimizēt. Eiropas stiprināšana automātiski nenozīmē 
transatlantiskās alianses vājināšanu.65 Turklāt joprojām ir iespējams iesaistīt ASV 
Eiropas aizsardzības projektos, pat ja pašlaik ES pusē nav vienprātības (vai skaidrī-
bas) par to, kāda būtu šādas iesaistes vēlamā pakāpe.66

Tomēr mums ir jāraugās tālāk par negatīvajiem virsrakstiem un jāatzīst tas viss, ko 
Amerikas aizsardzības resors dara Latvijas un Eiropas drošības stiprināšanai. Neat-
karīgi no tā, ko katrā konkrētā brīdī varētu teikt ASV prezidents, Latvija joprojām 
bauda abu lielāko partiju atbalstu Vašingtonā, un ir vitāli svarīgi saglabāt un paplaši-
nāt ciešās saiknes ar ASV administrāciju un citām atslēgas figūrām. 

Latvijas 2019. gada mājasdarbu svarīga daļa ir konsolidēt tās tikko sasniegto augsto 
aizsardzības tēriņu līmeni. Jaunajai valdībai būtu ne vien jāsaglabā 2 % līmenis, bet 
arī jāapsver iespējas to pārsniegt nacionālās un reģionālās drošības vārdā. 

Papildus tam,  nākamgad Latvijas politikas veidotājiem ir jāuzlabo Latvijas tēls glo-
bālajā finanšu arēnā, ko pavasarī iznīcināja FinCEN ziņojums. Lai to panāktu, Lat-
vijai ir jāturpina risināt problēmas, kas radās, atstājot nerezidentu banku sektoru 
bez pārraudzības. Pašlaik Latvija ir salīdzinoši labā pozīcijā, lai iegūtu prominentu 
lomu, ne tikai risinot tās nacionālās problēmas, bet arī strādājot ar dažādām pārval-
des iestādēm (ieskaitot ASV), lai izveidotu plašāku, reģionālu banku pārraudzības 
modeli. 
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LATVIJA UN KRIEVIJA:  
FIZISKI – BLAKUS, DOMĀS – TĀLU 
Andis Kudors, Austrumeiropas politikas  
pētījumu centra izpilddirektors 

2018.  gads bija vēlēšanu gads gan Latvijā, gan Krievijā. Krievijas valsts preziden-
ta vēlēšanas tika pārceltas uz 18.  martu  – Krimas nelikumīgās aneksijas juridiskās 
fiksēšanas dienu. Vladimirs Putins 2014. gada 18. martā Kremļa zālē uzrunāja Krie-
vijas politisko eliti, kas bija rotājusies ar Sv.  Jura jeb Georgija lentām pie uzvalku 
atlokiem. Krievijas politiķi ar sajūsmu sveica V. Putina lēmumu pievienot Krievijai 
Ukrainas teritorijas daļu. Ir pagājuši četri gadi, un V. Putina atbalsta reitingu kri-
tums rāda, ka tautas sajūsma iet mazumā. 

Ik pa laikam ir vērts uzdot vienkāršu, bet svarīgu jautājumu, – kādi ir Krievijas ārpo-
litikas reālie mērķi Latvijā. Atbilde uz to neļauj aizmaldīties Krievijas propagandas 
veidotajos šaurajos koridoros, kuri aizved lasītāju un skatītāju pie it kā vienīgajām 
pareizajām atbildēm, kuras īstenībā ir mērķtiecīgi izlikts intelektuāls slazds. Mūsdie-
nu Krievijas publiskās diplomātijas (lasi – propagandas un dezinformācijas!) īsteno-
tāji ir meistarīgāki nekā viņu priekšgājēji padomju laikā. Polittehnoloģijas, izmēģi-
nātas Krievijas iekšienē 90. gados un V. Putina pirmajā prezidentūras termiņā, kopš 
2005. gada tiek aktīvi izmantotas cīņā par prātiem un sirdīm arī ārpus Krievijas. Rie-
tumi, zaudējuši proaktīvo iniciatīvu, kas tiem piemita Aukstā kara laikā, tikai lēnām 
atgūstas no 2014. gada pārsteiguma un domā par adekvātiem atbildes soļiem kā poli-
tikā, tā informatīvajā un kibertelpā.  

Grozījumi Latvijas izglītības sistēmu regulējošajos likumos ir radījuši asu Krievijas 
ārlietu ministrijas reakciju. Latvijas valdība ir pieķērusies vienam no visefektīvāka-
jiem rīkiem Latvijas sabiedrības šķelšanas mazināšanā  – valodas šķirtnes mazinā-
šanai. Nevienai Latvijā dzīvojošai tautai nav jāzaudē sava identitāte, tomēr latviešu 
valoda visiem ir jāzina ļoti labā līmenī. Līdzīgi kā latvieši, kuri dzīvoja ārpus Latvijas 
pēc Otrā pasaules kara, saglabāja savu identitāti ārvalstīs, vienlaikus apgūstot savas 
mītnes zemes valodu visaugstākajā līmenī. Ja Krievijas autoritārais režīms, kura mēr-
ķis ir kontrolēt ne tikai savas valsts iedzīvotājus, bet arī tos, kuri dzīvo kaimiņvalstīs, 
reaģē satraukti, tātad esam uz pareizā ceļa. Svarīgi, lai jaunā valdība turpinātu iesāk-
to izglītības reformas īstenošanā.
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Tiek uzturēts politisko attiecību minimums starp Latviju un Krieviju, kas izriet no 
nepieciešamības abu kaimiņvalstu ekonomiskajā sadarbībā. Saeimas vēlēšanas un 
Latvijas valsts simtgades svinības nav atstājušas lielu ietekmi uz Latvijas–Krievi-
jas attiecībām. Lielākā daļa politisko partiju, kuras kandidēja uz iekļūšanu Saeimā, 
neaicināja kaut ko radikāli mainīt attiecībās ar Krieviju. Oficiālā Krievija, savukārt, 
necentās pārāk uzkrītoši atbalstīt kādu no Latvijas politiskajiem spēkiem, lai gan 
vēstījumu ziņā bija vērojama Krievijas Ārlietu ministrijas un Kremļa kontrolēto 
mediju vēstījumu sinhronizācija vai vismaz sakritība ar dažām politiskajām parti-
jām Latvijā. 

Drošības politikas jautājumi, kas saistīti ar militārajiem aizsardzības  jautājumiem, 
šajā rakstā netiek skarti; lielāka uzmanība tiek pievērsta informatīvās telpas drošībai. 
Tas tiek darīts, atzīmējot labos sasniegumus Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā 
kopš 2014. gada un atgādinot, ka informatīvās telpas problēmas ir tikušas risinātas 
tikai daļēji. Raksts ir veidots, apskatot gan Latvijas–Krievijas attiecību aktuālos jau-
tājumus 2018. gadā, gan paskatoties uz šo tēmu nedaudz distancēti, lai meklētu kop-
sakarības un tendences, kas iezīmējušās vairāku gadu garumā. Līdzīgi kā 2017. gada 
Krievijas–Latvijas attiecību analīzē arī šogad tiek turpināts pētīt starpvalstu komu-
nikācijas dimensiju. Šāda komunikācija nav vienkārši “attiecību fons”, bet gan ārpo-
litikas elements, kur informācijas telpu un tajās izplatīto vēstījumu mijiedarbība ir 
mūsdienu starpvalstu attiecību neatņemama sastāvdaļa. 

PUTINS UN ATOMBUMBA

Valdaja kluba konferencē 2018.  gada 18.  oktobrī V.  Putins kodolkara iespējamības 
kontekstā teica: “Agresoram ir jāzina, ka atmaksa ir neizbēgama, ka viņš tiks iznīci-
nāts. Bet mēs, agresijas upuri, mēs kā mocekļi nokļūsim paradīzē, bet viņi vienkārši 
nosprāgs, tāpēc ka pat nepaspēs nožēlot grēkus.”1 Krievijas prezidents izmantoja reli-
ģiskus jēdzienus: “mocekļi”, “paradīze”, “grēku nožēla”. Turklāt tika nodalīti “labie 
ticīgie”  – Krievijas iedzīvotāji  – no “sliktajiem”  – tiem, kuri uzbruks ar kodoliero-
čiem Krievijai. Šis ir kārtējais piemērs pareizticības drošībošanai Krievijā. Drošībo-
šana nozīmē, ka garīgums (šajā gadījumā pareizticība) tiek saistīts ar nacionālās dro-
šības tematiku. Pareizticība kā drošības jomas elements tika izcelts jau 2009.  gada 
Krievijas Nacionālajā drošības stratēģijā, kur sadaļā “Kultūra” tika runāts par nepie-
ciešamajiem aizsardzības soļiem Krievijas kultūras sfērā.2 2014.  gada notikumi 
Ukrainā parādīja, ka šajā jomā Maskavas Patriarhāta vadība ir labs Kremļa sabied-
rotais. No vienas puses, Krievu pareizticīgās baznīcas (KPB) komunikācija Krimas 
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anektēšanas un karadarbības Ukrainas austrumos laikā atbilda ierastajai starptautis-
kajai reliģijas jeb ticības diplomātijas praksei, kur konfesiju pārstāvji aicina uz mieru. 
No otras puses, aicinājums nekarot tika adresēts Ukrainas pusei, jo Krievijas kara-
spēks tika atainots kā miera misiju pildošs. 

Tiešā veidā Maskavas Patriarhāts uz karu neaicināja, tomēr arī nenostājās skaid-
ri pret Krievijas agresiju. Ne visi Maskavas Patriarhāta garīdznieki spriež vienādi. 
Pareizticīgais diakons Andrejs Kurajevs savā blogā 2014. gada 8. decembrī norādī-
ja, ka kara sakralizācija noved pie noteiktām sekām, pretinieki tiek demonizēti un 
pieskaitīti absolūtajam ļaunumam, līdz ar to eskalējot agresiju.3 Tādējādi V.  Puti-
na atomkara sakralizācija nav nekas veselīgs, drīzāk jau fatālas noskaņas raisošs. 
Vai kāda valsts grasās uzbrukt pirmā ar kodolieročiem Krievijai? Varbūt drīzāk 
Krievijas prezidents mēģina kārtējo reizi novērst uzmanību ko iekšējām valsts 
problēmām?

BĪSTAMIE REITINGI

Atbilstoši Krievijas sabiedriskās domas izpētes centra Levada 2018.  gada oktobra 
aptaujai 49  % aptaujāto piekrita, ka Krievijā “lietas iet pareizā virzienā”, savukārt, 
40 % uz jautājumu – “Vai uzskatāt, ka šodien lietas valstī kopumā iet pareizā virzie-
nā, vai valsts virzās pa nepareizu ceļu?” – izvēlējās atbildi “valsts virzās pa nepareizu 
ceļu”.4 Vēl pirms sešiem mēnešiem  – aprīlī  – pirmo variantu (pozitīvs vērtējums) 
izvēlējās 60 %, bet negatīvu atbildi – 26 % respondentu.5 Varētu pieņemt, ka auto-
ritāras valsts vadītājam, kas jau “pievilcis daudzas skrūves”, nevajadzētu uztrauk-
ties par sabiedrības atbalsta reitingu. Prakse gan rāda, ka tie, kuri nākuši pie varas 
ar manipulāciju palīdzību, vairāk baidās zaudēt savas pozīcijas, nekā tie, kuri uzvar 
godīgās un brīvās vēlēšanās. 

Līdz šim V.  Putina reakcija uz popularitātes kritumu apstiprina minēto novēroju-
mu. 2014.  gadā V.  Putina sabiedrības atbalsta reitings strauji izauga līdz 84  % kā 
reakcija uz Krimas aneksiju. Te gan jāatzīmē, ka reitingu kritums noteikti nebija 
vienīgā agresijas motivācija. Vēl citi faktori, kas ietekmēja V. Putina politikas maiņu 
trešajā prezidentūras termiņā, bija Rietumvalstu reakcija uz notikumiem Lībijā, 
Arābu pavasaris (ar bažām, ka sociālo revolūciju vilnis velsies līdz Maskavas ielām), 
plašie protesti Bolotnajas laukumā Maskavā un Krievijas ekonomikas stagnācija 
2011.–2012. gadā. Minētie notikumi bija tas faktoru kopums, kas mudināja V. Puti-
nu īstenot “konservatīvo pagriezienu” un sabiedrības emocionālo mobilizāciju, 
kuras kulminācija bija Krimas aneksija ar tai sekojošu karu Donbasā.
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Svētku orķestris nespēlēja ilgi, un, uzņemoties atbildību par pensiju reformu (kuras 
īstenošanas nepieciešamību pirms dažiem gadiem pats V.  Putins noliedza), valsts 
galvas darbības atbalsts sabiedrībā nokrita līdz 66 %.6,7 Šāds rādītājs iepriekš tika fik-
sēts tikai 2013.  gadā. Ja iepriekš situāciju glāba agresija pret Ukrainu un karš Sīri-
jā, kas būs nepieciešams tagad? Konfrontācija Arktikā, varbūt kāda iesaldēta vai 
gruzdoša konflikta kaimiņvalstīs eskalācija, teroristu apkarošana Sīrijā? Katrā ziņā 
Kremļa cilvēki ir pierādījuši, ka spēj būt radoši un var pārsteigt Krievijas politikas 
vērotājus. 

KRIEVIJAS MĒRĶI LATVIJĀ

Ja pirms Krievijas agresijas pret Ukrainu uzsākšanas 2014.  gadā vēl bija iespējams 
runāt par teorētisku iespēju uzlabot attiecības ar V. Putina režīmu, tad tagad par to 
runā tikai tie, kuri joprojām nav iedziļinājušies Krievijā notiekošajā, kā arī tie, kuri 
cinisma ziņā īpaši neatšķiras no Krievijā valdošās elites. Realitātes tests notika jau 
neilgi pēc Valda Zatlera vizītes Maskavā un Sanktpēterburgā 2010. gadā. Salīdzinoši 
veiksmīgajai valsts prezidenta vizītei sekoja 2011.–2012. gads, kad kļuva skaidrs, ka 
pat situācijā, kad Latvijas politikas pamatstraumes pārstāvji izrāda lielu apņemšanos 
un centību attiecību uzlabošanā, Krievijas puse nemaina savu nostāju. Proti, kamēr 
partija Saskaņa netiek iekļauta valdošajā koalīcijā, kamēr Latvijas valdība neiet uz 
principiālu piekāpšanos valodas, izglītības un pilsonības jomās, īsta pavasara attiecī-
bās nebūs. Par šo jau ir rakstīts un spriests, bet atkārtošanas pēc vēlreiz atbildēsim uz 
svarīgo jautājumu – kas ir Krievijas politiskās vadības ārpolitikas mērķi (ne deklarē-
tie, tad patiesie) Latvijā? 

Vērtējot nevis Krievijas politiķu un diplomātu teikto, bet Krievijas ārpolitikā un 
publiskajā diplomātijā praksē notiekošo, jāsecina, ka labu divpusējo attiecību izvei-
de augstākajā politiskajā līmenī nav bijusi Maskavas prioritāte. Lai arī ekonomisko 
attiecību veidošana ir noritējusi salīdzinoši labi (atskaitot Krievijas politiskās akcijas, 
piemēram, Latvijas ražojumu importa aizliegumi, kā arī Rietumu sankciju periodi 
un ietekme), politiskā klimata uzlabošanai Krievijas puse ir izvirzījusi Latvijai neiz-
pildāmas prasības valodas, vēstures politikas, izglītības un pilsonības likumdoša-
nas jomās. Neizpildāmas, jo, sekojot Kremļa aicinājumam, mums būtu jāatsakās no 
virknes Latvijas valsti pamatojošām idejām. Valsts nav tikai institūcijas un cilvēki, 
kuri vada to darbu. Valsts balstās noteiktās idejās par tās nepieciešamību un virs-
mērķi. Krievijas dezinformācijas kampaņu uzbrukumi ir vērsti uz Latvijas dibināša-
nu un pastāvēšanu pamatojošām idejām. Uzbrukumi informācijas telpā ir tēmēti uz 
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jomām, kas saistītas ar nacionālās identitātes veidošanas procesu – valoda, kultūra, 
sociālā atmiņa, lepnums par valsti, piederības sajūta, gatavība aizstāvēt valsti u. c.

Vai oficiālās Krievijas vadība zina, ka Latvijas puse nenesīs šādus upurus uz labu 
kaimiņattiecību altāra? Jā – zina, citādi būtu jādomā, ka visi Krievijas izlūki Latvi-
jā būtu sen aizgājuši atvaļinājumā un cilvēki aiz Kremļa mūra būtu ar apšaubāmām 
intelektuālām spējām. Tā kā abi minējumi nav racionāli pamatojami, tad jāsecina, ka 
Vladimirs Putins, Dmitrijs Medvedevs un Sergejs Lavrovs ir lietas kursā par to, ko 
Latvijas parlaments un valdība ir vai nav gatavi darīt. No minētā izriet vienkāršs un 
fundamentāls secinājums – oficiālā Krievija nevēlas attiecību uzlabošanu ar Latviju. 
Līdzības formā varētu runāt par diviem kaimiņiem, no kuriem viens saka: “Draugs, 
ļauj, ka noteikšu kādā krāsā būs tava nama sienas, kādas mēbeles tu pirksi, kas drīkst 
un kas nedrīkst nākt pie tevis ciemos, un kādā valodā tavā namā ir jārunā. Ja ne, 
nekādu labu attiecību nebūs!” Zīmīgi, ka kopš 1991.  gada Latviju valsts un oficiālā 
vizītē nav apmeklējis neviens no Krievijas premjeriem un prezidentiem, “bijušo” 
vizītes neskaitās. V.  Putins un D.  Medvedevs tika aicināti, bet viņu nebraukšana ir 
politisks vēstījums pats par sevi.

KRIEVIJAS ASĀ VARA LATVIJĀ 

Ir atrasts nedaudz novēlots, tomēr labs risinājums, lai izvairītos no skaidrošanas, ka 
jēdziens “maigā vara” ir tikai daļēji attiecināms uz Krievijas ārpolitiku un publisko 
diplomātiju. ASV ārpolitikas un demokrātijas eksperti Kristofers Volkers (Chris-
topher Walker) un Džesika Ludviga (Jessica Ludwig) 2017. gadā nāca klajā ar “aso 
varu” (sharp power), kas skaidro, ka autoritāras valstis nespēj un nevēlas īstenot uz 
pievilcību balstītu pieeju attiecībās ar demokrātisko pasauli. Minētie autori norādī-
ja, ka, lai gan lielākā daļa izmantoto metožu maigajā varā un asajā varā ir līdzīgas, 
tomēr asā vara “sadur, sadragā un caurumo mērķa zemju politisko un informācijas 
vidi”.8 Tātad asās varas ietekme uz mērķa valstu politisko procesu un demokrātiju kā 
tādu ir destruktīva. Centralizēts lēmumu pieņemšanas mehānisms un vārda brīvības 
ierobežošana īstermiņā var dot zināmas priekšrocības autoritārai valstij, īstenojot 
informatīvu karu pret demokrātisku valsti. Tomēr ilgtermiņā meli tiek atmaskoti un 
nevairo to izplatītāju pievilcīgumu. Krievijas maigo varu var salīdzināt ar mārketin-
ga kampaņu, kuras mērķis ir pārdod sliktas kvalitātes preci.9 

K. Volkers un Dž. Ludviga raksta, ka Krievija un Ķīna veido ietekmi ar aktivitātēm 
mediju, kultūras, akadēmiskajā un domnīcu vidē, tomēr šīs aktivitātes nevar uzska-
tīt par “alternatīvu ideju paušanu” vai “debašu paplašināšanu”. Pētnieki norāda, ka 
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runa nav par savaldzināšanu vai pārliecināšanu, jo asā vara balstās manipulēšanā 
un maldināšanā.10 Vērtējot Kremļa kontrolēto televīzijas kanālu darbību Latvijā 
atbilstoši šādai pieejai, kārtējo reizi ir jāsecina, ka RTR un līdzīgu Krievijas kanālu 
vēstījumi Latvijā nav “alternatīvs” viedoklis, bet dezinformācijas un propagandas 
instruments. Krievijas asā vara ir toksiska gan Latvijas drošībai, gan demokrātijai. 
Drošībai – jo tās mērķis ir mazināt cilvēku lepnumu par savu valsti un gatavību to 
aizstāvēt. Demokrātijai – jo maldināti cilvēki nespēj adekvāti pieņemt lēmumus par 
savas valsts politisko nākotni. 

Vairāku gadu vērojumi liecina, ka Krievijas ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politikas 
praktiskā īstenošana ataino Krievijas ārpolitikas veidotāju vēlmi kavēt Latvijas 
sabiedrības integrācijas jeb saliedētības procesu. Krievijas vara nespēj mainīt Latvi-
jas stratēģiskās izvēles, kuras kopš neatkarības atgūšanas 1991. gadā ir nemainīgi par 
labu Rietumu, nevis Austrumu integrācijas projektiem. Šādā situācijā atliek censties 
radīt grūtības Latvijas attīstībai. Līdzīgi kā PSRS Aukstā kara laikā oficiālā Krievi-
ja meklē, kā a) vājināt eiroatlantisko stratēģisko vienotību; b) vājināt Eiropas valstu 
vienotību (vienotas politikas pret Krieviju iespēju mazināšanai); c)  sašķelt (pola-
rizēt) ES dalībvalstu iekšējās sabiedrības. Valstu iekšējai šķelšanai tiek izmantots 
etniskais dalījums, liberāli-konservatīvā šķirtne un populisma šķirtne – “labā tauta” 
pret “slikto establishment”. Visu triju starpvalstu (ārējās) un sabiedrības (iekšējās) 
šķelšanas sasniegšanai tiek īstenotas Kremļa informatīvās aktivitātes Latvijā. 

Vislielāko sabiedrības noskaņojuma polarizāciju Kremlis panāk, kultivējot ne tikai 
Latvijas iekšējās problēmas, bet arī lielās tēmas – “agresīvā NATO”, “birokrātiskā un 
dekadentā ES”, “neiespējamā demokrātija”, “Vašingtonas un Briseles kundzība” u. c. 
Masīvā Kremļa televīzijas kanālu klātbūtne Latvijā ietekmē tieši šo lielo tēmu kulti-
vēšanu, jo tās ir orientētas vispirms jau uz pašas Krievijas iekšējo auditoriju. Latvijas 
sabiedrība šajā ziņā tiek ietekmēta gan ar nodomu, gan bez tā – ģeogrāfiskā tuvuma 
un krievu valodas zināšanu dēļ.  

Latvijas pieredze var bagātināt sabiedroto valstu izpratni par Kremļa dezinformā-
cijas būtību, jo Krievijas informatīvie uzbrukumi tika aktivizēti jau 1998.  gadā  – 
uzreiz pēc Latvijas atteikšanās pieņemt Krievijas drošības garantijas kā alternatīvu 
NATO. Ar šādu priekšlikumu nāca klajā Krievijas premjers Viktors Černomirdins 
1997. gadā pēc tam, kad Latvija 1995. gadā oficiāli pieņēma mērķi iestāties NATO 
un Eiropas Savienībā. Saistībā ar Latvijas mērķiem iestāties ES un NATO Krievija 
izmantoja divus galvenos komunikācijas virzienus: 1) diskreditēt Latviju kā neuzti-
camu NATO partneri un nepietiekami demokrātisku valsti, lai iestātos ES; 2) Latvi-
jas publiskajā telpā kultivēt priekšstatus par ES kā jaunu Padomju Savienību, bet par 
NATO kā Aukstā kara reliktu. 
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VĒSTNIEKA – “UZVARĒTĀJA DĒLA” – KOMUNIKĀCIJA

2017.  gadā akreditētais Krievijas vēstnieks Latvijā Jevgēņijs Lukjanovs šogad tur-
pināja pērn uzsākto paternālisko komunikācijas stilu. Šajā ziņā viņš atgādina biju-
šo Krievijas vēstnieku Latvijā Viktoru Kaļužniju, kurš necentās ierobežot sevi ar 
diplomātisko etiķeti. V.  Kaļužnijs dažkārt publiski pamācīja Latvijas žurnālistus, 
kā un kādi jautājumi viņiem ir jāuzdod vēstniekam. Ja citos apstākļos cilvēka tie-
šums kā rakstura īpašība nav nemaz tik slikta, tad diplomātijas tradīcijas prasa zinā-
mu savaldību. 2017.  gadā Jevgēņijs Lukjanovs intervijā žurnālam Telegraf norādī-
ja, ka Latvijā neesot “Maskavas rokas” un Krievijas propagandas, savukārt fobijas 
esot grūti ārstējamas.11 No teiktā izriet, ka bija domātas Latvijas iedzīvotāju fobijas. 
Meli (par propagandas neesamību) un aizskarošs stils (par fobijām) ir viena lieta, 
pavisam cits līmenis tika sasniegts intervijā Latvijas Radio 4, ko vēstnieks sniedza 
2018. gada 19. janvārī. J. Lukjanovs izglītības reformas kontekstā teica šādi: “Sapro-
tiet, lūk, ja es būtu Latvijā dzimis krievs, es ne tikai būtu sašutis un uzbudināts. Es 
varētu vispār pāriet jau no parlamentārām un politiskām noraidījuma (ņeprijatija) 
metodēm, varbūt pat pie citām. […] Bet manas iedzimtās tiesības runāt dzimta-
jā valodā var atņemt tikai kopā ar manu dzīvību. Bet, ja šis apdraudējums man kā 
etnosam, apdraudējums manai identitātei, apdraudējums manai nākotnei, tad kā to 
uztvert?”12

Pirmkārt, neviens neaizliedz cilvēkiem runāt krieviski, otrkārt, šādi izteikumi 
var tikt traktēti kā iejaukšanās Latvijas iekšējās lietās. Tā ir cilvēku kūdīšana uz 
nekonvencionālām protesta metodēm un tāpēc nedrīkst tikt tolerēta. Varam tikai 
iedomāties, kāda būtu Kremļa un Krievijas Ārlietu ministrijas reakcija, ja Latvi-
jas vēstnieks Māris Riekstiņš ierastos Tatarstānā un aicinātu tatārus iziet ārpus 
politiskām protesta metodēm… Atšķirībā no Latvijas, kas ir nacionāla valsts, 
Krievija sauc sevi par daudznacionālu, turklāt federatīvu valsti. Tatāru identitātes 
saglabāšanas centieni Krievijas valdībai tiešām būtu jāatbalsta, bet notiek pretē-
jais. Īsumā var secināt, ka oficiālā Krievija pārmet Latvijai to, kas tai nemaz nav 
jādara (krievu identitāti izglītības reforma neapdraud), savukārt Krievijas valdība 
pati nedara to, kas ir tās pienākums pret daudzām Krievijā dzīvojošajām tautām, 
kurām nav savas  – atsevišķas valsts, kas parūpētos par to kultūras un valodas 
saglabāšanu.

Reaģējot uz žurnālista atgādinājumu par Latvijas nostāju divu okupāciju (gan Vāci-
jas, gan PSRS) jautājumā, J.  Lukjanovs intervijā teica, ka Padomju Savienība Lat-
viju neokupēja, tikai inkorporēja, vēlāk atbrīvoja no Vācijas okupācijas. Krievijas 
vēstnieks turpināja: “Tieši tāpēc es esmu karavīra  – uzvarētāja dēls.”13 Domājot 
par vēstnieka teikto analoģijās, rodas jautājums  – vai mums ir jāgodina tie Vācijas 
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karavīri, kuri atbrīvoja Latviju no PSRS karaspēka un varas 1941.  gadā? Atbilde ir 
noliedzoša. Līdzīgi arī cita agresora – Padomju Savienības – spēku ienākšana Latvijā 
1944.–1945. gadā pamatoti tiek uztverta kā atkārtota okupācija, tāpēc ne vienu, ne 
otru agresoru nav, par ko godināt. Ja tie bija atbrīvotāji, tad kur palika brīvība? Viena 
totalitāra vara sakāva citu – sev daļēji līdzīgu. Tāpēc, lai ko domātu bijušie sarkanar-
mieši un viņu pēcteči, Latvijā katru gadu 8. maijā (kopā ar visu pārējo brīvo pasau-
li) tiks pieminēta tā traģēdija, kura kā smags ceļa rullis 1940.–1945.  gadā pārbrau-
ca pāri Latvijai gan no Rietumiem, gan Austrumiem, atstājot smagas rētas, daļa no 
kurām vēl nav sadzijušas. Un lozungs piemiņas pasākumos būs – “nekad vairs”, nevis 
Krievijas medijos skandinātais – “varam atkārtot”.  

KRIEVIJAS REAKCIJA UZ IZGLĪTĪBAS REFORMU LATVIJĀ

Saeima 2018.  gada 22.  martā pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās 
izglītības likumā, kas paredz ar 2019./2020.  mācību gadu mazākumtautību skolās 
sākt pakāpenisku pāreju uz izglītību latviešu valodā vidusskolu posmā. Lēmums ir 
atbilstošs Latvijas kā nacionālas valsts stiprināšanai. Šāds solis vidējā un ilgtermi-
ņā būtiski veicinās sabiedrības saliedēšanu, jo sevišķi Krievijas informatīvās ietek-
mes kontekstā. Neilgi pirms likumu izmaiņu pieņemšanas izglītības ministrs Kārlis 
Šadurskis intervijā televīzijas kanālam pauda: “Protams, Maskava ir ļoti ieinteresēta 
saglabāt to Latvijas jauniešu īpatsvaru – aptuveni 20 %, kas vāji pārvalda valsts valo-
du un līdz ar to ir ļoti pakļauti Krievijas propagandai.”14 Saeimas debatēs par liku-
ma grozījumiem K.  Šadurskis norādīja: “Ja mēs būtu veikuši šīs reformas, mums 
jau 27  gadus nebūtu balsojuma pēc etniskā principa.”15 Līdzšinējā Latvijas pamat-
straumes politisko partiju nogaidīšanas taktika nav palīdzējusi veicināt sabiedrības 
integrāciju, ir zaudēts daudz laika, pateicoties politisko partiju – Latvijas Ceļš, Tau-
tas Partija, Jaunais laiks, Vienotība un ZZS neizlēmīgumam šajā jautājumā. Tomēr 
labāk vēlāk nekā nekad. 

Oficiālās Krievijas reakcija nebija ilgi jāgaida. Krievijas Ārlietu ministrija (ĀM) 
24. martā paziņoja, ka Saeimas pieņemtie likumu grozījumi pasliktinās Latvijas un 
Krievijas divpusējās attiecības, un par to būšot atbildīga Latvija: “Oficiālajai Rīgai ir 
jāsaprot, ka ar saviem nedraudzīgajiem soļiem tā turpina sarežģīt divpusējās attiecī-
bas, un visa atbildība par to pilnībā gulstas uz Latviju”.16 Krievijas ĀM pauda viedok-
li, ka izmaiņas izglītības likumos esot turpinājums pēdējos divdesmit piecos gados 
Latvijā īstenotajai diskriminācijas politikai, kas vērsta uz krievvalodīgo iedzīvotāju 
piespiedu asimilāciju.17 Krievijas Ārlietu ministrijas oficiālajā paziņojumā tika paus-

https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/krievijas-am-pareja-uz-macibam-latviesu-valoda-pasliktinas-latvijas-un-krievijas-divpusejas-attiecibas-14194034
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/krievijas-am-pareja-uz-macibam-latviesu-valoda-pasliktinas-latvijas-un-krievijas-divpusejas-attiecibas-14194034
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/krievijas-am-pareja-uz-macibam-latviesu-valoda-pasliktinas-latvijas-un-krievijas-divpusejas-attiecibas-14194034
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ta cerība, ka šāda rīcība gūšot “objektīvu novērtējumu” no starptautisko institūciju 
puses. Tas nozīmē, ka tiks turpināta un aktivizēta sūdzēšanās starptautiskajā vidē 
par Latvijas valdības lēmumiem. 

Arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, uzstājoties forumā “Krievija – iespē-
ju zeme”, norādīja, ka Latvijas valdība mēģina piespiest trešdaļai valsts iedzīvotāju 
atteikties no savas vēstures, kultūras un valodas mantojuma. Viņš aicināja vērsties 
tiesu instancēs, ieskaitot Eiropas Cilvēktiesību tiesu. S.  Lavrovs pauda viedok-
li, ka tā neesot Krievijas iejaukšanās citu valstu lietās, jo cilvēktiesību aizsardzība 
par tādu nevarot tikt uzskatīta. Te nu jāatgādina pieredzējušajam Krievijas ārlietu 
ministram, ka viņa teiktais ir tipisks Krievijas dubulto standartu piemērs, ņemot 
vērā Krievijas reakciju gadījumos, kad starptautiskās institūcijas kritizē Maskavu 
par cilvēktiesību neievērošanu. Otrkārt, izglītības reformas turpināšana, kas cita 
starpā ir orientēta arī uz sabiedrības saliedēšanu, nekādi nav uzskatāma par cilvēk-
tiesību pārkāpumu. 

Reaģējot uz Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumu, Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs norādīja, ka izglītības jautājumi ir Latvijas iekšējā lieta un ka 
“Krievijas Ārlietu ministrijai nav ko jaukties citu valstu iekšējās darīšanās”.18 Krievi-
jas ārpolitikā un publiskajā diplomātijā krievu valodas statusa pieprasīšana kaimiņ-
valstīs ir ne tik daudz rūpes par diasporas likteni ārvalstīs, cik ģeopolitisko interešu 
virzīšana Maskavas dominances vairošanai. No Krievijas puses politizētā valodas 
popularizēšana ir radījusi pamatotu pretreakciju tajās valstīs, kurās ir salīdzino-
ši liels krieviski runājošo īpatsvars. Svarīgi, ka tiek īstenotas ne tikai jau pieņemtās 
likuma izmaiņas, bet arī tiek plānoti nākamie soļi, piemēram, visu (izņemot privāto) 
pirmsskolas izglītības iestāžu pāreja uz latviešu valodu. 

EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS

Starpvalstu komunikācijas un sadarbības minimums tiek saglabāts, tas ir tikai nor-
māli kaimiņattiecībās, pat ja domstarpības par lielajiem jautājumiem saglabājas. Var 
piekrist Latvijas vēstnieka Krievijā Māra Riekstiņa teiktajam, ka tas, ka mēs esam 
tiešie kaimiņi, abas valstis virza uz nepieciešamību veikt dialogu.19 Gan Ārlietu 
ministrijas, gan Satiksmes ministriju līmenī komunikācija ar Krievijas institūcijām 
ir nepieciešama. Atbilstoši datiem par 2017. gadu Krievija ieņem trešo vietu Latvijas 
eksportā ar 9,12 % no visa Latvijas eksporta. Naudas izteiksmē tas ir aptuveni viens 
miljards, 39  miljoni EIRO. Vairāk Latvija eksportē tikai uz Igauniju un Lietuvu. 
Krievija ir ceturtais lielākais Latvijas preču importētājs. Labāki rādītāji ir Igaunijai, 
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Lietuvai, Vācijai un Polijai.20 Kopējais tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju veido 
nepilnu 2,1 miljardu eiro, kas ierindo Krieviju kā ceturto lielāko Latvijas preču tirdz-
niecības partneri.

Sankciju režīms turpina pastāvēt, tas ietekmē ekonomiskās attiecības. Krievija 
vēlētos rīkoties pēc principa – kas bijis, bijis, aizmirstam par Krimu, par Donbasu, 
ejam tālāk! Šāda pieeja nav savienojama ar izpratni par tiesiskumu Eiropā. Krievi-
jas vēstnieks Latvijā Jevgēņijs Lukjanovs intervijā Latvijas Radio 4 teica: “Jūs esat 
pazaudējuši Krievijas tirgu. Jūs neatgriezīsities tur. Aizvietošana21 ir notikusi un ir 
pabeigta.”22 Tad jau Latvijai nav ko zaudēt – par vienu politisko sviru Kremļa rokās 
mazāk. Neskatoties uz retoriku medijos par tranzīta un tirdzniecības ar Krieviju 
kritumu, statistika par 2017.  gadu rāda, ka kopējais preču tirdzniecības apgrozī-
jums ar Krieviju 2017.  gadā palielinājās par 19,9  % attiecībā pret 2016.  gada atbil-
stošo periodu. Sevišķi būtisku kāpumu piedzīvoja Latvijas preču eksports uz Krie-
viju, kas 2017. gadā pieauga par 32 % vairāk salīdzinājumā ar 2016. gada atbilstošo 
periodu.23

VĒLĒŠANAS UN “MELNIE SARAKSTI”

2018.  gada Saeimas vēlēšanu rezultāti bija grūti paredzami, daļa sabiedriskās 
domas kompāniju veikto aptauju neuzrādīja ZZS popularitātes kritumu, Attīstībai/
Par! un Jaunās Konservatīvās partijas kāpumu. Cita intriga bija saistīta ar partijas 
KPV LV iespējamo sadarbību ar partiju Saskaņa valdošās koalīcijas veidošanā. KPV 
LV atšķirībā no citiem politiskajiem spēkiem nebija norādījusi savu skatījumu uz 
prioritātēm ārpolitikā. Valsts prezidents Raimonds Vējonis, apzinoties potenciālos 
riskus, jau laikus norādīja, ka premjera kandidātam būs jāsaskaņo ar viņu ārlietu 
un aizsardzības ministru kandidatūras. Krievijas vektora attīstīšanu kā prioritāru 
ārpolitikā izcēla Latvijas Krievu savienība, kura nepārvarēja 5 % barjeru iekļūšanai 
parlamentā. Labēji centrisko partiju deputātu kandidāti šogad bija diezgan vienoti 
jautājumā par attiecībām ar Krieviju. Pārsvarā izskanēja doma, ka ir jāuztur normā-
las kaimiņattiecības, vienlaikus jāsaglabā ES sankciju režīms Krimas aneksijas un 
kara Donbasā dēļ.

Partija Saskaņa pirmsvēlēšanu periodā centās pārliecināt vēlētājus, ka tā ir pagriezu-
sies ar seju pret Rietumiem un, nonākot valdībā vai pat vadot to, Latvijas stratēģis-
kās izvēles ārpolitikā netiks mainītas. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, sakrita partijas 
Saskaņa un Krievijas vēstnieka J.  Lukjanova vēstījums par trim valodām izglītībā. 
J.  Lukjanovs teica, ka “otrās valodas zināšanas papildus dzimtajai divkārši paplaši-
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na redzesloku, trešās valodas zināšanas  – tā jau ir ģeometriskā progresija…”24 Par-
tijas Saskaņa premjerministra kandidāts Vjačeslavs Dombrovskis norādīja, ka viņa 
pārstāvētā partija iestājas par izglītību trijās valodās.25 Iespējams, ka tas, ka vēstnieks 
atbalsta līdzīgu ideju, ir tikai sakritība.

Publiskajā telpā ik pa laikam izskanēja bažas, vai Kremlis neiejauksies Latvijas par-
lamenta vēlēšanās. Ņemot vērā Krievijas mediju masīvo klātbūtni Latvijā, oficiāla-
jai Krievijai ir iespēja ietekmēt daļu Latvijas vēlētāju viedokli četru gadu starplaikā 
starp vēlēšanām. Tāpēc nezin vai ir vērts Krievijai vēlreiz riskēt ar reputāciju, īste-
nojot, piemēram, hakeru uzbrukumus un kandidātu e-pastu sarakstes zagšanu. 

Neiztika tomēr bez atklātiem incidentiem informācijas telpā vēlēšanu kontek-
stā. Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova komentēja partijas 
Jaunā Vienotība kandidāta ārlietu ministra Edgara Rinkēviča reklāmas plakātu, 
kurš vēstīja: “Par spīti Kremlim Latvija ir un būs izdevusies valsts”. “Neizdevušās 
valsts” rāmējums ir plaši izplatīts Krievijas dezinformācijas kampaņās pret Lat-
viju. M. Zaharovas reakcija, kā jau ierasts, bija sarkastiska un ironijas pilna. Viņa 
teica, ka “Kremlis gan gribēja, lai Latvija būtu plaukstoša valsts. Taču, ja grib būt 
tikai izdevusies  – Dieva dēļ.”26 Kas tieši Krievijas ārpolitikā attiecībās ar Latviju 
liecina, ka Kremlis ir vēlējies, lai Latvija būtu plaukstoša? Vai tranzīta plūsmu pār-
virzīšana no Latvijas ostām? Vai arī aizliegums iepirkt noteiktus Latvijas pārtikas 
ražojumus? 

Ja iemesls ES sankcijām pret atsevišķām Krievijas amatpersonām ir Krievijas īste-
notie starptautisko tiesību rupjie pārkāpumi, tad Krievijas pretsoļiem nav nekāda 
tiesiska un normatīva pamatojuma. Latvijas parlaments balsoja par Magņicka liku-
mu, kas paredz sankcijas tām Krievijas amatpersonām, kuras ir vainojamas cilvēktie-
sību pārkāpumos. Krievija 2018. gadā informēja par savu melno sarakstu, kurā tika 
iekļauti Latvijas politiķi, kuri nav vainojami cilvēktiesību pārkāpumos. Kā var uzla-
bot starpvalstu attiecības, ja Krievijas puse persona non grata statusu piešķir Saei-
mas Ārlietu komisijas vadītājam Ojāram Ērikam Kalniņam un tieslietu ministram 
Dzintaram Rasnačam? Cits melnajā sarakstā iekļautais politiķis, Vienotības frakcijas 
deputāts Andrejs Judins trāpīgi norādīja, ka viņam ir dalītas emocijas par šo notiku-
mu: “No vienas puses – gandarījums par novērtējumu, no otras – rūgtums un bažas 
par režīmu kaimiņvalstī, kas tiesiskuma un demokrātijas stiprināšanu Latvijā uzska-
ta par savu nacionālo apdraudējumu”.27
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SECINĀJUMI  

Krievijas iekšpolitiskā atmosfēra nav īpaši mainījusies kopš 2017.  gada nogales. 
V. Putins tika ievēlēts 2018. gada pavasarī uz nākamajiem sešiem gadiem. Autoritārā 
režīma saglabāšanai 2018. gadā tika turpināta skrūvju pievilkšana sociālo tīklu lieto-
tājiem. Ja televīzijas kanālu kontrole tika īstenota jau pirmajā V. Putina prezidentū-
ras termiņā, tad interneta vides kontrole tiek īstenota pakāpeniski, gan ar “Jarovajas 
likuma”, gan Kremlim netīkamu ziņu izplatītāju kriminālvajāšanas palīdzību. 

2018.  gads pagāja valsts simtgades un parlamenta vēlēšanu gaismā. Attiecības ar 
Krieviju tas būtiski neietekmēja. Informatīvajā telpā bija vērojami uzbrukumi 
gan Latvijas dibināšanas, gan mūsdienu eksistences pamatošanas idejām. Latvi-
jas–Krievijas politiskā komunikācija ārpolitikas un satiksmes resoru līmenī notiek 
nepieciešamā minimuma robežās. Savstarpējā tirdzniecība uzrāda salīdzinoši labus 
rezultātus. Līdzīgi kā 2018.  gadā arī 2019.  gadā Latvijai ir jāturpina jau dažu gadu 
garumā īstenotā divu ceļu politika attiecībās ar Krieviju  – ierobežojošie pasākumi 
(sankcijas) un dialogs diplomātu un nozaru pārstāvju līmenī (Ārlietu ministrijas 
koordinācijā).

V. Putina reitingu kritums nav labs apstāklis mierīgai notikumu attīstībai gan Krie-
vijas iekšienē, gan starptautiskajā vidē. Visdrīzāk Kremļa izraisīti vai atbalstīti pro-
cesi ārvalstīs uzturēs spriedzi un turbulenci starptautiskās politikas dienaskārtībā. 
Var droši prognozēt, ka oficiālā Krievija aktivizēs sūdzēšanos starptautiskajā vidē 
par Latvijas izglītības sfēru regulējošo likumu izmaiņām. Ir nepieciešama Latvijas 
publiskās diplomātijas aktivizēšana Rietumvalstīs, skaidrojot valsts valodas stipri-
nāšanas nozīmi sabiedrības saliedēšanā un Kremļa propagandas un dezinformācijas 
ietekmes mazināšanā.

Latvijas pretošanās Krievijas dezinformācijas ietekmei joprojām notiek sporādis-
ki  – atsevišķiem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un organizācijām darbojoties 
atbilstoši savai izpratnei, spējām un kapacitātei. Trūkst aktivitāšu koordinācijas un 
valsts institūciju atbalsta. Oficiālās Krievijas informatīvie uzbrukumi Latvijai ir 
gan demokrātiju deformējoši, gan drošību mazinoši. Drošības jautājumi ir un paliek 
valsts institūciju atbildība, tātad slodzi par Krievijas dezinformācijas izgaismošanu 
un pretdarbību tai nedrīkst uzkraut tikai uz pilsoniskās sabiedrības pleciem. Sabied-
rības pašorganizēšanās “no apakšas” ir efektīvs līdzeklis propagandas ietekmes mazi-
nāšanai, tomēr tam ir nepieciešams valsts finansiāls un tehnisks atbalsts. 

Latvijā ar katru gadu padziļinās ekspertīze informācijas karu un stratēģiskās komu-
nikācijas jautājumos, tomēr ar NVO un domnīcu kapacitāti nepietiek, lai minē-
tās zināšanas sasniegtu pēc iespējas plašāku sabiedrību. Cilvēku informētība un 
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medijpratība ir principiāli svarīgs Latvijas demokrātijas funkcionēšanas un draudu 
novēršanas priekšnosacījums. Visefektīvāk mērķus varēs sasniegt, ja notiks koordi-
nēta sadarbība starp valsts institūcijām, nevalstisko sektoru un mediju pārstāvjiem. 
Atstāt šos jautājumus pašplūsmā nozīmē vieglprātīgi ļaut autoritāriem spēkiem 
ietekmēt Latvijas iedzīvotāju prātus un sirdis.
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LATVIJAS ĶĪNAS POLITIKA  
UN “16+1” LOMA TĀS IZVEIDĒ
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova,  
Latvijas Ārpolitikas institūta Jaunā Zīda ceļa programmas vadītāja, 
Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas Sudiju centra direktore

Kopš Ķīnas un 16  Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības platformas 
(tālāk  – “16+1”) aizsākuma 2012.  gadā un līdz šim brīdim Latvijas Republika ir 
novērtējusi formāta radītās iespējas, tostarp regulāras augsta līmeņa tikšanās ar 
Ķīnas ministru prezidentu Li Kecjanu un prezidentu Sji Dzjiņpinu, Ķīnas izrādīto 
politisko gribu, kas cita starpā rezultējusies vairāku eksporta produktu grupu sertifi-
kācijā, kā arī individuālo kontaktu straujo pieaugumu.

No otras puses, Baltijas valstis kopumā un Latvija it īpaši bija paudušas bažas, ka šo 
valstu reģionālais un nacionālais piedāvājums Ķīnai varētu palikt nepamanīts lielā 
partneru skaita dēļ, jo citas formātā iesaistītās valstis bija nākušas klajā ar līdzīgiem 
sadarbības virzieniem, proti, eksporta pieaugumu un investīciju piesaisti. Līdzīgu 
piedāvājumu pārsātinājuma problēmas, kā arī citu ārējo un iekšējo apsvērumu dēļ 
Latvijai nācās koordinēt nacionālo pieeju sadarbībai ar Ķīnu, veidojot savu Ķīnas 
politiku. Rezultāts ir ticis sasniegts ar savstarpēji saistītu triju dimensiju modeļa 
palīdzību: 1)  izvērtētas un izmantotas Ķīnas piedāvātās iespējas; 2)  notikusi pro-
aktīva dalība jaunu reģionālu formātu izveidē, lai mijiedarbotos ar Ķīnu Baltijas un 
Ziemeļeiropas mērogā; 3) pastiprināta starpinstitucionālā koordinācija un izveidots 
informācijas apmaiņas tīkls. Turklāt, pateicoties konsekventai orientācijai uz Eiro-
pas Savienības oficiālo pozīciju, Latvija ir izvairījusies no jebkādām domstarpībām 
ar Briseli attiecībā uz Latvijas arvien aktīvāko Ķīnas politiku.

Šajā rakstā tiek apgalvots, ka reģionālās sadarbības formāts “16+1” ir kalpojis par 
katalizatoru, sniedzot ieguldījumu Latvijā vēl nepieredzētas Ķīnas politikas izveidē. 
Šāds pavērsiens pats par sevi var tikt uzskatīts par “16+1” sadarbības veiksmes stāstu. 
Tomēr, lai Latvija spētu iegūt no šobrīd radītā virzītājspēka, klāt pie jau aktīvo sadar-
bības virzienu paplašināšanas, proti, transporta un loģistikas sektora, produktu ser-
tifikācijas un eksporta pieauguma un kontaktu cilvēku starpā veicināšanas, būtu vēr-
tīgi pievērsties nacionālās redzamības un pamanāmības, kā arī konsekventa valsts 
zīmola veidošanai, iesaistot gan valsts, gan nevalstiskās institūcijas vienotā stratēģis-
ki izstrādātā naratīvā par to, kas ir Latvija un ko tā vēlas panākt attiecībās ar Ķīnu.
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“16+1” AIZSĀKUMI – UZSVARS UZ EKONOMIKU  
UN INFRASTRUKTŪRU

2012.  gadā publicētā dokumenta, kurā secīgi izklāstīti piedāvājumi 16  valstīm vēl 
pirms “16+1” platformas institucionalizēšanas, proti, “Ķīnas divpadsmit draudzīgas 
iniciatīvas sadarbības ar Centrālās un Austrumeiropas valstīm veicināšanai”, agrī-
nais pamatpiedāvājums bija balstīts infrastruktūras aizdevumos. Otrā iniciatīva ska-
nēja: “Dibināt speciālu kredītlīniju 10 miljardu ASV dolāru apmērā, noteikta daļa no 
kuras būs koncesiju aizdevumi, koncentrējoties uz tādiem sadarbības projektiem kā 
infrastruktūra, augstās un jaunās tehnoloģijas un zaļā ekonomika.”1 

Tomēr šis piedāvājums nebija saistošs Latvijai un vēl citām desmit Eiropas Savienī-
bas dalībvalstīm, kuras bija aicinātas piedalīties “16+1” formātā, jo tajā bija iekļauti 
nosacījumi, kurus nebūtu bijis iespējams savietot ar ES likumdošanu. Ķīnas izvirzī-
tie nosacījumi saturēja punktu par obligāto ķīniešu komponenti vismaz 50 % apmērā 
un pieprasīja valsts garantiju pat privātajiem projektiem. Turpmākās pārrunas atklā-
ja arī citus problemātiskus aspektus, tostarp ķīniešu uzņēmumu rezervētību attie-
cībā uz dalību atklātos iepirkumu konkursos. Protams, ka šāda neatbilstība starp 
Ķīnas piedāvājumu un ES likumdošanu un praksēm noveda pie aizdomām par for-
māta mērķiem gan Briselē, gan Berlīnē, gan arī Parīzē, un Ķīnas iniciatīvas tika gal-
venokārt nodēvētas par “investīcijām ietekmē”.2

“16+1” formātam progresējot, tas piedzīvoja pieskaņošanos no Ķīnas puses, tomēr ar 
to nebija gana, lai atvairītu Eiropā radušās aizdomas. 

Šādā situācijā Latvija, novērtējot savas attiecības ar Ķīnu, bet arī vēloties izvairī-
ties no kļūšanas par daļu no Ķīnas un Eiropas Savienības pretrunām attiecībā uz 
“16+1”, ķērās pie proaktīvas Ķīnas politikas veidošanas. Šis process ir rezultējies 
novērojamā platformu, ieinteresēto personu un institūciju, kā arī tiešo kontaktu 
pieaugumā.

KONSEKVENTA ĶĪNAS POLITIKA –  
“16+1” PATIESAIS PIENESUMS

Iesākumā “16+1” platforma tika skatīta primāri kā potenciāls pastiprinošs mehā-
nisms Latvijas sadarbībai ar Ķīnu ekonomikā un tirdzniecībā, it īpaši negatīvās 
tirdzniecības bilances izlīdzināšanai. Šo tēzi ilustrē Ķīnas ievietošana sadaļā “Kon-
kurētspējīga Latvijas ekonomika” Ārlietu ministra ikgadējos ziņojumos par paveikto 
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un iecerēto darbību valsts ārpolitikā. Tomēr ir plaši ticis parādīts, ka ekonomiskās 
sadarbības progress ir gana lēns, un nozīmīgi rezultāti ārvalstu tiešo investīciju pie-
saistē vēl nav sasniegti. Latvijas preču eksporta pieaugums uz Ķīnas Tautas Republi-
ku laika posmā no 2011. līdz 2017. gadam ir bijis 39.74 miljonu eiro apmērā3, bet līdz 
ar importa pieaugumu tirdzniecības bilances izlīdzināšanas problēmu tik un tā nav 
izdevies atrisināt. Taisnības labad gan jāteic, ka šī situācija nav raksturīga tikai Latvi-
jai vien, tā novērojama visās 11 ES dalībvalstīs, kas iesaistītas “16+1” formātā, tāpēc 
tās risināšana nacionālā mērogā diez vai spēs nest nozīmīgus rezultātus.

Sadarbība transportā un loģistikā sniedz lielāku pamatu optimismam. Latvijas 
transporta un loģistikas nozari, kaut ar tai raksturīgiem izaicinājumiem, piemēram, 
dzelzceļa nepietiekamu elektrifikāciju, tomēr veido sinerģisks ostu, lidostas un plat-
sliežu dzelzceļa tīkls, kurā drīzumā iekļausies arī šaursliežu dzelzceļa  – Rail Bal-
tic – sniegtās priekšrocības. Šis sektors nodrošina mūsu valsts pakalpojumu ekspor-
ta ceturtdaļu. Sekojot pakāpeniskam kritumam tranzīta sakaros ar Krieviju, kā arī 
saskaņā ar risku diversifikācijas politiku un stratēģiju par iekļaušanos jaunos tirgos, 
šī nozare dabiski atveras Ķīnas iniciatīvu nestajām iespējām. “Konteinerpārvadāju-
mu attīstība Eirāzijas telpā”4 ir nosaukta par vienu no mērķiem 2017.  gada Latvijas 
ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā.

Neskatoties uz šiem faktoriem, var ar pārliecību apgalvot, ka “16+1” formāts vēl nav 
sniedzis piepildījumu Latvijas sākotnējām gaidām ekonomikas sadarbības attīstībai 
ar Ķīnu. Bet var argumentēt, ka “16+1” platforma ir kalpojusi par katalizatoru daudz-
pusīgai Ķīnas politikai Latvijā.

Šī apgalvojuma atbalstam būtu jāpievērš uzmanība vairākām tendencēm.
1) Apmaiņa ar Ķīnu ir nozīmīgi pieaugusi ministriju, parlamentārajā un pašvaldību 

līmenī; par to liecina augsta līmeņa vizīšu skaita kāpums, proti, sešos gados no 
2012.  gada notikušas 30  nozīmīgas Latvijas amatpersonu vizītes, pretstatā tikai 
22 vizītēm 18 gadus ilgajā periodā no 1994. līdz 2011. gadam.5

2) Latvijas Republikas Ārlietu ministrija ir izveidojusi starpinstitucionālu darba 
grupu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta 
ietvaros organizēto pasākumu koordinēšanai, pieaicinot gan valsts, gan pašvaldī-
bu, gan nevalstiskā sektora institūcijas.6

3) Ķīnas loma kopš 2012.  gada ar valsts ārlietu stratēģiju saistītos dokumentos ir 
pakāpeniski pieaugusi.7

4) Baltijas valstis ir aktīvi virzījušas jaunas parlamentārās sadarbības platformas, 
piemēram, “Nordic-Baltic 8 plus China” (t.  s. NB8) un “Baltic 3 plus China”, lai 
risinātu “16+1” piedāvājumu pārsātinājuma problēmu un veidotu Baltijas valstu 
kā Ziemeļvalstu, nevis Austrumeiropas valstu uztveri Ķīnā. Ķīna ir akceptējusi šīs 
platformas.8
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5) Baltijas valstu reģions kopumā un konkrēti Latvija ir precizējuši savu sadarbības 
piedāvājumu Ķīnai kā transporta, loģistikas un inovāciju laukam piederīgu, snie-
dzot ieguldījumu “16+1” stratēģijas koriģēšanā un atšķirīgiem reģioniem vairāk 
pieskaņotu pieeju veidošanā no Ķīnas puses.

Kopš Ķīna iesāka proaktīvi darboties, lai palielinātu apmaiņu iespējas, un paplaši-
nāja sadarbību, iekļaujot arvien lielāku virzienu skaitu, tostarp tūrismu, produktu 
sertifikāciju, sadarbību starp pašvaldībām, zinātni, izglītību un kultūru,9 Latvijas 
iesaiste kļuva dziļāka un pielāgotāka, un iesākās nozīmīgs ieinteresēto personu un 
institūciju pieaugums šajos sektoros, ieskaitot gan valsts, gan NVO pārstāvjus. 

Tās valsts sektora institūcijas, kuras iepriekš nebija aktīvi iesaistītas sadarbībā ar 
Ķīnu, piemēram, Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Finanšu 
ministrija, Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija, ir kļuvušas pamanāmākas savas Ķīnas pieejas veidošanā un ir klātesošas pie 
sarunu galda līdzās tradicionāli aktīvākiem spēlētājiem – Ārlietu ministrijai, Latvi-
jas Institūtam, Saeimai, Valsts kancelejai, Ekonomikas ministrijai un tās Investīciju 
attīstības aģentūrai, kā arī Satiksmes ministrijai.10 

Arī NVO pārstāvji, piemēram, Darba devēju konfederācija, Tirdzniecības un rūpnie-
cības kamera, kā arī vairākas domnīcas un biznesa padomes ir iesaistījušās atgrieze-
niskās saites veidošanā, runājot par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras viņu biedri, 
un šādi aktīvi sniedzot ieguldījumu informētu lēmumu pieņemšanai nepieciešamajā 
faktu bāzē.

Ķīna ir kļuvusi pamanāmāka arī publiskajā telpā, pieaugot publikāciju skaitam par 
tās ekonomiku, politiku, sabiedrību un vērtību jautājumiem. Kaut arī Ķīnas tēls Lat-
vijas plašsaziņas līdzekļos ir polarizētāks, salīdzinot ar valstīm, kurām ir ilgāka kon-
taktu vēsture ar to, tomēr reportāžu pieaugums ir nozīmīgs rādītājs, jo ilustrē arvien 
plašāku pieprasījumu pēc vietējās analīzes.11 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI

Pirmo reizi Latvijas valstiskuma simt gadu ilgajā vēsturē nacionālie un subnacionā-
lie aktori piedzīvo tik augstu dažādības un koordinācijas līmeni Latvijas Ķīnas poli-
tikas veidošanā.

Šāda notikumu attīstība, kā arī cilvēku savstarpējo kontaktu un apmaiņas pieau-
gums starp Latviju un Ķīnas Tautas Republiku var tikt uzskatīti par nozīmīgāka-
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jiem “16+1” sadarbības ieguvumiem no Latvijas skatupunkta. Tā kā ekonomiskais 
sadarbības aspekts attīstās salīdzinoši lēni, Latvijai nevajadzētu nedz pārvērtēt, 
nedz noliegt Ķīnas lomu tās ekonomikā, bet gan turpināt konsekventi izstrādāt savu 
Ķīnas politiku, paturot iekļaušanos “16+1” formāta aktivitātēs kā vienu no tās pīlā-
riem. Būtu jāturpina saskaņoti izmantot visas pieejamās gan bilaterālās, gan multi-
laterālās platformas, proti, ES–Ķīnas augstā līmeņa stratēģisko dialogu, “16+1” for-
mātu, Joslas un Ceļa iniciatīvu, kā arī reģionālos formātus kā NB8 un “Baltic 3 plus 
China”, lai:
• strādātu pie pakalpojumu eksporta pieauguma, par prioritāti izvirzot transporta 

un loģistikas sektoru;
• strādātu pie turpmākas produktu sertifikācijas un eksporta pieauguma prioritāšu 

grupās;
• paplašinātu apmaiņu un kontaktus cilvēku starpā, ieskaitot tūristu skaita 

pieaugumu;
• investētu valsts redzamībā un konsekventā valsts zīmola veidošanā.

Pēdējais punkts ir pelnījis īpašu uzsvaru. Latvijai jāturpina pretoties gan Ķīnā, gan 
Eiropā sastopamajam izlīdzinošajam naratīvam, saskaņā ar kuru par visām 16  for-
mātā iesaistītajām valstīm tiek runāts ar apzīmējumiem “postsociālistiskas”/“post-
padomju”, “ES perifērija”, “ekonomiski nepietiekami attīstītas” un “jaunas”, vai pat 
dēvējot tās par “Eiropas jauno austrumbloku”.12 Latvijai jāturpina nelokāmi turēties 
pie Eiropas Savienības centrālās lomas tās ārpolitikā, skaidri paužot savu Ziemeļei-
ropas identitāti, un arī turpmāk gan vārdos, gan darbos jādemonstrē “16+1” formāta 
papildinošā loma ES–Ķīnas stratēģiskajā partnerībā. Turpmākais naratīvs būtu jāat-
tīsta sadarbībā ar zīmolveidošanas un publisko attiecību konsultāciju uzņēmumiem, 
un būtu jānodrošina, lai pie šāda izstrādāta naratīva turētos visi Latviju pārstāvošie 
aktori, kas iesaistīti apmaiņā ar Ķīnu. Jebkāda stratēģiskās un publiskās Latvijas 
pozicionēšanas fragmentācija rada sadrumstalotu iespaidu un vājina Latvijas priekš-
rocības Ķīnas partneru acīs. Vienota valsts zīmola veidošana ir atslēga, lai pavirzītu 
Latvijā veidojošos Ķīnas politiku vēl soli tālāk un pretotos negatīvajai stereotipizā-
cijai formātā, kurā visu 16 partneru atšķirības vēl joprojām tiek uzskatītas par mini-
mālām no Ķīnas skatupunkta. 

Latvijas dalība šajā formātā var tikt uzskatīta par noderīgu instrumentu ekspertīzes 
veidošanai, lai kompensētu ilgo laiku, kas pavadīts komunikācijas ar Ķīnu neesamī-
bas apstākļos, kā arī par iespēju iekļauties un sniegt ieguldījumu ES politiskajā dialo-
gā ar Ķīnu.

Tālākā nākotnē “16+1” sadarbības platforma kopā ar citiem Ķīnas pieaugošās redza-
mības aspektiem Latvijai var kalpot kā motivācija nacionālās Ķīnas stratēģijas 
definēšanai.



157

ATSAUCES

  1 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, China’s Twelve Measures for Promo-
ting Friendly Cooperation with Central and Eastern European Countries, 26.04.2012, https://www.
fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/wjbispg_665714/t928567.shtml

  2 Angela Stanzel, Agatha Kratz, et al., China’s investment in influence: the future of 16+1 cooperation, 
14.12.2016, European Council on Foreign Relations, https://www.ecfr.eu/publications/sum-
mary/chinas_investment_in_influence_the_future_of_161_cooperation7204

  3 Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas divpusējās attiecības, op.cit.
  4 Ārlietu ministrija, Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpoli-

tikā un Eiropas Savienības jautājumos, 2017,  https://www.mfa.gov.lv/images/ministrija/Arpoliti-
kas_zinojums_2017.pdf, 9

  5 Ārlietu ministrija, Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas divpusējās attiecības, 31.08.2018,  
https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/divpusejas-attiecibas/latvijas-un-kinas-tautas-republikas-attie-
cibas#ekonomika

  6 Likumi.lv, Par darba grupu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta 
ietvaros organizēto pasākumu koordinēšanai. Latvijas Republikas tiesību akti, 18.01.2016, https://
likumi.lv/ta/id/279414-par-darba-grupu-centraleiropas-un-austrumeiropas-valstu-un-kinas-sa-
darbibas-formata-ietvaros-organizeto-pasakumu-koordinesanai

  7 Ķīna tikai vienu reizi tika pieminēta Ārlietu ministrija ikgadējā ziņojumā 2013. gadā. Skatīt: 
Ārlietu ministrija, Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpo-
litikā un par paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos, 2012, https://
www.mfa.gov.lv/images/archive/data/zinojums_par_valsts_arpolitiku_2012.pdf 

 2013. gadā, ziņojumā tika iekļauti divi paragrāfi par Ķīnu, kopumā valsti pieminot 11 reizes. Ska-
tīt: Ārlietu ministrija, Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts 
ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos, 2013, https://www.mfa.gov.lv/images/archive/data/
file/arpolitikas_zinojums_2013.pdf

  8 Latvijas Republikas Saeima, Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu spīkeri kopīgā vizītē apmeklēs Ķīnu, 
05.01.2018,  http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/tiksanas-un-vizites/26475-baltijas-un-ziemel-
valstu-parlamentu-spikeri-kopiga-vizite-apmekles-kinu

  9 Cooperation Between China and Central and Eastern European Countries, Cooperation in All 
Areas, 11.11. 2018, http://www.china-ceec.org/eng/hzjl_1/glyhz/

10 Par darba grupu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros orga-
nizēto pasākumu koordinēšanai, op.cit.

11 Jukka Aukia, China in Eastern Europe: Geospatial Analysis, Conference presentation: China and 
the “Wider” Eastern Europe, Turku University CEAS, 2018

12 Martin Hala, Europe’s new ‘Eastern bloc’, 13.04.2018, Politico, https://www.politico.eu/article/
europes-new-eastern-bloc-china-economy-model-belt-road-initiative/

https://www.mfa.gov.lv/images/ministrija/Arpolitikas_zinojums_2017.pdf
https://www.mfa.gov.lv/images/ministrija/Arpolitikas_zinojums_2017.pdf
https://www.mfa.gov.lv/images/archive/data/zinojums_par_valsts_arpolitiku_2012.pdf
https://www.mfa.gov.lv/images/archive/data/zinojums_par_valsts_arpolitiku_2012.pdf


158

POZITĪVĀ DINAMIKA 
CENTRĀLĀZIJĀ –  
IESPĒJAS LATVIJAI? 
Gunta Pastore, Latvijas Republikas vēstniece Čehijā 

Centrālāzijas reģionā turpinās iepriekš necerēta pozitīva dinamika. Blakus Kazahs-
tānai kā nozīmīgs spēlētājs starptautiskajā arēnā ienākusi Uzbekistāna. Tās reformu 
centieni, saišu atjaunošana ar kaimiņvalstīm ir stimuls visa reģiona izaugsmei. Lai 
arī stabilitāte joprojām ir trausla, Centrālāzijas reģions uz pasaules krīžu un konflik-
tu fona izceļas ar pozitīvu dienaskārtību. 

Arī Eiropas Savienībai Centrālāzija  – Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turk-
menistāna un Uzbekistāna – ar tās 70 miljoniem iedzīvotāju kļūst interesantāka. ES 
turpina pielāgoties realitātei reģionā, kur priekšā ietekmīgāki partneri ar citiem spē-
les noteikumiem. 2019. gadā ES sola jaunu Stratēģiju Centrālāzijai. Tā varētu iezīmēt 
pragmatismu attiecībās, kā arī sinerģiju ar Ķīnas Joslas un ceļa iniciatīvu.  

Šajā kontekstā sava loma ir arī Latvijai. Latvija tradicionāli uzskata Centrālāziju par 
savu ārpolitisko specializāciju un aktīvi pozicionējas ES līmenī. Latvija vienmēr 
iestājusies par to, lai ES politika reģionā būtu balstīta uz reālistisku pieeju un līdz-
vērtīgu partnerību. Laiks rāda, ka tieši šādā virzienā ES politika arī attīstās. 

Augstākais punkts Latvijas iesaistē Centrālāzijā bija tās prezidentūra ES Padomē 
2015. gadā. Laika gaitā šādu ambīciju līmeni noturēt šķiet grūti. Ja ES ietvaros Lat-
vija turpina aktīvi atbalstīt Briseles dienaskārtību Centrālāzijā, kā arī mūsu eksper-
ti piedalās prezidentūras laikā uzsāktajās ES programmās reģionā, tad nacionālajā 
līmenī reģions plašākai publikai ir maz pamanāms. Darbs turpinās, bet, reģiona pie-
vilcībai pieaugot, citi ir aktīvāki un dara vairāk. 

Nenoliedzami, Latvijas ārpolitikā ir daudz izaicinājumu, tomēr būtu vērts nepazau-
dēt jau ieguldītā darba rezultātus. Centrālāzijas jautājumā Latvija ir veiksmīgi ieņē-
musi nišu Eiropas Savienībā. Lai starptautiskajā diplomātijā iegūtu atpazīstamību, 
nepieciešams laiks. Aptaujātie eksperti uzskata, ka Latvijai ir visas iespējas investēt 
pūles, lai šī nekļūtu par neizmantoto iespēju.   

Šajā sadaļā apskatītas aktualitātes Latvijas ārpolitikā attiecībā uz Centrālāziju. Iezī-
mēta iespējamā attīstība un piedāvātas rekomendācijas turpmākajam darbam.
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DINAMIKA CENTRĀLĀZIJAS REĢIONĀ

Centrālāzijas reģiona potenciāls ir milzīgs, un tā atvēršanās vairo starptautisko 
interesi un pat konkurenci. Ne velti pētnieki šo reģionu mēdz saistīt ar ģeopolitis-
ko “lielo spēli”, kurā lielvaras sacenšas par ietekmi. Vērojams, ka reģionā turpinājusi 
augt atkarība no divām valstīm – Ķīnas un Krievijas. Tas gan nenozīmē, ka Centrā-
lāzijas valstis pašas neveido aktīvu ārpolitiku. Īpaši Kazahstāna un Uzbekistāna cen-
šas paplašināt manevra iespējas, – to apliecina intensīvā augsta līmeņa vizīšu apmai-
ņa un investīciju plāni.  

Ārējās attiecības – draugos ar visiem 

Ķīna ir attīstījusi labas politiskās attiecības ar tām un ekonomiski dziļi iegājusi reģio-
nā, izkonkurējot Krieviju. Centrālāzijai akūti vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā, 
un tieši tāds ir arī Ķīnas Joslas un ceļa iniciatīvas mērķis. Arī drošības jomā Peki-
na redz Centrālāzijas valstīs partneri, cita starpā, lai stabilizētu Siņdzjanas Uiguru 
autonomo reģionu. Ķīnas investīcijas Centrālāzijas valstīm ir durvis uz Eiropas un 
Āzijas tirgiem, tomēr vērojamas arī bažas par Ķīnas augošo hegemoniju. Krievija 
atklāti neiebilst pret Ķīnas politiku, bet, kā redzams, nostiprina reģionā savu militā-
ro klātbūtni. 

Tiecoties mazināt atkarību, un, lai diversificētu ārvalstu investīcijas, Kazahstāna un 
Uzbekistāna aktīvi veido partnerības ar citām ietekmīgām valstīm. Starp to nozīmī-
gākajiem partneriem ir ASV, Indija, Japāna, Dienvidkoreja, Turcija, Irāna, kā arī ES 
lielās valstis. Pagaidām šī “draugos ar visiem” diplomātija darbojas. 

Kazahstānas prezidents N.  Nazarbajevs teicas pēc līdzsvara attiecībās ar Krieviju, 
Ķīnu un ASV, bet tas nav vienkārši. Runa ir par tās ostām Kaspijas jūrā, kur Ķīna jau 
nostiprinājusies kā Kazahstānas partneris tranzītā uz Eiropu. Arī Krievijai un ASV 
ir intereses. Janvārī N.  Nazarbajevs Vašingtonā vienojās par stratēģisko partnerību 
ar ASV, paplašinot līgumu par Ziemeļu sadales tīklu par tās ostu izmantošanu ASV 
tranzītam uz Afganistānu. Taču pusgadu vēlāk sekoja jauns pavērsiens  – Kaspijas 
jūrai piegulošo piecu valstu, tostarp Krievijas un Kazahstānas, prezidentu vienoša-
nās par Kaspijas jūras sadali, ne vien izbeidzot ieilgušo strīdu par teritoriju, bet arī 
liedzot ārējo militāro spēku klātbūtni šajā jūrā. 

Uzbekistānas prezidents Š. Mirzijojevs veido ap sevi draugu loku reģionā. Atjauno-
tās saites ar kaimiņvalstīm ļāvušas noņemt reģionālo spriedzi. Viņa konstruktīvā 
pieeja tiek atbalstīta. Martā pirmo reizi vēsturē visu piecu Centrālāzijas valstu līderi 
tikās Astanā, lai spriestu par reģiona integrāciju. Redzam arī Uzbekistānas centienus 



160

Afganistānas stabilizācijā un ciešākā reģionālajā mijiedarbībā. Martā Taškentā pēc 
prezidenta Š.  Mirzijojeva iniciatīvas notika augsta līmeņa starptautiskā konference 
par Afganistānu. Būtisks panākums, ka tā vienojās, ka miers Afganistānā jānodroši-
na uz Kabulas procesa pamata. 

Redzam, ka Š.  Mirzijojevs veido arī izdevīgu draudzību ar stratēģiski svarīgiem 
partneriem  – Ķīnu, Krieviju, ASV, Indiju, Japānu, Dienvidkoreju, Turciju, Franci-
ju un citām turīgajām valstīm. Ikvienu prezidenta vizīti vainago biznesa līgumi par 
apjomīgiem investīciju plāniem. Š.  Mirzijojeva vizīte Vašingtonā iezīmēja “jaunu 
ēru stratēģiskajā partnerībā” un vienojās par Ziemeļu sadales tīklu ASV tranzītam 
uz Afganistānu. Oktobrī ASV tirdzniecības ministrs V. Ross viesojās Taškentā, kur 
slavēja reformas, runāja par investīcijām un tirdzniecību. Īpaši jāizceļ ASV Kongresā 
nodibinātā grupa sadarbībai ar Uzbekistānu. 

Jauna ēra sākusies arī Uzbekistānas attiecībās ar Krieviju. Oktobrī Krievijas pre-
zidents V.  Putins gandrīz vienlaikus ar ASV pārstāvi bija vizītē Taškentā, uzteica 
Uzbekistānu kā Krievijas “lojālu sabiedroto un stratēģisko partneri” un noslēdza 
darījumu par 11  miljardu vērtas atomelektrostacijas būvi Uzbekistānā. Līdz šim 
Krievijai Centrālāzijā bijis viens stratēģiskais partneris – Kazahstāna, tagad paveras 
iespējas arī Uzbekistānā.

Kas attiecas uz Eiropu, Š.  Mirzijojevs oktobrī viesojās Francijā kā pirmajā no ES 
valstīm un parakstīja līgumus par apjomīgām investīcijām enerģētikas jomā. Fran-
cija ir arī pirmā ES dalībvalsts, kuras pilsoņiem Uzbekistāna piedāvājusi bezvīzu 
režīmu. 

Ekonomiskā attīstība un reformas

Centrālāzijā šobrīd turpinās ekonomiskā izaugsme, un SVF prognozē ap 4  % IKP 
pieaugumu 2018.  gadā. Arī EBRD vērtējumā reģions vēl nekad nav bijis tik atrak-
tīvs, jo šobrīd aug straujāk nekā daudzi citi, turklāt ir kļuvis par daudz ko vairāk 
nekā tikai tradicionālo izejvielu bāzi. Starptautiskie partneri vienlaikus brīdina – lai 
nezaudētu šo dinamiku, Centrālāzijas valstīm ir svarīgi īstenot uzsāktās reformas. 

To, ka biznesa klimats Centrālāzijā uzlabojas, it īpaši Kazahstānā, apliecina arī ES 
dalībvalstu uzņēmēji. Vienlaikus uzsvērta reformu nozīme, bet kā galvenie riski tiek 
minēti valūtas maiņas kursi, kā arī pastāvošā korupcija.

Reformu centieni Uzbekistānā atjaunojuši uzticību Rietumu partneru vidū. Pagai-
dām gan redzam, ka ekonomiskās reformas valstī tiek ieviestas ļoti piesardzīgi, lai 
neradītu politisko nestabilitāti. Tās paredz Uzbekistānas pievienošanos PTO, cīņu 
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pret korupciju, tirgus ekonomikai draudzīgu vidi. Nenoliedzami, reformēt valsti ir 
sarežģīti, un nav brīnums, ka reformās ir zināms haotiskums, un nav izslēgta arī pre-
testība tām. 

Taču tas nav vienīgais bremzējošais faktors. Ir bažas, ka reformas Uzbekistānā var 
aprobežoties ar “fasādes maiņu”. Lai gan ir nomainītas teju visas vadošās amatper-
sonas, veco sistēmu lauzt ir grūti. Vajadzīga privātā sektora attīstība, atvērtība starp-
tautiskajiem finanšu tirgiem. Cita problēma ir Uzbekistānas vēlme ārvalstu uzņē-
mumos saglabāt sev lielāko kapitāla daļu (> 51 %). Tādējādi ārvalstu uzņēmēji, kaut 
arī to interese ir milzīga, nesteidzas investēt, jo biznesa vide ir neprognozējama un 
mainīga.1 

No Latvijas skatpunkta pašreizējā attīstība reģionā ir pozitīva un cerīga. Latvija 
vienmēr ir atbalstījusi Centrālāzijas valstu reģionālo sadarbību, to iekšējās reformas, 
kā arī sinerģiju ar Ķīnas Joslas un Ceļa iniciatīvu. Vienlaikus situāciju nevajadzētu 
pārvērtēt.

KAS JAUNS EIROPAS SAVIENĪBAS  
UN CENTRĀLĀZIJAS PARTNERĪBĀ? 

Ņemot vērā pozitīvo attīstību reģionā, Centrālāzija – šis Eiropai visai tālais kaimiņu 
reģions, kas savulaik pastāvēja kā vakuums ES politikā Āzijā, kļūst arvien nozīmī-
gāks. ES daudz nopietnāk plāno savu ilgtermiņa iesaisti reģionā.

Šie procesi ir turpinājums centieniem, kurus savulaik virzīja Latvija, prezidējot ES 
Padomē. Daudzas no iniciatīvām, kas tolaik šķita maz ticamas, tagad attīstās. Kā 
atzīmē ES īpašais pārstāvis Centrālāzijā P.  Burians, laikā, kad Latvija kā prioritāti 
virzīja Centrālāziju, daudzi šaubījās, vai tā ir Eiropai svarīga. Tagad pierādās reģiona 
nozīme.2 

ES jaunā Stratēģija Centrālāzijai 

ES dalībvalstis ir principiāli vienojušās, ka vajadzīga jauna stratēģija Centrālāzijai, lai 
veidotu realitātei atbilstošas attiecības ar reģionu. Ir arī vienošanās, ka 2019. gada sāku-
mā tai jābūt gatavai. No Latvijas skatpunkta stratēģija ir vajadzīga daudzējādā ziņā.

Viena lieta, kam jātiek aktualizētai ES un Centrālāzijas attiecībās, ir jaunie ES ārējo 
attiecību veidošanas principi: “pragmatisms”, “noturība” un “savienojamība”, kas 
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uzsvērti arī ES Globālajā stratēģijā. Otra lieta, kas jāņem vērā, ir Eiropas un Āzijas 
savienojamības stratēģija. Abi šie ES stratēģiskie dokumenti ietver arī Centrālāziju. 
Jāpiebilst, ka tas panākts, pateicoties arī Latvijas aktīvai balsij. 

Pagaidām jaunās stratēģijas izstrādes darbs ir izpaudies kā ideju un viedokļu apmai-
ņa. Būtiski, ka Eiropas Komisija, pateicoties reģionā vērojamām pārmaiņām, rau-
gās uz sadarbību daudz nopietnāk, vēlas attīstīt apjomīgākus projektus, kopīgi arī ar 
citiem donoriem. Latvija diskusijā par jauno stratēģiju Centrālāzijai ir iesaistījusies 
gan saturiski, gan organizatoriski. 

Te, pirmkārt, jāpiemin Latvijas Ārpolitikas institūta LIIA pētnieku dalība ES prog-
rammas “Apvārsnis 2020” projektā SEnECA “Stiprinot ES–Centrālāzijas attiecības”. 
Šis Latvijas, Vācijas, Francijas, Somijas un Polijas projekts pavasarī tika uzsākts tieši 
Rīgā ar starptautisku konferenci, kurai seko ES–Centrālāzijas attiecību “kartēšana”, 
kā arī paredzamas rekomendācijas attiecībā uz jauno stratēģiju.  

Otrkārt, ES darba grupās notikušas diskusijas par Centrālāziju. Tām gatavojoties, 
Latvija iesniegusi savu priekšlikumu (non-paper), kam pievienojusies arī Igaunija, 
Somija un Zviedrija. Tās kopīgi aicinājušas stratēģijā fokusēties uz sadarbību reģio-
nā drošības, ekonomikas, likuma varas, izglītības, ekonomikas jomās, kā arī atbalstu 
Afganistānas stabilitātei.3 Līdzīgas prioritātes izvirza arī Vācija un Francija. Kopumā 
ES diskusija ievieš skaidrību, ka dalībvalstis vēlas koncentrēties reģionā pāris galve-
najās jomās un veidot saikni ar citiem partneriem reģionā.4

Jaunās ES stratēģijas izstrādē ir vērts atcerēties arī to, ka Latvijas prezidentūras ES 
Padomē laikā tika pieņemts pārskats par stratēģijas Centrālāzijai īstenošanu, kas jop-
rojām nav zaudējis aktualitāti. Šis pārskats ne vien skaidri iezīmē ES jauno pragma-
tisko pieeju un uzsver veiksmīgās jomas, bet arī aicina veidot sinerģiju ar Ķīnas ini-
ciatīvu. Šā dokumenta tapšanā būtisks bija Latvijas un Vācijas kopīgais ieguldījums5. 

Novembra ES Ārlietu padomē, kad ministri diskutēja par Centrālāzijas reģionu, Lat-
vijas valdības pozīcija uzsvēra, ka Centrālāzija ir viena no Latvijas ārpolitikas prio-
ritātēm, ka tā ir svarīga visai ES, un nākotnē nepieciešams adekvāts ES finansējums 
reģionā, jo 2019. gadā noslēgsies ES programmas reģionā. Latvija arī aicina Centrā-
lāzijā izmantot ES Twinning programmas līdzīgi kā Austrumu partnerības valstīs. 

Uz optimistiskas nots 23.  novembrī noslēgusies ES un Centrālāzijas valstu minis-
tru sanāksme Briselē. Kopīgajā komunikē izcelts tas, kas vieno. Ministri atzinīgi 
novērtējuši reformas un pozitīvo dinamiku reģionā, aktīvos augsta līmeņa kontak-
tus, apliecinājuši, ka ir “partneri”, kas strādā kopīgi un ilgtermiņā. Kā kopīgie mērķi 
uzsvērti ekonomika, savienojamība, spēcīgāka partnerība. Ņemot vērā, ka Centrā-
lāzijas valstu ministri solījuši stiprināt reģionālo sadarbību, bet ES valstu ministri – 



163

dalīties pieredzē6, Latvijai ir iespēja būt aktīvai, daloties Baltijas valstu sadarbības 
pieredzē. 

Kopumā līdzšinējā ES un Centrālāzijas partneru diskusija vedina domāt, ka jaunā 
stratēģija Centrālāzijai nebūs kaut kas kardināli jauns, bet gan “zaļā gaisma”, lai tur-
pinātu sadarbību jau veiksmīgajās jomās. Stratēģija savā ziņā ir arī politiskās vadlī-
nijas reģiona finansējumam ES daudzgadu budžetā 2021.–2027.  gadam. Gribētos 
cerēt, ka projektiem būs gan ES finansējums, gan arī Latvijas iesaiste.

ES meklē veidus sadarbībai ar privātajiem investoriem Centrālāzijas reģionā. Piemē-
ram, EBRD ir gatava investēt infrastruktūras un energoresursu projektos Centrā-
lāzijā, ņemot vērā ES un Ķīnas iniciatīvas attiecībā uz savienojamību. 

2018. gadā attīstījušās ES attiecības arī ar individuālām reģiona valstīm. Īpaši jāmin 
līgumtiesiskās bāzes pilnveidošana, kas arī Latvijas skatījumā ir būtiska, lai biznesa 
vidi padarītu prognozējamāku. Ar Kazahstānu ES ir noslēgusi Padziļināto partnerī-
bas un sadarbības līgumu. Vasarā ES arī ar Uzbekistānu sāka sarunas par šādu līgu-
mu, un Š. Mirzijojevs šajā sakarā tiek gaidīts Briselē. 

Kazahstānas prezidents oktobrī Briselē ASEM samitā, tiekoties ar Eiropas Komisijas 
prezidentu Ž. K. Junkeru, aicināja ES sadarboties ar Eirāzijas Ekonomisko savienību. 
Centrālāzijas valstīm būtu izdevīga iespējami plaša tirdzniecības zona, taču pašrei-
zējā politiskajā situācijā ES gatavība uz to ir maz ticama. 

Ļoti svarīga loma ES attiecību ar reģiona valstīm veidošanā ir augsta politiskā līmeņa 
dialogam un komunikācijai. Šajā ziņā nenovērtējamu ieguldījumu ir devis ES īpašais 
pārstāvis Centrālāzijā P. Burians. No Latvijas skatpunkta svarīgi, ka P. Buriana man-
dāts ir pagarināts līdz 2020. gadam, par to aktīvi iestājusies arī Latvija. 

Nenoliedzami, svarīgākais Latvijas ieguldījums ES attiecību veidošanā ar Centrā-
lāzijas reģionu ir tās salīdzinoši lielā diplomātu pārstāvība ES institūcijās  – dažā-
dās pozīcijās gan ES delegācijās reģionā (Uzbekistānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā), 
gan Eiropas Ārējās darbības dienestā, cita starpā arī ES īpašā pārstāvja Centrālāzijā 
birojā.

Arī praktiskā līmenī Latvija ir apliecinājusi sevi kā ES un Centrālāzijas sadarbības 
stiprinātāju. Latvija joprojām ir līderpozīcijās vairākās ES un Centrālāzijas sadar-
bības platformās. ES robežu pārvaldības programmā BOMCA  9 Latvija ir vadošā 
valsts, un Centrālāzijas valstīm ir interese par šo programmu. Latvija piedalās arī 
ES projektos vides un ūdenssaimniecības jomās, kā arī kopā ar Poliju ir vadošā valsts 
ES–Centrālāzijas izglītības platformā. Jāteic, ka izglītības jomā ir liela interese arī no 
Centrālāzijas valstu puses. 
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Eiropas Komisijas vērtējumā tieši robežu drošība, izglītība un vide ir perspektīvākās 
jomas, kuru nozīme ES–Centrālāzijas sadarbībā tikai pieaugs. Robežu pārvaldības 
nozīme pieaugs arī kontekstā ar Stratēģiju Eiropas un Āzijas savienojamībai. Tādēļ 
ir svarīgi, lai Latvija nezaudētu līdzšinējās iestrādes un arī nākotnē turpinātu iesaisti 
minētajās ES iniciatīvās.7 

Arī NATO līmenī Centrālāzijas nozīme, kaut arī nav primāra, ir būtiska, ņemot vērā 
drošības situāciju Afganistānā un reģionā. Savulaik tika pieņemts neviennozīmīgs 
lēmums slēgt NATO biroju Centrālāzijā, Taškentā. Zināmā mērā Latvija aizpildīja šo 
vakuumu, 2017.–2018.  gadā pildot NATO kontaktpunkta Uzbekistānā pienākumus. 
Tagad, kad NATO Briseles samitā jūlijā dalībvalstis ir apņēmušas ilgtermiņā turpināt 
iesaisti Afganistānā, aug arī Centrālāzijas nozīme. Latvijai ir būtiski turpināt iesaisti 
vienīgajā NATO projektā Centrālāzijā – NATO –UNODC cīņā pret narkotikām. 

LATVIJAS UN CENTRĀLĀZIJAS ATTIECĪBU AKTUALITĀTES

Laikā, kad Centrālāzija veido jaunas partnerības augstākajā politiskajā līmenī, jāat-
zīst, ka Latvijas politiskais dialogs ar reģionu ir palicis “draudzīgo kontaktu” uztu-
rēšanas līmenī pamatā vēstniecību ikdienas darbā. Arī Ārpolitikas ziņojumā par 
2017.  gadu, kurā definētas jaunās ārpolitikas prioritātes, Centrālāzija neparādās ne 
ES, ne ekonomisko interešu kontekstā, bet tikai pie attīstības sadarbības.8 

Saprotams, ka Latvijai “ir tik daudz resursu, cik ir”. Tāpēc arī ES ietvars ir būtisks, jo 
ļauj caur Briseli panākt lielāku ietekmi.9 Tomēr divpusēja sadarbība ir neaizstājama, 
īpaši tad, ja valstij attiecīgajā reģionā ir ekonomiskas intereses. Ja ES palīdz veidot 
makroekonomisko attiecību ietvaru, tad valstis pašas veido savu ekonomisko politiku. 

Jāpatur arī prātā, ka Centrālāzijas valstīs īpaša uzmanība tiek pievērsta simbolismam 
un augsta līmeņa kontaktiem, kas paver iespējas sadarbībai citās jomās. Ņemot vērā 
Uzbekistānā notikušās pārmaiņas, Latvijai būtu svarīgi iesaistīties šādā sadarbībā.10

Veicinot Latvijas augsta līmeņa kontaktus, aprīlī Uzbekistānu atbildes vizītē apmek-
lēja  Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece. Vizīte apliecināja draudzīgās attiecības, tur-
klāt visās tikšanās dominēja vēlme stiprināt praktisko, savstarpēji izdevīgu biznesa 
sadarbību. 
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Ekonomiskā sadarbība 

Latvijas un Centrālāzijas reģiona valstu savstarpējā tirdzniecībā pagaidām straujš 
pieaugums nav vērojams, un arī nākotnē milzu izrāviens nav gaidāms. Tomēr šis 
reģions ir svarīgs no Latvijas ārējās tirdzniecības vektoru diversifikācijas viedokļa. 
Turklāt globālās tirdzniecības smaguma centrs pakāpeniski pārbīdās uz Āziju.

Jautājums ir par to, vai Latvijas uzņēmēji Centrālāzijā saskata perspektīvu ekspor-
ta tirgu, ņemot vērā, ka tur parādās pirktspējīgais slānis. Tiesa, ka šis tirgus ir sarež-
ģīts un arī lielais ģeogrāfiskais attālums ierobežo iespējas. Mūsu kaimiņvalsts Lietu-
vas uzņēmēji nebaidās riskēt un reģionā ir aktīvāki, tomēr arī Latvijas uzņēmējiem 
ir interese par reģionu. Te tiek uzsvērta augsta līmeņa politiskā atbalsta svarīgums. 
Tāpēc atzinīgi vērtējams tas, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra iekļāvusi 
Kazahstānu perspektīvākajos Latvijas preču un pakalpojumu noieta tirgos. 

Lielākā Latvijas interese Centrālāzijā joprojām ir tranzīta, loģistikas un transporta 
nozarēs, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas–Āzijas pārvadājumiem. Sadarbību gan 
apgrūtina pašreizējā ģeopolitiskā situācija, kā arī Latvijas dzelzceļa tarifi. Pozitīvas 
ziņas ir aviotransporta jomā. 2018. gadā darbību veiksmīgi sācis airBaltic tiešais reiss 
Rīga–Almati, kā arī darbu turpina Uzbekistan Airways tiešais reiss Taškenta–Rīga, 
pat dubultojot reisu skaitu.  

Tirdzniecības statistika rāda, ka gadu griezumā Latvijas preču un pakalpojumu 
tirdzniecība ar reģionu, lai arī lēni, tomēr ir augusi. Turklāt Latvijas tirdzniecības 
bilance ir pozitīva. Pakalpojumu eksports informācijas un komunikāciju tehnoloģi-
ju jomā pieaug ik gadu. Kopumā visveiksmīgāk attīstās Latvijas izglītības eksports 
uz Centrālāzijas valstīm. Tiek lēsts, ka Latvijā ir aptuveni 2000 studentu no reģiona. 
līdz ar to ir vērts turpināt strādāt šajā virzienā. 

Valdību līmenī ekonomikas atbalstam nepieciešamo dialogu risina Starpvaldību 
komisijas (SVK). Augustā Rīgā notika Latvijas–Kazahstānas SVK sēde, kurā pieda-
lījās valdību un uzņēmēju pārstāvji. Būtu svarīgi, lai nākamā Latvijas–Uzbekistānas 
Starpvaldību komisijas sēde Taškentā notiktu iespējami drīz pēc Latvijas jaunās val-
dības apstiprināšanas. 

Attīstības sadarbība

Latvijas attīstības sadarbības atbalsts Centrālāzijai, kaut arī neliels, tomēr ir sva-
rīgs politiskais signāls. Latvija trešo daļu no šā atbalsta novirza tieši Centrālāzi-
jas reģionam, ko uzskata par savu prioritāti. Te jāmin Rīgas Juridiskā augstskola, 
kas apmāca jaunos Centrālāzijas līderus. Cita lieta ir attīstības sadarbībā iesaistīt 



166

biznesa sektoru, jo, atverot durvis attīstības sadarbībai, atveram durvis arī mūsu 
biznesam.11 Labs piemērs šajā ziņā ir “Cleantech Latvia”, kas strādā Centrālāzijā 
vides un ūdensapgādes jomās. 

Tāpat jau minētā Latvijas iesaiste ES robežu pārvaldības programmā BOMCA  9, 
kā arī ES–Centrālāzijas izglītības platformā ir būtiskas, līdzīgi kā Latvijas dalība 
NATO projektā Centrālāzijā cīņā pret narkotikām. Visi šie projekti ES un NATO 
līmenī un reģionā ir guvuši atzinīgu vērtējumu, kas nozīmē to, ka Latvija savus attīs-
tības sadarbības resursus ir izmantojusi lietderīgi. 

Šajā kontekstā Latvijai vajadzētu ļoti nopietni stiprināt savu attīstības sadarbības 
kapacitāti, lai varētu piedalīties lielākos ES līmeņa projektus. Tā kā Latvija nevar 
lepoties ar lielu attīstības sadarbības budžetu, ir svarīgi piesaistīt ES finansējumu. 

Kopumā, neraugoties uz paveikto, divpusējās attiecībās jāturpina darbs gan praktis-
kā, gan politiskā līmenī. 

SECINĀJUMI

Latvijas un ES iesaiste Centrālāzijā ir ilgtermiņa process, kura veiksme ir atkarīga 
no daudziem faktoriem. Vēl pirms pāris gadiem Centrālāzijas reģiona attīstības per-
spektīvas šķita visai pesimistiskas. Nebija iespējams prognozēt izolācijas beigas, kas 
kļuva iespējamas tikai pēc Uzbekistānas jaunā prezidenta nākšanas pie varas. Tāpat 
arī šobrīd nav iespējams prognozēt, kas notiks Kazahstānā sakarā ar neizbēgamo 
politiskās līderības maiņu.

Visticamākais attīstības scenārijs reģionā – lēns progress, kur rezultāti grūti progno-
zējami. Pašlaik notiek dinamiski procesi, vienlaikus reformas ir trauslas, brīžam hao-
tiskas. No pašreizējās perspektīvas skatoties, iespējams apgalvot, ka Centrālāzijas 
reģions atrodas svarīgu izmaiņu sākumā, un līdz ar to – attiecības ar ES atdzīvojas. 

Uzsāktās reformas varētu būt nepilnīgas. Tās atkarīgas no katras reģiona valsts spējas 
atteikties no korupcijas, ievērot likuma varu, uzlabot valsts pārvaldi. Tieslietu reforma 
praksē ir daudz apjomīgāka par likumu pieņemšanu. Ņemot vērā reģiona valstu blīvo 
apdzīvotību un inerci, ko rada tradīcijas, jāsaprot, ka reformas nav ātri īstenojamas.

Attiecībā uz reģiona iespējamām ārpolitikas trajektorijām nākotnē, pat ja nianses 
mainīsies, divas lielvalstis turpinās būt galvenie Centrālāzijas reģiona ģeopolitiskie 
spēlētāji.12 Izaicinājums būs balansēšana starp Krieviju, Ķīnu, ASV. 
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Prognozējams, ka ES turpinās veidot pragmatiskas attiecības ar praktisku ievir-
zi. Visticamāk, ka jaunā ES Stratēģija Centrālāzijai nemainīs kursu, drīzāk atmetīs 
nevajadzīgo, nākotnē fokusējoties tikai uz jomām, kas sevi attaisnojušas. Jau tagad ir 
iezīmējies, ka tās būs atbalsts drošībai, ekonomikai, izglītībai, videi, kā arī savienoja-
mībai ar Ķīnas iniciatīvām. Tas atbilst arī Latvijas interesēm. 

Jāņem vērā, ka Latvijai ir limitēti resursi, kas vajadzīgi svarīgākām ārpolitikas prio-
ritātēm. Cita lieta, ka Centrālāzijas virzienā pašlaik arī nav spēcīga iekšējā biznesa 
pieprasījuma un prasības pēc politiskā atbalsta. Līdz ar to rodas jautājums, vai bez 
politiskā uzstādījuma Latvijas ekspertiem būs motivācija nākotnē turpināt iesaisti 
ES programmās Centrālāzijā. 

Rekomendācijas

• Latvijas iesaistei reģionā ir būtiska efektīva vadība, plānošana un koordinācija. 
• Svarīga ir mērķtiecīgāka ministriju darba koordinācija un skaidrošana, lai eksperti, 

kas strādā ES projektos, iegūtu pilnīgāku izpratni par Centrālāzijā notiekošajiem 
procesiem. 

• Centrālāzija, arī ar Latvijas pūliņiem, ir “noenkurota” visos ES pamatdokumentos. 
ES jaunās Stratēģijas Centrālāzijai uzdevums ir nodrošināt ES politikas kontinui-
tāti reģionā. Latvijas aktīva iesaiste būs svarīga, tostarp, lai nodrošinātu reģionam 
finansējumu ES daudzgadu budžetā. 

• Divpusējās attiecībās ar Centrālāzijas valstīm svarīgs būtu augsta līmeņa dialogs, 
lai atbalstītu sadarbību citās jomās, tostarp ekonomikā. 

• Attīstības sadarbības projekti reģionā saglabā nozīmi ilgtermiņā. Latvijai būtu 
jāturpina iesaiste tādos ES projektos kā BOMCA, ES–Centrālāzijas izglītības plat-
formā un vides aizsardzība. 

• Latvijai vajadzētu stiprināt savu attīstības sadarbības kapacitāti, lai varētu īstenot 
ES līmeņa projektus. 

• Saglabājot Centrālāziju par vienu no savām ārpolitikas prioritātēm un konsekventi 
turpinot strādāt šajā virzienā, Latvija sevi apliecinās kā uzticamu Centrālāzijas val-
stu partneri Eiropas Savienībā un arī NATO. 
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2018. gadā Tuvie Austrumi turpina piedzīvot milzīgas pārmaiņas. Līča valstu demo-
grāfiskā, ekonomiskā situācija un konfliktu attīstība rada jaunus jautājumus par to, 
cik lielā mērā valstu valdības ir saistītas ar saviem pilsoņiem, viena ar otru un ar 
pārējo ārpasauli. Kamēr plašākā kontekstā Ziemeļāfrikas valstis saskaras ar reformu 
pieprasījumu, vienlaikus cenšoties risināt reģionālos un valstu iekšējos drošības izai-
cinājumus, ilgstošie konflikti Līča reģionā arī 2018. gadā turpina veicināt nestabili-
tāti un sadrumstalotību reģionā. Vairumā reģiona valstu pastāv milzīga plaisa starp 
politikas veidotājiem, sabiedrību un valsts institūciju leģitimitāti. Augstais bezdarba 
līmenis, īpaši jauniešu vidū, drošības draudi, ideoloģiskā dažādība un vairums citu 
faktoru rada iemeslu domāt, ka potenciāls jauniem nemieriem joprojām ir augsts. 

Pēdējo gadu kontekstā, īpaši saistībā ar dažādajiem reģionālajiem satricinājumiem, 
Līča reģiona vārds pasaulē ir izskanējis dažādos kontekstos gan pozitīvā, gan nega-
tīvā virzienā. No vienas puses starptautiskās sabiedrības ausīs nonāk informācija 
par cilvēktiesību pārkāpumiem un kara noziegumiem Jemenā un ar Kataras blokādi 
saistītajā jautājumā, kā arī par Saūda Arābijas un Irānas ambīcijām kā reģionā, tā arī 
ārpus tā. No otras puses redzami reģiona centieni pielāgoties pasaules tirgus tenden-
cēm – ilgtspējīgu un diversificētu ekonomisko stratēģiju izstrādē. 

Arī Latvijas politiskā pieeja attiecību veidošanā ar Līča reģionu ir vērtējama dažādi. 
No vienas puses, jau kopš 2017. gada, arī 2018. gada ietvaros, ir vērojama aktīva attie-
cību spēcināšana ar Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) un mērķtiecīgi centieni 
tuvināties citām reģiona valstīm, tostarp Saūda Arābijai un potenciāli arī Kuveitai. 
No otras puses, nesenie centieni attiecību spēcināšanā ar Irānu, ģeopolitisko notiku-
mu priekšā šķietami zaudē savas pozīcijas. 

Šajā nodaļā uzmanība pievērsta, pirmkārt, Latvijas divpusējo attiecību izvērtē-
jumam, uzsvaru liekot uz ekonomiskajām attiecībām un sadarbības potenciālu.  
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Otrkārt, aplūkoti galvenie Latvijas izaicinājumi bilateriālo attiecību veidošanā ar Līča 
reģiona valstīm, ņemot vērā aizvadītā gada satricinājumus. Uzmanība pievērta arī 
potenciālajai attiecību virzībai 2019. gadā. Treškārt, aplūkots Latvijas kā Eiropas Savie-
nības (ES) daļas nākotnes potenciāls tādās jomās kā enerģētika, transports un loģistika.

LATVIJAS UN LĪČA VALSTU ATTIECĪBU ATTĪSTĪBA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija aktīvi atbalsta uzņēmēju sadarbību ar Ķīnas 
Tautas Republiku, Japānu, Indiju, Korejas Republiku, Līča valstīm, Āfriku un Dien-
vidaustrumāziju. Atbilstoši Latvijas attīstības sadarbības pamatnostādnēm 2016.–
2020.  gadam Latvijai prioritārie attīstības sadarbības reģioni ir Austrumu partne-
rības valstis un Centrālāzija.1 Tomēr paralēli tam notiek pietiekami intensīvs darbs 
attiecību spēcināšanā arī ar Līča reģiona valstīm. 

Ekonomisko sakaru veicināšanai ar Līča reģiona valstīm būtu jākļūst par vienu no 
Latvijas ārējās ekonomiskas politikas prioritātēm. Līča valstis un primāri AAE ir 
spēcīgs kanāls, caur kuru veidot saikni ar Tuvajiem Austrumiem – uzņēmējdarbības 
attīstībai šis reģions ir svarīgs. Latvijas un Līča reģiona divpusējo sadarbību šobrīd 
palīdz attīstīt kā Latvijas Republikas vēstniecība AAE, tā arī Latvijas ārējā ekono-
miskā pārstāvniecība Dubaijā un, protams, Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecība 
Latvijā. Tāpat augsta līmeņa politiķu vizītes ir neatsverams, ekonomisko sadarbību 
veicinošs signāls abu valstu uzņē mējdarbības vidē. Līdzīgi kā aizvadītajā gadā arī 
šobrīd biznesa sektora attīstība virzās ātrāk nekā valstiskais līmenis, kas varētu būt 
skaidrojams ar uzņēmēju degsmi neatkarīgi no politikas veidotāju nostādnēm mek-
lēt iespējas virknē valstu visā Tuvo Austrumu reģionā.2 Lai arī šobrīd Latvijai reģio-
nā svarīgākais tirdzniecības partneris ir AAE, kur vislielākie panākumi ir Latvijas 
pārtikas ražotājiem, tomēr daudz iespēju joprojām ir palikušas neizmantotas. 

Latvijas attiecības ar AAE pēdējos gados ir piedzīvojušas strauju attīstību. Starp val-
stīm ir noslēgti vairāki divpusēji līgumi, un ievērojami pieaudzis Latvijas eksports. 
Saistībā ar iepriekšējiem gadiem 2018. gads Latvijas un AAE ekonomisko attiecību 
kontekstā ir bijis gana spēcinošs. 2018.  gada maijā Latvijā viesojās AAE uzņēmēju 
delegācija Dubaijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētāja Madžida 
Saida Al Guraira vadībā. Tāpat arī maijā Latvijā viesojās AAE ekonomikas ministrs. 
Transporta un loģistikas jomā sadarbības iespējas saskata gan AAE puse, gan Lat-
vijas transporta un loģistikas uzņēmumi. Nav šaubu par to, ka AAE jau šobrīd ir 
nozīmīgākais Latvijas tirdzniecības partneris starp Līča valstīm, tomēr Līča reģiona 
potenciāls ir daudz ievērojamāks. 



171

1. tabula. Latvijas un Līča valstu preču ārējās tirdzniecības rādītāji (tūkst. eiro).  
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 20183

2015 2016 2017

Eksports Imports Eksports Imports Eksports Imports

Apvieno-
tie Arābu 
Emirāti

80 782
5 861 79 083 4 853 107 740 5 238

Bahreina 1 838 45 255 9 407 14

Irāka 2 884 3 3 553 8 1 990 1

Irānas 
Islāma 
Republika

5 134 308 2 912 137 2 983 357

Katara 931 – 999 32 1 820 243

Kuveita 3 119 313 1 792 680 2 310 2 323

Omāna 966 349 2 160 – 1 611 90

Saūda 
Arābija

83 370 383 61 967 80 75 618 430

Attiecību spēcināšanas nolūkos 2018.  gada jūnijā Astra Kurme (pirmā Latvijas 
ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Apvienotajos Arābu Emirātos un Saūda Arābijas 
Karalistē) tika akreditēta kā pastāvīgā pārstāve Starptautiskajā atjaunojamo energo-
resursu aģentūrā (International Renewable Energy Agency, IRENA). No 2018. gada 
februāra Latvijas vēstniecība AAE uzsāka vīzu izsniegšanas pakalpojumus. Vēstnie-
cība pieņem vīzu pieteikumus no Apvienoto Arābu Emirātu, kā arī no pārējo Līča 
valstu – Bahreinas, Omānas, Saūda Arābijas, Kuveitas un Kataras – pastāvīgajiem 
iedzīvotājiem.4

Arī Latvijas Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūru tiek organizētas diskusijas par biznesa iespējām Līča reģionā un plašākā Tuvo 
Austrumu reģionā. Aizvadītajā gadā tajās piedalījās vairāk nekā 60  Latvijas uzņē-
mēju no pārtikas ražošanas, kokapstrādes, farmācijas, transporta un loģistikas 
nozarēm, kā arī citiem tautsaimniecības sektoriem. Latvijas dalība “EXPO 2020” 
Dubaijā ļaus vēl vairāk stiprināt Latvijas un AAE divpusējās ekonomiskās attiecības. 
Līdzīgi vērtējama airBaltic  tiešo reisu atklāšana no Abū Dabī, kas ir nozīmīgs solis 
tūrisma izaugsmē un sociālo kontaktu veidošanā, tādējādi stiprinot abu valstu eko-
nomisko dialogu.
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Pēc veiksmīgas attiecību dinamikas attīstības ar AAE politiskā līmenī Latvijas 
nākamie soļi ietver attiecību spēcināšanu ar Saūda Arābiju, kas ir viena no spēcīgā-
kajām AAE sabiedrotajām reģionā, kā arī viena no spēcīgākajām reģiona lielvarām. 
2018. gada martā Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Astra Kurme iesniedza 
akreditācijas vēstuli Saūda Arābijas karalim un premjerministram Salmanam bin 
Abdulazīzam Al Saūdam (Salman bin Abdulaziz Al Saud). Vēstniece apliecināja 
gatavību stiprināt politisko dialogu, divpusējo sadarbību ekonomikā un kultūrā, kā 
arī veicināt Līča un Baltijas valstu sadarbību. Vienaicīgi abas puses saredz potenciālu 
līdzšinējās sadarbības paplašināšanā, veicinot uzņēmēju kontaktu apmaiņu un stip-
rinot sadarbības saites pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, 
kokapstrādes un informācijas tehnoloģiju jomās.

Atzinīgi vērtējami Latvijas centieni spēcināt saiknes ar reģiona lielvarām, un labo 
attiecību attīstība ar AAE ir svarīgs priekšnoteikums arī veiksmīgu attiecību attīstībā 
ar Saūda Arābiju un citiem Saūda Arābijas sabiedrotajiem reģionā un plašākā Tuvo 
Austrumu kontekstā. Tomēr nevajadzētu aizmirst arī nesenos, neviennozīmīgi vēr-
tētos notikumus. 

Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpoli-
tikā un Eiropas Savienības jautājumos 2017. gadā skaidri definē, ka kopš neatkarības 
atgūšanas Latvija ir iestājusies par starptautisko tiesību un cilvēktiesību ievērošanu. 
Šo principu un pamatvērtību aizstāvība bija nepieciešama, gan atjaunojot Latvi-
jas de facto neatkarību un īstenojot pāreju uz demokrātisku un tiesisku sabiedrību, 
gan Latvijas starptautiskā tēla veidošanai. Mūsdienās valsts starptautiskā reputāci-
ja nozīmē skaidru norādi uz valsts vērtību sistēmu, kas vai nu veicina, vai darbojas 
pret valsts starptautiskajām interesēm. Latvija starptautiskajās organizācijās priori-
tāri iestājas par starptautisko tiesību respektēšanu un sodīšanu par vissmagākajiem 
noziegumiem – noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un genocīdu.5 

Šajā kontekstā līdz galam nav saprotama Latvijas argumentācija un kategoris-
kā nostāja attiecībā uz Irānu ieturēt vērā ņemamu diskrētumu un attiecību attīs-
tības potenciālu nesteidzināt, savukārt attiecību spēcināšanu ar Saūda Arābiju 
neveicināt. Vēl pavisam nesen, 2017.  gada jūnija sākumā, četras arābu valstis – 
Saūda Arābija, AAE, Bahreina un Ēģipte, atbildot uz Kataras “neatkarīgo” ārpo-
litiku, Katarai uzlika pilnīgu sauszemes, jūras un gaisa blokādi. 24  stundu laikā 
visi starptautiskie lidojumi tika apturēti uz nenoteiktu laiku, un strīds pārtapa 
par krīzi, nopietni ietekmējot cilvēku dzīves iepriekšminētajās valstīs. Iesaistī-
tās valstis jau ir saņēmušas pārmetumus no ANO puses par cilvēktiesību pārkā-
pumiem pret Kataras iedzīvotājiem. Tāpat arī nesenais Saūda Arābijas lēmums 
izraidīt Kanādas vēstnieku, atsaukt tūkstošiem studentu, kuri studē Kanādā, un 
draudēt ar tirdzniecības ierobežošanu ar Otavu, kas sekoja kā reakcija Kanādas 
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aicinājumam atbrīvot Saūda Arābijā aizturētos cilvēktiesību aktīvistus. Šie notiku-
mi pietiekami skaidri demonstrē, kā Saūda Arābija plašākai sabiedrībai liek manīt 
savu klātesamību un demonstrē savu varenību. Proti, ja kāds vēlas saglabāt vese-
līgas ekonomiskās saites ar Saūda Arābiju – cilvēktiesību jautājuma risināšana ir 
jāatstāj pašas karaļvalsts rokās. 

Tāpat arī vēl neatrisinātais jautājums un Saūda Arābijas loma žurnālista Džamala 
Hašodži slepkavībā Turcijā. Vēl jo vairāk, Saūda Arābijas–AAE koalīcijas aktivitā-
tes Jemenā. Kopš karalistes un tās sabiedroto militārā iebrukuma Jemenā teju pirms 
četriem gadiem, Saūda Arābijas vadītā koalīcija potenciāli pārkāpj virkni kara notei-
kumu, un saņēmusi ANO apsūdzības kara noziegumos.6 Vairums ANO drošības 
padomē esošo valstu vienā vai otrā līmenī ir iesaistītas Saūda Arābijas vadītās koa-
līcijas darbībās Jemenā. Iesaistītās valstis sargā Saūda Arābiju un tās sabiedrotos no 
jebkādas starptautiskās kritikas dažādos jautājumos. Tādas valstis kā ASV, Francija, 
Apvienotā Karaliste ir vadošie koalīcijas sadarbības partneri ar vērienīgām investīci-
jām tirdzniecībā, tostarp, militārās tehnikas piegādē.

Ir skaidrs, ka Saūda Arābija ir pārvaldījusi virkni atslēgas kāršu, lai pasargātu sevi no 
starptautiskas kritikas par tās vadītajām operācijām Jemenā un notikumiem citviet 
pasaulē.  Tomēr visnozīmīgākā kārts ir bijusi vairāk nekā 70 gadus ilgā Saūda Arābi-
jas alianse ar ASV, kas tiek spēcināta arī Donalda Trampa administrācijā.

Vai Saūda Arābijas ciešā saikne ar ASV un ES sabiedrotajiem Latvijai liek aizmirst 
pašas definētās nostādnes: “..kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir iestājusies par 
starptautisko tiesību un cilvēktiesību ievērošanu. Šo principu un pamatvērtību aiz-
stāvība bija nepieciešama, gan atjaunojot Latvijas de facto neatkarību un īstenojot 
pāreju uz demokrātisku un tiesisku sabiedrību, gan Latvijas starptautiskā tēla veido-
šanai. Mūsdienās valsts starptautiskā reputācija nozīmē skaidru norādi uz valsts vēr-
tību sistēmu, kas vai nu veicina, vai darbojas pret valsts starptautiskajām interesēm. 
Latvija starptautiskajās organizācijās prioritāri iestājas par starptautisko tiesību res-
pektēšanu un sodīšanu par vissmagākajiem noziegumiem – noziegumiem pret cilvē-
ci, kara noziegumiem un genocīdu”. Pat ja ir tā, ka biznesā un ekonomisko attiecību 
veicināšanā ir nepieciešamība piekāpties kā sabiedrotajiem, tā arī saviem principiem, 
tad vai Irānas “pēršana” maz ir korekta un nerada pretrunas Latvijas ārpolitikas vei-
došanā ar Līča valstīm? 

Lai arī nav šaubu, ka Latvijas izvēle attiecību veidošanā ar AAE, tādējādi sedzot 
plašāku Līča reģiona tirgu, ir bijis pareizs solis, esošās ģeopolitiskās situācijas rezul-
tātā viedokļu dažādība ir vērojama attiecībā uz Irānu. Latvijas vadošais dzelzceļa 
infrastruktūras uzņēmums “Latvijas Dzelzceļš” ir aktīvi aizsākuši sadarbības saru-
nas ar Irānas transporta un loģistikas sektoru. 2017. gada decembrī tika parakstīts 
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sadarbības memorands starp LDz meitas uzņēmumu “LDz loģistika” un Irānas 
loģistikas uzņēmumu “Railway Transportation Co”, kas paredz kopīgu darbu jaunu 
maršrutu izstrādē no Indijas un Irānas, kas savukārt veiksmīgi iet roku rokā ar Lat-
vijas interesēm Jaunā Zīda ceļa kontekstā.7

Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Turcijā Pēteris Kārlis Elferts 
2018.  gada maijā iesniedza akreditācijas vēstuli Irānas Islāma Republikas prezi-
dentam Hasanam Ruhani. Vēstnieks ar prezidentu pārrunāja abu valstu sadarbības 
paplašināšanas iespējas, tai skaitā nozīmējot Latvijas goda konsulu Irānā. Savukārt 
Irānas puse izrādīja interesi par tirdzniecības sakaru nostiprināšanu un sadarbības 
līguma noslēgšanu starp abu valstu tirdzniecības un rūpniecības kamerām, kā arī 
sadarbības attīstīšanu izglītības un zinātnes jomā.8,9 Šāda veida žests ir vērtējams 
pozitīvi, īpaši tik neviennozīmīgi vērtējamos laikos kā šobrīd. 

Kā jau zināms, neskatoties uz ASV izstāšanos no Kopīgā visaptverošā rīcības 
plāna (JCPOA), Latvija kopā ar ES turpina iestāties par tā saglabāšanu, jo uzska-
ta JCPOA par efektīvāko veidu Irānas kodolprogrammas ierobežošanai un globālo 
masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas centienu stiprināšanai. Vienlaikus Lat-
vija iestājas par ciešas transatlantiskās saites un dialoga uzturēšanu, jo risinājums 
attiecību normalizēšanai ir rodams vienīgi sarunās ar ASV līdzdalību. Latvija 
uzskata, ka ir jāstrādā pie ES un ASV pieņemama risinājuma meklēšanas. Tomēr 
ASV prezidenta uzstādījums, ka tie, kas tirgojas ar Irānu, netirgosies ar ASV, neat-
stāj vienaldzīgus arī Latvijas politikas veidotājus. Lai arī ES kopā ar atlikušajiem 
Irānas kodolvienošanās slēdzējiem – Lielbritāniju, Ķīnu, Franciju, Vāciju un Krie-
viju – saglabā savu apņemšanos atbalstīt Irānu civilās atomenerģijas jomā un ir 
apņēmusies aizsargāt savu saimniecisko subjektu brīvību veikt likumīgu uzņēmēj-
darbību ar Irānu10, Latvijas praktiskā pozīcija līdz galam nav izprotama. 

LATVIJAS NEIZMANTOTĀS IESPĒJAS: IRĀNA

Šobrīd politiskā līmenī Latvija nav gatava atbalstīt biznesu Irānā. Tiek organizētas 
politiska līmeņa viesošanās, atsevišķas biznesa vizītes, kas apliecina, ka “uz papīra” 
Latvija ir gatava sadarboties, taču praktiskās politikas līmenī attīstība biznesa kon-
taktu veidošanā ir kūtra. Irānas potenciāls ir milzīgs, valsts ar 81 miljonu iedzīvotā-
ju daudzējādā ziņā glabā vērienīgāku potenciālu. Irānas IKP 2017. gadā pārsniedza 
400 miljardus ASV dolāru, kas ieņem 26.–27. vietu pasaulē, apsteidzot lielāko daļu 
Līča reģiona valstu, tostarp Apvienotos Arābu Emirātus, Kuveitu, Kataru, Bahrei-
nu, kā arī Ēģipti un Izraēlu.11
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Neraugoties uz sankcijām, dažādām ar naftas un gāzes noietu saistītām problēmām, 
uz problēmām tirdzniecībā, kas saistāmas ar atslēgšanu no SWIFT, Irāna nemainī-
gi saglabā līderības pozīcijas Līča reģionā. No Irānas puses pastāv salīdzinoši augsts 
pieprasījums tūrisma nozarē, kur ļoti nozīmīgs virziens ir Eiropa. Izejot no kontak-
tiem biznesa vidē, ir labi zināms, ka auga interese arī par Baltijas valstīm. Līdz ar to 
veiksmīga sadarbība nozares attīstībā būtu tiešo lidojumu un konsulāro jautājumu 
sakārtošana. Avio infrastruktūras jautājums ir aktuāls gan divpusējo attiecību spē-
cināšanā, gan arī biznesa veicināšanā kopumā, no Līča reģiona raugoties, Rīga ir 
stratēģiski izdevīgs punkts aviosatiksmes organizēšanā ar Skandināvijas valstīm.12 
No otras puses raugoties, aktuāls jautājums ir savstarpējās tirdzniecības veicināšana. 
Politiskā līmenī Latvijai ir nozīmīgi apzināties savu(s) produktu(s) un tirdzniecības 
potenciālu Irānā. “Irāna ir milzīga valsts, Latvija gribēdama nevarētu pieražot tik 
daudz, lai aptvertu vienu vienīgu Teherānas tirgu.”13

Aizbraucot uz Irānu, bieži nākas redzēt, ka medijos rādītais nesakrīt ar realitāti – 
uz vietas lietas izskatās daudz citādāk. Ir saprotams, ka sarežģītās ģeopolitikas dēļ 
sadarbībai ar Irānu gan uzņēmumu, gan valstiskā līmenī pastāv daudz izaicinājumu, 
tomēr tas neliedz veidot vidēja termiņa attīstības perspektīvu. Irāna ir starptautis-
ka līmeņa spēlētāja, attiecībā uz kuru ģeopolitiskas intereses realizē kā Krievija un 
Ķīna, tā arī ASV un Eiropa.14

NĀKOTNES POTENCIĀLS:  
ENERĢĒTIKA, TRANSPORTS UN LOĢISTIKA

Laikā, kad pieaug politiskā nestabilitāte un neprognozējamība reģionos, kuri tradi-
cionāli ir bijuši stratēģiski energoresursu piegādes reģioni globālajam enerģētikas 
tirgum, tostarp Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika, topošajai Eiropas Enerģētikas 
savienībai ir jānodrošina gan Eiropas Savienības ekonomikas modernizācija, gan 
jāuzlabo savienības valstu enerģētiskā drošība.15 

Latvijas enerģētikas politika un tās drošība, kā arī konkurētspēja un ilgtspēja ir 
cieši saistīta ar Eiropas Savienības enerģētikas politiku. Tradicionāli ES ener-
ģētikas politikas galvenie un svarīgākie partneri bijuši Tuvie Austrumi jeb Līča 
reģiona valstis, kā Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Katara u. c. Lai gan 
enerģētikas politikas stiprināšanā piedalās arī citi partneri ārpus iepriekšminē-
tajiem, Līča valstu ieguldījums ir īpaši būtisks, ņemot vērā, ka šī reģiona valstis 
saražo 50  % no kopējiem pasaules energoresursiem. 2017.  gada ārlietu minis-
tra ziņojums norāda, ka “Latvijas enerģētiskās drošības interesēs ir 2018.  gadā 
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panākt vienošanos par labāko risinājumu, kas nodrošinās Baltijas valstu elek-
trotīklu sinhronu darbību ar Centrālās Eiropas elektrotīkliem, ņemot vērā sis-
tēmas drošumu un ilgtermiņa ietekmi uz kopējām izmaksām un tarifiem”. Līdz 
šim 2018.  gada 28.  jūnijā tika parakstīts politiskais ceļvedis Baltijas valstu elek-
trotīklu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīklu. Parakstītais ceļvedis ļauj 
īstenot reālu darbību uzsākšanu, kur kā pirmais uzdevums darba kārtībā ierin-
dojas “elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO-E) 
procedūras uzsākšana, kas ir pirmais tehniskais solis Baltijas valstu iekļaušanai 
Eiropas kontinentālajā elektrotīklā”.16 Ne mazāk svarīga šajā sakarā bija arī Latvi-
jas interese un mērķis piesaistīt jaunus enerģētikas tirgus dalībniekus, kas nestu 
iespējas “pilnveidot Latvijas un reģionālo enerģētikas infrastruktūru un regulē-
jumu, ciešāk integrējoties arī Eiropas enerģijas tirgū”. To Latvija cenšas panākt 
un sadarbību īstenot pēc Ekonomikas ministrijas izstrādātā Enerģētikas attīstības 
pamatnostādnes 2016.–2020. gadam projekta17, kas nodrošina un paredz enerģē-
tikas politikas attīstību un veicināšanu ar galveno partneri – ES, kas tālāk veido 
arī savstarpējo partnerību ar Līča valstīm, īstenojot savienojošo ķēdi sadarbībā 
starp Latviju–ES un Līča valstīm. 

Latvijai sadarbības veidošana enerģētikas politikā ar Līča valstīm ir būtiska, ņemot 
vērā saspīlēto situāciju ar Krieviju un Latvijas, kā arī citu valstu vēlmi kļūt neatkarī-
gākām no Krievijas enerģijas resursiem un tā vietā rast jaunus partnerus sadarbībai 
enerģētikas politikā, kas potenciāli caur ES veidotiem mehānismiem nākotnē varētu 
būt Līča reģions. 

Paralēli netiešai enerģētikas sektora savietojamībai liels potenciāls ir arī transpor-
ta un loģistikas sektora attīstībā. Loģistikas nozare Līča reģionā pēdējos gados 
ir ieguvusi augstu reputāciju. Tieši reģiona loģistikas tirgus vairākām valstīm ir 
kļuvis par centrālo attīstības plānu, jo ir izrādījies fundamentāli svarīgs reģionā-
lās ekonomikas pīlārs. 2015. gadā loģistika sastādīja 13 % no Saūda Arābijas IKP 
un 10  % no AAE, un paredzams, ka turpmākajos gados skaitļi turpinās pieaugt, 
pateicoties ekonomikas diversifikācijas plāniem. Reģiona pieaugošās spējas tam 
ir devušas starptautiski atzinību. Saskaņā ar pēdējo Pasaules bankas loģistikas 
veiktspējas indeksu (LPI) AAE ieņem 11. vietu no 160 valstīm, pārsniedzot Kanā-
das, Francijas, Austrālijas, Hongkongas un ASV rādītājus. Reģionālā līmenī AAE 
ieņem pirmo vietu. LPI indekss sadala valstis pēc sešām tirdzniecības dimensijām, 
tostarp muitas efektivitāti, tirdzniecības un transporta infrastruktūras kvalitāti, 
vienkāršu sūtījumu organizēšanu, loģistikas pakalpojumu kvalitāti un kompeten-
ci, savlaicīgumu un sūtījumu izsekošanas kvalitāti.

Līdzīgi arī Kuveitas loģistikas uzņēmuma “Agility” ziņojumi norāda, ka četri augstā-
kas klases tirgi nemainīgi ir Ķīna, Indija, AAE un Malaizija – AAE ieņem trešo vietu 
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labāko loģistikas centru vidū. Saūda Arābija 2018.  gadā pozīcijas ir zaudējusi par 
vienu vietu un ierindojas sestajā vietā, kas ir skaidrojams ar ekonomiskās izaugsmes 
prognožu pasliktināšanos un finansiālās stabilitātes svārstībām. 11. pozīciju 50 val-
stu konkurencē ieņem  Katara, 13. – Omāna un 18. – Irāna, savukārt 22. ir Bahreina 
un 29. – Kuveita.  

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija par stratēģiski izdevīgu partneri Eiropas 
un Āzijas starpsavienojumu attīstībā akcentē uzņēmumu DP World. DP World ir 
2005. gadā dibināts starptautisks ostu operators, kas ir bāzēts Dubaijā, AAE. Uzņē-
mums šobrīd darbojas 40 valstīs sešos dažādos kontinentos kopā pārvaldot 78 jūras 
un sauszemes uzņēmumus.18 

Latvijas transporta un loģistikas nozares interesēs būtu uzņēmuma sauszemes ter-
mināla atklāšana Latvijā, kas nozīmīgu ieguldījumu sniegtu arī Latvijas iespējās 
iesaistīties Viena josla – viens ceļš projekta realizācijā. Latvijas integrācijai konkrē-
tā projekta ietvaros nozīmīga loma būtu Latvijas iespējām mūsu teritorijās dislocēt 
starptautiskos spēlētājus, kas pozitīvi ietekmētu preču plūsmu un būtu nozīmīgs 
ieguldījums loģistikas nozarei kopumā. Šobrīd atsaucība no partneriem AAE ir salī-
dzinoši kūtra. AAE vēstniece Latvijā Satiksmes ministrijai norāda uz gaidāmās val-
dības lomu attiecību veidošanā šajā jautājumā.19

Neatkarīgi no publiskajā telpā izskanējušās informācijas par potenciālo sadarbības 
attīstību starp Dubaijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru un Rīgas Brīvotu, pēc 
tās vizītes Latvijā 2018. gadā, satiksmes ministrija norāda, ņemot vērā, ka Dubaijas 
Tirdzniecības un Rūpniecības kameras vizītes laikā netika pārstāvēti transporta un 
loģistikas uzņēmumi praktiskas sadarbības attīstības nav. 

Līdz šim daudz ir strādāts pie Irānas Ziemeļu–Dienvidu koridora attīstības, konkrē-
tā koridora starpsavienojumu izstrāde ar Indiju labi iekļaujas arī Latvijas interesēs 
Jaunā Zīda ceļa kontekstā. Lai arī Irāna kavējās ar dabu attīstību starpsavienojumu 
izstrādē ar Azarbaidžānu, šobrīd sadarbība ir iesaldēta ASV atjaunoto sankciju pret 
Irānu rezultātā. Līdz a to, ģeopolitiskās situācijas rezultātā šobrīd līdz galam nav 
skaidra arī VAS Latvijas Dzelzceļa dalība Irānas starptautiskajā dzelzceļa izstādē 
Rail Expo 2019.20

Raugoties no Latvijas aviācijas nozares perspektīvām potenciālā sadarbība tiek 
izvērtēta izejot no dažādiem ekonomiskiem pamatojumiem, tostarp galamērķa  
pieprasījums, kopējo pārvadājumu piedāvājuma un līdzšinējiem pasažieru rādītā-
jiem. Konkrētā reģiona kontekstā būtiska nozīme ir faktoram, ka Dubaija pēc lido-
jumu pieprasījuma šobrīd ieņem 3. vietu pasaulē. Līdz ar to, Latvijas aviosatiksmes 
prioritāte attiecībā uz Līča reģiona valstīm ir skaidra – AAE. Lai arī šobrīd jau norit 
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airBaltic tiešo reisu lidojumi uz Abū Dabī, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” inte-
resēs ir sadarbības paplašināšana, no vienas puses – tiešo lidojumu uz Abū Dabī 
nodrošināšana cauru gadu un no otras puses, sadarbības veicināšana ar Dubaijas lid-
ostu. Šāda sadarbības paplašināšana nodrošina konkurenci tostarp kvalitātes stan-
dartu dažādību, kas ir vitāli nozīmīgs aspekts pakalpojuma piedāvājuma procesā.21

Starptautiskā lidosta “Rīga” ir lielākā lidosta Baltijas valstīs, kurai 2018.gada pirmajā 
ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, apkalpoto pasažieru skaits pieau-
dzis par teju 20%, savukārt pārkrauto kravu apjoms ir palielinājies teju par 70%.22 
Par spīti tam, Katara ir paziņojusi un plānots, ka no pavasara uzsāks tiešos lidoju-
mus uz Tallinu. Lai gan Lidosta “Rīga” skaidri norāda, ka no savas puses būtu atvēr-
ti sadarbībai ar lidsabiedrību Qatar Airways, šādu Kataras izvēli skaidro ar airBaltic 
ciešo sadarbību ar Etihad Airways, kas ir uzskatāms piemērs politiskai pretēji stratē-
ģiskai izvēlei.23

Lai arī Lidosta “Rīga” ir atvērti savas loģistikas piedāvāšanā citām Līča valstīm, pro-
aktīvu sadarbību ar citām Līča reģiona valstīm tuvākajā laikā nesaskata. Ņemot vērā 
salīdzinoši minimālās pasažieru plūsmas no citām valstīm, sadarbības veicināšana 
no Latvijas puses nebūtu ekonomiski pamatojama. Tuvākie plāni saistās ar lidojumu 
regularitātes nodrošināšanu ar AAE un sadarbību kargo satiksmē primāri ar AAE, 
sekundāri – praktisko iespēju robežās arī ar Kataru. Raugoties aizvadītā gada griezu-
mā, ir notikusi veiksmīga attīstība reisu skaita palielinājumā uz Abī Dabī. 

SECINĀJUMI

Lielākajā daļā Tuvo Austrumu konfliktu krīzes ir savstarpēji saistītas, un tām ir 
nepieciešami visaptveroši risinājumi, stabilitāte var tikt atjaunota tikai tad, ja par 
to vienojas lielākā daļa reģiona valstu. Bet laikā, kad arābu sabiedrotajiem šķietami 
vajadzētu sadarboties, lai stabilizētu situāciju Sīrijā, Jemenā, Lībijā un citviet, daži 
reģionālie spēlētāji ir izvēlējušies paust savas ambīcijas, tādējādi šķeļot reģiona vie-
notību. Nesenā Saūda Arābijas dominance kopā ar Kataras blokādi reģiona monar-
hijas iedala dažādās politiskās pozīcijās. Šobrīd, līdz ar bilateriālo attiecību nostipri-
nāšanas ar AAE, acīmredzama ir Latvijas politikas nostāja par labu AAE un Saūda 
Arābijai, kas no vienas puses ir stratēģiski izdevīgs sākums – Latvija cenšas nostipri-
nāt savas pozīcijas, raugoties plašākā reģiona kontekstā. Tomēr tanī pašā laikā labās 
sadraudzības dēļ ar AAE un potenciāli Saūda Arābiju mēs nevaram ļauties manipu-
lācijām no sabiedroto puses attiecībā uz attiecību veidošanu ar citām reģiona val-
stīm, tostarp Irānu un Kataru. Pareizo stratēģiju izveide šobrīd Latvijai ir ārkārtīgi 
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nozīmīga, jo viens nepārdomāts solis var atstāt ievērojamas sekas abu pušu attiecī-
bās ilgtermiņā. Citiem vārdiem sakot, attiecību veidošanas sākuma stadijā Latvijai ir 
jāveido cieņpilnas attiecības ar visām reģiona valstīm. 

Līdz ar to Latvijas interesēs nākamo gadu perspektīvā būtu jābūt duālas pieejas 
praktizēšanai. Latvijai vēl aktīvāk ir jāstrādā pie attiecību spēcināšanas ar valstīm, 
kas ir izstumtas no Saūda Arābijas bloka. Latvijas piesliešanās vienam blokam gluži 
dabiski rada situāciju, ka šobrīd Latvijā caur AAE vēstniecību tiek pārstāvēta tikai 
viena ideoloģija un otra, savukārt, gluži vienkārši tiek izslēgta no aprites. Latvijas 
uzdevums balansētu attiecību veidošanas vārdā būtu sekmēt attiecības, piemēram, 
ar Kataru, kas labākajā gadījumā vainagotos ar Kataras vēstniecības atvēršanu Rīgā. 
Šāds solis sabalansētu Latvijas pozīciju reģionā un pavērtu daudz plašākas sadarbī-
bas iespējas.  Vienlaicīgi nākamā gada griezumā, Latvijai vajadzētu maksimāli iespē-
ju robežās atbalstīt VAS “Latvijas dzelzceļš” dalību Irānas starptautiskajā dzelzceļa 
izstādē Rail Expo 2019.
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TRĪS JŪRU INICIATĪVA UN LATVIJA:  
JAUNS MĒĢINĀJUMS ŠĶELT EIROPU 
VAI TO PAPILDINĀT?
Elizabete Vizgunova, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece

Latvijas publiskajā interese par Trīs Jūru iniciatīvu (Three Seas Initiative, tālāk – TJI) 
ir relatīvi maza un reģionālās platformas koncepcija tāpēc reti kad tiek apspriesta 
ārpus Ārlietu ministrijas sienām. Tam par iemeslu kalpo ne tikai fakts, ka TJI jopro-
jām ir in statu nascendi, bet arī ieilgusī turbulence ES iekšējās un ārējās attiecībās. TJI 
“aizēno” aizdomas par Polijas “īpašajām interesēm reģionā” un V4 neskaidro politisko 
(lasīt: demokrātisko) nākotni. Turklāt apšaubīta arī projekta spēja īstenot ambiciozos 
projektus, ņemot finansiālos un politiskos ierobežojumus, kurus sagādā gan starp-
valstu attiecības, gan atšķirīgais ekonomiskais attīstības līmenis ES ziemeļu–dienvidu 
vektorā. 

Raksts, sadalīts trijās daļās, analizē, pirmkārt, platformas izveidošanas, otrkārt, 
tās izveidošanas racionālo pamatojumu, un, treškārt, norāda uz Latvijas iespējām 
šī projekta ietvaros. Kaut arī Latvijas iesaiste šobrīd varētu tikt raksturota kā aktī-
va, bet nogaidoša (tieši augstākminēto iemeslu dēļ), platformai noteikti ir pozitīvs 
potenciāls, kas var veicināt Latvijas infrastruktūras “ātrāku” savienošanu ar pārējām 
ES valstīm, tuvināt Austrumu partnerus – un Latvijas tuvus partnerus – ES acquis 
communautaire prasībām, kā arī veicināt energodrošību, energoefektivitāti, un, vis-
beidzot, saišu ar ASV nostiprināšanu Eiropas kontinentā.

INICIATĪVAS ATTĪSTĪBA

Trīs Jūru Iniciatīva izziņota 2015. gadā, Polijas prezidenta Andžeja Dudas un Hor-
vātijas prezidentes Kolinas Grabaras-Kitarovičas divpusējas tikšanās laikā.1 Oficiāli 
platforma “palaista” 2016. gada 25.–26. augustā, kad Dubrovniku samita Horvāti-
jā ietvaros Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Latvija, Lietuva, Polija, Ungāri-
ja, Rumānija, Slovākija un Slovēnija parakstīja deklarāciju, kas “atbalsta Trīs Jūru 
iniciatīvu kā neformālu platformu, lai nodrošinātu politisko atbalstu un izlēmīgu 
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rīcību specifisku pārrobežu un makro reģionālu projektu ar stratēģisku nozīmi 
veicināšanā, kas saistīti ar enerģiju, transporta nozari, digitālo komunikāciju un 
ekonomisko sektoru Centrāleiropā un Austrumeiropā”.2 Deklarācijas kodolīgais 
formulējums liecina, ka iniciatīva joprojām bija (un ir) “bērna autiņos”. Tomēr 
starptautisku uzmanību projektam pievērsa ASV prezidenta Donalda Trampa dalī-
ba 2017. gada augustā organizētajā TJI Samitā Varšavā, uzsverot projektam jau ini-
ciāli piemītošo Transatlantisko dimensiju. Līdz ar 2018.  gada 17.–18.  septembra 
Bukarestes samitu platforma šķietami ieguvusi konkrētākas aprises.

Bukarestes deklarācija norāda uz platformas dalībvalstu atbalstu: 
1) TJI Daudznacionāli prioritāro projektu sarakstu (Three Seas Initiative Prio-

rity Interconnection Projects), kura galvenie pīlāri ir transports, enerģētika un 
digitalizācija; 

2) pirmo TJI Biznesa forumu, kas pulcināja ap 600 pārstāvju no platformas dalībval-
stīm un citām ES dalībvalstīm, kā arī ASV un trešajām valstīm;

3) atbalsta TJI Tirdzniecības kameru tīklojuma izveidi un parakstīto Kopējo paziņo-
jumu (Joint Statement for the creation of the 3SI Network of Chambers of Com-
merce) ar nolūku atbalstīt TJI Biznesa foruma mērķu sasniegšanu.3 

4) Papildus tam, TJI izveidojusi arī fondu, kurš ar brīvprātīgu platformas dalībvalstu 
ieguldījumiem var veicināt dažādo infrastruktūras projektu realizāciju.

Bukarestes samita laikā finanšu institūcija ALTUM parakstījusi Nodoma proto-
kolu par Trīs Jūru fonda izveidošanu, ar kura palīdzību plānots finansēt noīmīgus 
infrastruktūras projektus Latvijā. ALTUM plāno piedalīties ar 20 miljoniem eiro. 
Te jāpiezīmē, ka Latvija Nodoma protokolu parakstīja “pirmajā raundā”, līdztekus 
Čehijai, Polijai, Horvātijai, Rumānijai un Slovākijai. Citas dalībvalstis  – tai skai-
tā Latvijas kaimiņienes Igaunija un Lietuva -  fondam nav pievienojušās. Latvi-
jai nozīmīgi projekti, kas šobrīd iekļauta TJI Daudznacionāli prioritāro projektu 
sarakstā ir Via Baltica un Rail Balitca transporta sektora pīlāra ietvaros ir; Poli-
jas-Lietuvas gāzes pieslēguma vads (Gas Interconnector  Republic of  Poland- 
Republic  of Lithuania), Baltijas valstu energosistēmu integrēšana Eiropas tīklos 
(integration and synchronisation of the baltic states electricity systems to the 
European networks) enerģētikas pīlāra ietvaros; Tranzīta biržas izveidē TJI reģio-
nam (Transportation stock exchange in the 3SI region), Digitālās platformas 
hidrogrāfisko bāžu novērošanai TJI reģionam (Digital Platform on monitoring 
hydrographic bases in the 3SI region), Urbāno teritoriju, zemu augstumu virs jūras 
līmeņa pārveidošana par ekonomiskajām zonām (U-space, low  altitude space  as 
a new field  of economy. Central European Drone Demonstrator (CEDD)), kā arī 
Trīs jūru digitālā tirgus izveida (3SI Marketplace) digitālā pīlāra ietvaros.4 Kaut 
arī Latvija nevienā no šiem projektiem nav izvirzījusies par līdervalsti, lielais skaits 



183

projektu visos TJI nozīmīgajos sektoros norāda arī uz valsts interesi par šīs platfor-
mas sadarbības veicinašanu. 

TJI potenciāls attīstīt Latvijas dažādajos sadarbības formātos – piemērma, 16+1 – 
uzsvērto prioritāti veicināt loģistikas un transporta jomas attīstību šķietami pārklā-
jas arī ar TJI mērķiem. 

Vienlaicīgi, ar piesardzību jānorāda, ka liela daļa no uzskatītajiem “projektiem” jop-
rojām uztverami kā “lietussargprojekti” ideju līmenī, kuru īstenošana atkarīga no 
kopējā projekta ticamības, spējas piesaistīt starptautisko donoru un ES, īpaši Tran-
sEiropas Transporta tīkla politiku (Trans-European Transport Network policy, 
tālāk TEN-T) un Connecting Europe Facility ietvaros), kā arī mobilizēt līdzekļus 
nacionālā līmenī.

“JAUNĀS” UN “VECĀS” EIROPAS SIENU NOJAUKŠANA :  
TJI SEKTORĀLĀS PRIORITĀTES

ES dalībvalstu infrastruktūras attīstība ir tieši saistīta ar to konkurētspēju. ES-15 
vidējais Starptautiskais konkurētspējas indekss (Global Competitiveness Index) ir 
5.65; neviena no Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm nepārsniedz punktu 
rādītāju, viduvēji sasniedzot tikai 4.02 punktus – un Rumānijā šim rādītājam noslī-
dot pat zemāk par 3.5 punktiem. Kopumā uzskatāms, ka tieši infrastruktūras trū-
kums ir iemesls, kāpēc uzņēmējdarbības vide sastopas ar nopietniem izaicinājumiem 
šajā reģionā.5,6

Vienlaikus Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis sasniegušas nopietnu progre-
su vairākās kategorijās. Kopumā investīciju daudzums transportā un infrastruktūrā 
no 1995. līdz 2015.  gadam ievērojami palielinājies.7 Transporta ceļu tīkls tādejādi 
ir paplašinājies par 5600  kilometriem. Tas nozīmē, ka ceļu pārklājuma izaugsmes 
ātrums šajā reģionā ir par 202 % straujāks nekā ES-15 valstīs. Vienlaicīgi, par spīti 
šiem rādītājiem, kilometru daudzums uz vienu iedzīvotāju “jaunajā” Eiropā ir tikai 
aptuveni puse no kilometru daudzuma “vecajā” Eiropā (t.  i., 81  kilometrs pret 
165 kilometriem).8

Korelācija starp mobilitāti un infrastruktūras savstarpējo savienojamību ir aktu-
āla arī Briselē. Eiropas savienošana (Connecting Europe) jau kopš 1994.  gada ir 
Eiropas Komisijas redzeslokā, iniciējot TEN-T. 2013.  gadā Komisija izstrādāja 
arī deviņus “kodola” transporta koridorus, kuri paredzēti, lai aizpildītu “robus” 
transporta tīklos, tādejādi uzlabojot Vienotā tirgus darbību ar tehnisko barjeru 
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pārvarēšanas palīdzību. TEN-T projekta ievaros Centrāleiropas un Austrumei-
ropas, kā arī TJI kontekstā visnenozīmīgākie transporta koridori ir: Ziemeļjū-
ras-Baltijas jūras koridors; Baltijas-Adrijas jūras koridors; Reinas-Donavas kori-
dors; Austrumu–Austrumvidusjūras (Orient-East-Med corridor) un Vidusjūras 
koridors. Eiropas Komisijas skatījumā šie projekti uzskatāmi par tām “atslēgām”, 
kas var savienot “veco” un “jauno” Eiropu, atklājot arī jaunās, strauji augošās eko-
nomikas Rietumu tirgiem. 

Tomēr TJI nekrustojas tikai ar TEN-T infrastruktūru. Cita projekta – Paneiropas 
transporta koridora – piemērs ir Beskyd dzelzceļa tunelis (Beskyd Tunnel) kas savie-
no Dienvidrietumukrainu ar Itāliju. Tas ir jau piektais Paneiropas tranzīta koridors, 
un tiek uzskatīts par nozīmīgu soli ES mobilitātes uzlabošanai.

Savukārt Transkaspijas starptautiskais transporta ceļš ir 4766  kilometrus garš, 
multimodāls transporta ceļš, kas savienos Šenžaņas (Xinjuang) provinci Ķīnā ar 
Kazahstānu (Dostyk), Azerbaidžānu (Aktau), Gruziju (Poti), Turciju (Alyat) un 
Ukrainu (Illichivsk). Šis transporta koridors ir svarīgs īpaši valstīm, kam nav izejas 
uz jūru – t. i., Centrālāzijas valstīm. Tieši šim projektam ir potenciāls kļūt par vienu 
no nozīmīgākajiem transporta savienojumiem starp strauji augošajām Āzijas ekono-
mikām un Eiropu. 

Kaut arī TJI ir radusies tikai nesen, atsevišķi ilgtermiņā īstenoti projekti “integrēti” 
TJI platformā, lai celtu tās profilu. Nozīmīgākais no projektiem šobrīd ir Via Car-
pathia. Ideja par projekta īstenošanu dzima jau 2006. gadā, kad Polijas, Ungārijas un 
Lietuvas amatpersonas parakstīja Lankutas deklarāciju (Lancut declaration).9 Līdz 
2010. gadam projektam progresīvi pievienojās gandrīz visas TJI dalībvalstis, kļūstot 
par pamatu platformas veidošanai. Šobrīd projekts plānots posmā no Klaipēdas uz 
Kauņu (Lietuvā), Bjalistoku, Ļubļinu, Ržešovu (Polijā), Košici (Slovākijā), Miškol-
cu, Debrecenu (Ungārijā), Oradju, Konstantu (Rumānijā), Svilengradu (Bulgārijā) 
un Tesalonikiem (Grieķijā).10 Attiecīgo valstu pārstāvji no jauna parakstīja deklarā-
ciju vēl tikai 2016. gada 3. martā Varšavā attiecībā uz turpmāku sadarbību koridora 
attīstīšanā un maršruta atjaunināšanā.11

Via Carpathia sazarotā ceļu infrastruktūra paredz, ka projekts tai sniedz šādus 
ieguvumus:

1) ceļa sazarojumiem ir potenciāls iestiepties arī Ukrainas un Baltkrievijas teritori-
jā. Kā piemēru var minēt ceļu sazarojumu posmā Gdaņska–Lodza–Katovice–
Ržešova–Krakova–Ļvova–Ternopiļa–Vinnica–Umaņa–Odesa. Polijas divpusē-
jās aktivitātes nodrošinājušas Ukrainas iesaisti projektā, balstoties uz 2017. gada 
22. oktobrī parakstīto Pšemislas (Przemysl) Savstarpējās saprašanās memorandu 
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starp Polijas Infrastruktūras un celtniecības ministriju un Ukrainas Infrastruktū-
ras ministriju;12

2) Via Carpathia kļuvis par iespēju mazāk attīstītiem reģioniem (piemēram, Poli-
jas austrumu daļai, kam raksturīgi ievērojami zemāki IKP rādītāji nekā Rietumu 
daļai) paaugstināt gan kohēzijas, gan integrācijas līmeni, samazinot infrastruktū-
ras un attīstības līmeni ES;

3) nav noliedzams, ka projekts kopš Krimas aneksijas 2014. gadā ieguvis vēl spēcīgā-
ku ģeopolitisku dimensiju (kas saistīta arī ar energoneatkarību). Tāpēc šī maršru-
ta izveide arī veicinās ieguldījumus un uzņēmējdarbības izaugsmi un uzlabos eko-
nomisko drošību ES kopumā, jo īpaši saistībā ar bruņoto konfliktu Ukrainā.13

Projekta kontekstā jāatzīmē, ka arī transporta nozarē (kā citās TJI nozarēs) Polija 
šobrīd ir centrālais spēlētājs. 2011. gada oktobrī, pēc divu gadu konsultācijām ar ES 
dalībvalstīm, ES publicēja Pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstītai (Union 
Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Netowork). Poli-
jas proaktīvās lobēšanas dēļ Via Carpathia šobrīd it daļēji iekļauta šī satvara kodolā. 
Tieši šis precedents – kas iekļāva ilgstošus Polijas šobrīd valdošās partijas Likums un 
Taisnīgums (Prawo i Sprawiedliwość) centienus ES līmenī – ir viens no iemesliem, 
kāpēc Polija tiek uzskatīta par projekta “līdervalsti”. Taču šāda Varšavas rīcība šķiet 
loģiska, ņemot vērā Polijas ilgtermiņa transporta un enerģētikas stratēģiju reģionā, 
kas bija raksturīga arī Civilās Platformas (Platforma Obywatelska) vadītajai valdībai. 

Svarīgi norādīt, ka Bukarestes samita sastādītā Daudznacionāli prioritāro projek-
tu saraksta ietvaros atrodami vairāki citi nākotnē īstenojami projekti. Tie ietver 
FAIRway Danube (Rumānija, Austrija, Slovākija, Ungārija, Horvātija, Bulgārija), 
“Viking” vilcienu (Lietuva, Rumānija, Bulgārija, Baltkrievija, Ukraina, Gruzija, Mol-
dova, Azerbaidžāna), E65 ziemeļu-dienvidu zemes ceļu (Polija, Čehija, Slovākija, 
Ungārija, Horvātija, Grieķija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, Kosova, Maķedonija 
un Zviedrija). Arī šeit skaidri iezīmējas, ka TJI ir potenciāls savienot un “piesaistīt” arī 
trešās valstis, kam ir ambīcijas adaptēt (daļēji vai pilnībā) ES acquis communautaire.

Enerģētikas dimensija ir lauciņš, kurā integrācija ES-11 (vai “jaunajā Eiropā”) atpa-
liek no ES vidējā līmeņa. Dabasgāzes energodrošība ir saistīta ne tikai ar eksistējošās 
infrastruktūras kvalitāti, bet arī jauniem savienojumiem, sevišķi ziemeļu-dienvidu 
“asī”, tādejādi nodrošinot arī ES Vienotā tirgus pabeigšanu. Kaut arī naftas infra-
struktūra ir noturībspējīgāka par dabasgāzes infrastruktūru, Eiropas Komisijas 
Padziļinātā Eiropas energodrošības analīze (In-Depth Study of European Energy 
Security, 2014) identificēja vairākus projektus starp Ukrainu, Poliju, Vāciju, Čehiju 
un Slovākiju, kuru savstarpēja savienošana varētu radīt elastīgāku un savstarpēji aiz-
vietojamu naftas tranzītu Eiropā. 
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Problēmas, kas nosaka ES-11 valstu “zemāko” attīstības līmeni enerģētikas sistēmu 
konkurētspējā un noturībspējā, saistītas ar to ekonomisko struktūru. Centrāleiropas 
un Austrumeiropas valstis ir energointensīvākas nekā ES-15 valstis, sevišķi Centrā-
leiropā,14 kur industriālais sektors joprojām ir svarīga IKP komponente. Piemēram, 
vēl 2016.  gadā industriālais sektors sastādīja kopumā 26  % no ES-11 kopējā IKP, 
kamēr ES-15 tas sastādīja tikai 19  %.15 Tikpat būtiski norādīt, ka svarīga arī ES-11 
enerģijas bilance (energy mix). “Jaunās” Eiropas valstis paļaujas uz akmeņoglēm, 
koksu un lignītu kā enerģijas avotiem, rezultējoties augstākā oglekļa izmantojuma 
intensitātē. 2016.  gadā cietā kurināmā kopējais patēriņš bija 14  % ES-15 valstīs un 
36  % ES-11 valstīs. Lignīta – cietā kurināmā, kura augstās CO2 emisijas to padara 
par daudz “netīrāku” enerģijas avotu – izmantošana ES-11 sasniedz 40 % no kopē-
jā cietā kurināmā bilances salīdzinājumā ar 24 %, kurus izmanto ES-15.16 Apvieno-
to Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības  mērķu (Sustainable Development 
Goals) sasniegšanas kontekstā ES dienaskārtībā iekļauta vispārēja ekonomiska 
pāreja t. s. “ogļu reģioniem” (coal regions), kas saistīta ar elektroenerģijas radīšanu, 
atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
samazināšanu un jaunu darbavietu radīšanu.17,18

Jau iepriekš pieminētā “ģeopolitiskā dimensija” izpaužas īpaši Nord Stream 2 gāzes-
vada kontekstā. Energosadarbība TJI dalībvalstīs radās, pirmkārt, kā atbilde uz Krie-
vijas asimetriskās destabilizācijas mēģinājumiem ar “enerģijas karu” palīdzību. 

Viens no šiem piemēriem ir 2004. gada “gāzes karš” pret Ukrainu, kas sekoja Oran-
žajai revolūcijai, kas varu nodeva pro-Eiropeiskas valdības rokās. Sekojot šiem un 
līdzīgiem notikumiem, tika izveidots Ziemeļu-Dienvidu gāzes koridors (North-Sou-
th Gas Corridor), kas savieno LNG terminālu Świnoujście Polijā ar Dāniju (jāpie-
min, ka gāzes ieguves atrodas Norvēģijā) ar Baltijas gāzesvada palīdzību ar 10  m3 
kapacitāti.19 Projekta galvenie investori ir nacionālās energokompānijas: GAZ- 
SYSTEM S.A. Polijā, Gassco Norvēgijā un Energinet Dānijā. Projekta izmaksu 
aplēses ir aptuveni 1.6–2.2 miljardi eiro. Šis projekts var tikt uzskatīts par vienu no 
pirmajiem soļiem Austrumeiropas energoresursu ieguvju diversifikācijai, jo tā īste-
nošana atļauj piekļuvi arī Čehijai, Slovākijai, Ungārijai un Krk LNG (sašķidrinātā 
dabasgāze – liquified natural gas, turmāk LNG) terminālam Horvātijā. Projekts die-
nasgaismu varētu ieraudzīt 2022. gadā ar iespēju piegādāt arī reversās gāzes plūsmas. 

Taču Baltijas gāzesvads ir tikai daļa no Ziemeļu-Dienvidu infrastruktūras projek-
tiem, kas savienos:

1) Poliju ar Ukrainu: Hermanovici ar Bilšivitsi ar 5  līdz 8  miljardu m3 kapacitāti. 
Par galvenajiem investoriem šim projektam kalpo GAZ-SYSTEM S.A. Polijā un 
Uktranshaz Ukrainā;
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2) Poliju ar Slovākiju: Stračocinu ar Veļke Kapušani ar 4.7  miljardu m3 kapacitāti 
Slovākijas daļā un 5.7 miljardu m3 kapacitāti Polijas daļā. Galveni investori ir slo-
vāku Eustream (83 miljoni eiro) un Connecting Europe Facility ar 108 miljoniem 
eiro;

3) Čehiju un Poliju: Libhoštu ar Keņdzežinu-Kozli ar 5 miljardu m3 kapacitāti Čehi-
jas pusē un 2.5 miljardu m3 Polijas pusē; šobrīd aplēses par šī gāzesvada izmaksām 
ir tikai aptuvenas, taču galvenie projektu finansētāji būs GAZ-SYSTEM S.A. Poli-
jā un Netgas Čehijā;20

Tikpat svarīgi norādīt, ka Slovākijas un Ukrainas energodrošību šobrīd nopietni 
apdraud Nord Stream 2 gāzesvads. Ukrainas un Slovākijas atkarība no ienākumiem 
no gāzes tranzīta šajā gadījumā ir īpaši svarīga. Slovākijas reversās gāzes plūsmas uz 
Ukrainu (ap 9.8 miljardiem m3 gadā) uz Ukrainu ir viens no iemesliem, kāpēc Ukrai-
nai pēc Eiromaidana protestiem izdevās “pārziemot” par spīti atkārtotam Maskavas 
“gāzes karam”.21 

No Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu skatupunkta, vienota un proaktīva 
rīcība pret Nord Stream  2 gāzesvadu no Eiropas Komisijas puses, īstenojot Trešo 
enerģētikas paketi, ir ļoti svarīga. Tieši pozīcija pret Nord Stream  2 apvieno Poliju 
un Slovākiju TJI kontekstā un Ukrainu un Baltkrieviju ārpus tās. Visas šīs valstis 
saskata Krievijas “asimetrisko” ārpolitiku kā mēģinājumu graut šo valstu stabilitāti. 
ASV Kongresa un prezidenta Trampa atbalsts ir iemesls optimismam un TJI starp-
tautiskā profila celšanai. ASV iesaista Eiropas LNG tirgū tiek uzskatīta par papildu 
drošības garantiju reģionālajiem spēlētājiem. To pierāda arī vērā ņemamā LNG ter-
minālu specifika reģionā: šobrīd plānotā Skultes termināla celtniecība Latvijā, Talli-
nā un Paldiski Igaunijā un Konstacē Rumānijā.22

Visbeidzot, svarīgi pieminēt arī Polijas-Lietuvas gāzesvadu, kuru plānots pabeigt 
2021.  gadā. Galvenie investori projektā ir Lietuvas Amber Gid, Polijas GAZ- 
SYSTEM S.A. un Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūra ar kopējo summu 
500 miljoni eiro. Šis gāzesvads nodrošinās, ka visas trīs Baltijas valstis ir savienotas 
ar pārējo ES (tādejādi mainot Baltijas valstu kā “enerģētikas salas” uztveri). 

Svarīgi norādīt, ka energodrošība uzskatāma par ASV prioritāti Centrāleiropas un 
Austrumeiropas reģionā. Citējot Vesu Mičelu, Eiropas un Eirāzijas lietu valsts sek-
retāra vietnieku no ASV Senāta Ārējo sakaru komitejas: “Svarīga ASV stratēģijas 
komponente ir stiprināt politisko un ekonomisko sadarbību reģionālā līmenī starp 
sabiedrotajiem, kas ir visvieglāk pakļaujami energoresursu piegādes manipulācijām 
Centrāleiropā un Austrumeiropā. Nepietiekami nopietna pieeja Ziemeļu-Dienvidu 
infrastruktūrai starp Baltijas un Melno jūru var kļūt par faktoru, kas palielina Eiro-
pas un Austrumeiropas trauslumu. Tāpēc ASV par prioritāti uzskata dalību dažādos 
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reģionālos grupējumos – kā TJI, V4, Bukarestes 9 un Ziemeļu-Baltijas grupā, lai vei-
cinātu tā enerģētisko noturībspēju.”23 

Kaut arī digitalizācijas attīstības vektors lielā mērā palicis pārējo divu “ēnā”, līdz ar 
Bukarestes samitu šī gada septembrī digitalizācija kļuvusi par daļu no TJI Daudz-
nacionāli prioritāro projektu saraksta24, tādejādi kļūstot par trešo TJI pīlāru. 
Papildu prominence šīs tematiskās līnijas iekļaušanai platformā tika dota Krako-
vas kiberdrošības forumā (Cybersec: European Cybersecurity Forum) 2018.  gada 
8.–9.  oktobrī, pirmajā panelī apspriežot “Digitālās trīs jūras”, atkārtoti norādot, ka 
lielākās aktivitātes TJI kontekstā šobrīd veic Polija.25 

Digitalizācijas attīstībai reģionā ir īpaša nozīme, ņemot vērā ārpusreģionālo spē-
lētāju – piemēram, Ķīnas un Krievijas – augošo un mainīgo stratēģiju reģionā. 
Lielais skaits kiberoperāciju un psiholoģisko manipulāciju ar digitālu ierīču palī-
dzību kļuvušas par vienojošu elementu ne tikai Centrāleiropas un Austrumei-
ropas, bet visas Eiropas drošības horizontā. Turklāt TJI platformai ir potenciāls 
veicināt arī tādas sinerģijas, kas sniedz pievienoto vērtību arī ES Vienotā Digitālā 
tirgus attīstībai un CEF. Turklāt tā piedāvā arī plašākas iespējas sadarbībai ar ES 
un NATO. Kopumā, kaut arī vairākas TJI dalībvalstis ir izteikušas interesi par 
digitālā pīlāra attīstību, šobrīd informācijas par tā praktisku pielietojumu publis-
kajā telpā pieejams maz. Taču par nozīmīgāko pienesumu šī pīlāra kontekstā var 
uzskatīt:

1) T.  s. “Trīs jūru digitālo lielceļu”, kas varētu īstenoties optisko šķiedru kabeļu un 
5G infrastruktūras izbūvē no ziemeļiem uz dienvidiem, līdztekus ieplānotajiem 
transporta tīkliem;

2) Mākoņdatošanas un datu uzkrāšanas centru – vai t. s. “datu salu” – veidošanu visa 
digitālā lielceļa garumā;

3) Brīvu datu plūsmu, kas ļautu izvairīties no infrastruktūras duplikācijas un tādejā-
di veicinot ekonomiku, kas balstīta uz datu izmantošanas atziņām;

4) Drošu un efektīvu telekomunikāciju infrastruktūras tīklu, kas līdztekus automa-
tizētām uzglabāšanas un muitas sistēmām varētu veicināt digitālās tirdzniecības 
centru veidošanu netālu no fiziskajiem transporta mezgliem. 26

Kaut arī informācija par realizētiem projektiem šī pīlāra kontekstā nav pieejama, 
svarīgi norādīt, ka “Daudznacionālo prioritāro projektu sarakstā” iekļauti tādi pro-
jekti kā Transporta biržas veidošana (iekļauj arī trešās valstis – Albāniju un Serbiju), 
“Viedo” pilsētu forums Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm (iekļauj Serbiju) 
vai Savstarpējās savienojamības risinājumi digitalizētam un ilgtspējīgam enerģijas 
sektoram (iekļauj arī Moldovu, Zviedriju un Vāciju). 
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Visbeidzot jānorāda, ka digitalizācijas pīlāra pievienošana TJI viennozīmīgi sakrīt 
arī ar ASV ilgtermiņa stratēģiju reģionā. TJI Varšavas samita laikā prezidents 
Tramps norādījis: “Trīs Jūru iniciatīva palīdzēs jūsu [Centrāleiropas un Austru-
meiropas] iedzīvotājiem attīstīties, bet arī nodrošinās, ka jūsu nācijas ir suverēnas, 
drošas un brīvas no ārējas ietekmes. [..] Kad jūsu nācijas ir stipras, tad visas brīvās 
Eiropas nācijas ir stiprākas, un Rietumi kļūst stiprāki.”27 Līdz ar to digitālā pīlāra 
iekļaušana iniciatīvas kontekstā Transatlantiskā līmenī tiek uzskatīta par svarīgu soli 
noturībspējas palielināšanai.

ĀRĒJIE UN IEKŠĒJIE TJI IZAICINĀJUMI

TJI bieži izsauc diskusijas analītiķu vidū (kas izpaužas arī TJI dalībvalstu rīcībpo-
litikā platformas kontekstā, kas radikāli atšķiras no iesaistes un intereses pakāpes). 
Turklāt dažādo reģionālo formātu, kas pārklājas ar TJI, “sazobe” ir svarīga arī Latvi-
jai, īpaši ņemot vērā, ka šī platforma bieži tiek saistīta ar Polijas “īpašajām interesēm” 
reģionā (atsaucoties uz Jozefa Pilsudska (1867.–1935.) ideju par Intermarium Cen-
trāleiropas un Austrumeiropas valstu federāciju). Kaut arī Polija šobrīd ir galvenais 
dzinējspēks platformas īstenošanas un finansēšanas kontekstā, situācija TJI dalīb-
valstīs un Eiropas kontinentā – īpaši ņemot vērā ES un ASV normatīvo, politisko un 
ekonomisko ietekmi – ir spēcīgi mainījusies. Par vienīgo šķietami konstanto “atsauci 
uz pagātni” kalpo saspīlējums Krievijas–Rietumu attiecībās.

Platformas šī brīža izvirzītie prioritārie sektori norāda uz diviem svarīgākajiem 
mērķiem. Ekonomiski – infrastruktūras uzlabošanu un kohēzijas ES ietvaros vei-
cināšanu. Visas TJI dalībvalstis ir arī ES un NATO dalībvalstis (izņemot “neti-
pisko” partneri Austriju, kas paliek ārpus pēdējās kategorijas), tāpēc par inicia-
tīvas politisko mērķi var uzskatīt sektorālās sadarbības veicināšanu starp ES 
Centrāleiropas un Austrumeiropas dalībniecēm. Par spīti ES vispārējas politiskās 
“krīzes” klātbūtnei kontinentā, šobrīd šķiet, ka TJI nav ES pretišķīgas dimensijas; 
tā kalpo, lai to papildinātu. Tomēr sekojošā  analīze “nepievērs acis” uz politis-
kajām ķildām platformas dalībnieču vidū, Ķīnas un Krievijas politikas ietekme 
uz TJI, kā arī platformas “fona” mērķi: nodrošināt un palielināt ASV klātbūtni 
reģionā. Visi šie faktori var atstāt nopietnas sekas uz platformas nākotnes formu 
un saturu.

Nav noliedzams, ka TJI nākotne saistīta ar platformas dalībvalstu spēju pārvarēt 
virkni izaicinājumu, ar ko tās sastopas jau platformas veidošanas periodā. Pirm-
kārt, ārējie “cietās” drošības izaicinājumi, kas sevišķi skar Melno jūru, nopietnas 
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galvassāpes sagādā tādām valstīm kā Rumānija. Melnā jūra šobrīd uzskatāma par 
TJI “gravitātes centru”, ņemot vērā gan populāciju lielumu, gan reģiona ekonomis-
kās un kohēzijas vajadzības, kas salīdzinājumā ar pārējām iniciatīvas dalībvalstīm 
ir krietni augstākas. Salīdzinājumā ar Baltijas jūru, kas robežojas ar Skandināviju, 
skaidri saskatāmas nevienlīdzības, kas pieprasītu pastiprinātas uzmanības pievēr-
šanu Melnās jūras reģionam. Turklāt problēmas nav tikai ekonomiskas. Turpināta 
politisko struktūru pāreja uz demokrātisku pārvaldības modeli traucē veiksmīgai 
biznesa vides un pārrobežu infrastruktūras tīklojumu attīstībai. Tuvais konflikts 
Ukrainā, kas skar arī Rumānijas ekskluzīvo ekonomisko zonu, kā arī autoritārisma 
konsolidācija Turcijā likusi šai TJI un ES daļai saskatīt pavisam reālu apdraudēju-
mu tuvošanos. Lielā mērā tieši Bulgārijas, Rumānijas un Grieķijas ģeogrāfiskais 
izvietojums ilustrē TJI dalībvalstu kompleksitāti, ņemot vērā dažādās civilizācijas 
un naratīvus (politiskos, ekonomiskos), kas ieskauj šīs valstis. Dažādi formāti – 
Melnās jūras ekonomiskā sadarbība (Black Sea Economic Cooperation), GUAM 
(Organizācija demokrātiskai un ekonomiskai attīstībai) un Demokrātiskās izvēles 
kopiena (Community of Democratic Choice) – ir izveidojuši vairākas izpratnes par 
Melnās jūras reģionu un tā nākotni. 

Par citiem – un arī Latvijā ļoti aktuāliem – var uzskatīt “mīkstās” drošības dimen-
sijas, kuras TJI ir potenciāls risināt. Piemēram, digitālā ātruma palielināšana visā 
Eiropā ir cieši saistīta ar kiberdrošību. TJI idejiskie “priekšteči” – tādi projekti 
kā Baltijas jūras reģiona valstu elektroenerģijas apgādes gredzens, Rail Baltic un 
Via Baltica (kas abi šobrīd iekļauti TJI prioritāro projektu sarakstā), sašķidrinā-
tās dabasgāzes (liqiufied natural gas, tālāk – LNG) terminālu izvietošana Balti-
jas valstu teritorijā, Polijā un Horvātijā var tikt uzskatīti par nozīmīgiem soļiem 
Baltijas valstu “salas efekta” un atkarības no Krievijas resursu importa problēmas 
risināšanai. 

Vai varam aizmirst par politiku? Protams, “Višegradas četrinieka” (tālāk – V4), 
Slovēnijas, Bulgārijas un citu platformas, kā arī ES dalībvalstu politika ir vērtēta 
kā pretrunīga, un nu ir kļuvusi par “klasisko” spīta balsi Briseles kuluāros, pretojo-
ties arī tiem principiem, kurus ES pamatos lika to veidojušās mātes un tēvi. Tomēr, 
ņemot vērā pierādījumu trūkumu, lai apgalvotu, ka TJI ir politisks projekts – un 
ka šīs platformas dalībvalstis vēlētos, ka tā kļūst politiska, var uzskatīt, ka pamata 
uztraukumam šobrīd nav. Kā piemēru var minēt Austrumeiropas un Rietumeiropas 
“sakušanu” tās centrā: Vācija ir V4 “vārti uz Rietumiem”; de facto, jau vairākus gadus 
tirdzniecības apjoms starp Vāciju un V4 valstīm krietni pārsniedz tirdzniecības apjo-
mu starp Vāciju un Franciju (2015. gadā tie bija respektīvi 240 un 180 miljardi eiro). 
Tāpēc šobrīd skaidras iezīmes par “slēptu” politisko dienaskārtību nav atrodamas 
(kas mums nekad netraucē būt piesardzīgiem).
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Virzoties uz nākamo raksta nodaļu, jānorāda, ka TJI nav iespējams raksturot bez 
Ķīnas klātbūtnes, un to – bez ASV iekļaušanas “bildē”. No Ķīnas skatupunkta TJI 
dalībvalstis piedāvā vidi, kas ir stabila, ar zemu politisko risku, piedāvā juridisko 
un personisko drošību uzņēmējiem un viņu darbiniekiem, salīdzinoši zemu korup-
cijas līmeni, zemas transporta un darbaspēka izmaksas, plašus patērētāju tirgus 
ar augošu pirktspēju. 16+1 un TJI savā uzbūvē ir līdzīgas platformas ar savstarpēji 
savienojamiem mērķiem – tāds secinājums izdarāms, ņemot vērā abu formātu (vis-
maz šobrīd) strikti ekonomisko dabu, uzsverot ekonomisko attīstību un savstarpē-
jo savienojamību. Vienlaikus jānorāda, ka TJI veidošanas pamatdokumentos nav 
atrodamas atsauces, kas skaidri norādītu uz mērķi TJI un 16+1 veidot kā savstarpēji 
savienojamas iniciatīvas. Savukārt ASV klātbūtnes nepieciešamības un pastiprinā-
šanas elements uzsvērts vairākkārt gan sektorālā, gan nacionālā līmenī. Laikā, kad 
Ķīna un ASV izvērsa tirdzniecības karu (2018. gada 2. decembrī panākta vienošanā, 
kuras rezultātā ASV atliks tarifu paaugstināšanu līdz 2019. gada 1. martam ar noru-
nu, ka Ķīna iegādāsies vairāk ASV lauksaimniecības produktu; šobrīd nav pieejama 
informācija par rakstisku dokumentu, kas apliecinātu šīs vienošanas saturu, kā arī 
praktisku pierādījumu šīs norunas efektivitātei28), paaugstinot tarifu barjeras, ES un 
TJI dalībvalstis bija “savādā pozīcijā”, kurā vienīgā izvēle ir pieturēties pie sadarbības 
strikti nepolitisku formātu kontekstā (īpaši ņemot vērā, ka atsevišķos jautājumos ES 
ir “nostājusies Ķīnas pusē”, piemēram, ASV metālu importa tarifu jautājumā Pasau-
les Tirdzniecības organizācijā29). Taču, ņemot vērā straujās starptautiskās kārtības 
pārmaiņas, nevar noliegt progresīvu Ķīnas ietekmes un klātbūtnes palielināšanos 
reģionā; vienlaikus ASV aktivitātes reģionā liecina par tās augošo ietekmi reģionā, 
kas kļuvis par Ķīnas “vārtiem uz Rietumiem”. Savstarpējas uz principiem balstītas 
sadarbības veidu meklēšana noteikti būs izaicinoša.

LATVIJAS IESPĒJAS INICIATĪVAS KONTEKSTĀ

Latvija ar savām trīs neaizsalstošām ostām, centrālo novietojumu Baltijas valstu 
vidū, labiem jūras un sauszemes savienojumiem ir stratēģiska vieta, lai veiktu preču 
distribūciju Skandināvijas un Baltijas valstīs. Ņemot vērā, ka ES un Ķīna aktīvi strā-
dā pie transporta koridoru definēšanas, balstoties uz “Belt and Road” iniciatīvu un 
TEN-T tīklu, TJI iekļaujas “Belt and Road” un TEN-T tīkla savienojumu definēša-
nā. Svarīgi ir arī attīstīt transporta savienojumus starp ES valstīm. 

Par svarīgākajiem transporta savienojumiem Latvijai šī brīža TJI kontekstā var 
uzskatīt šos:
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• Baltijas un Adrijas jūras savienojums caur TEN-T Ziemeļjūras-Baltijas un Balti-
jas-Adrijas koridoriem. 

Latvijas gadījumā uzskatāms par vissvarīgāko projektu, Ziemeļjūras-Baltijas jūras 
koridora veidošanā iesaistītas Beļģija, Igaunija, Somija, Vācija, Latvija, Lietuva, 
Nīderlande un Polija. Tā kopējās izmaksas sasniedz 80 miljardus eiro, kopā sastādot 
5986 kilometrus dzelzceļa tīkla, 4092 kilometrus sauszemes ceļu tīkla, 16  lidostas, 
32 ostas un 17 dzelzceļa stacijas. 

Šeit jānorāda, ka liela nozīme ir Rail Baltic dzelzceļa līnijas projektam, kas ļaus 
nodrošināt ērtu un ātru savienojumu starp Baltijas un Adrijas jūru, un maršruta līni-
ja šķērsos Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un caur Tallinas ostu nodrošinās savie-
nojumu ar Helsinkiem Somijā.

Vienlaikus jāatzīmē, ka tieši Rail Baltic kalpo par piemēru gan labākajām, gan slik-
tākajām pārrobežu infrastruktūras projektu praksēm. Piemēram, ieinteresēto pušu 
pārvaldība, spēja “aizsniegt” plašāku sabiedrību, zemes apgūšanu, kompensācijas 
zemes īpašniekiem, kā arī nepieciešamība piesaistīt privāto finansējumu, kas īpaši 
aktuāla šī projekta ietvaros kļūs pēc 2020. gada.30 Tomēr šī projekta noderība snie-
dzas aiz praktiskās savstarpējās savienojamības funkcijas – operatīvās darbības, 
kas saistītas ar kopēju iepirkuma metodi, dizaina izstrādi, ieinteresēto pušu mene-
džmentu un konfliktu risināšanu kļūs par svarīgu pamatu arī turpmākas politiskas 
sadarbības veicināšanai. No tā izriet arī, ka TJI piedāvā līdzīgas iespējas.

• Baltijas un Melnās jūras savienojums, izmantojot esošos konteinervilcienu 
“ZUBR” pakalpojumus.

Konteinervilciena maršruts savieno Tallinas un Latvijas ostas ar Ukrainas ostām 
Odesu un Černomorsku. Šim konteinervilciena maršrutam ir potenciāls piesaistīt 
jaunas kravas gan no Kaukāza un Centrālāzijas reģiona, gan arī no Turcijas dienvi-
diem un Skandināvijas ziemeļiem.

• Baltijas valstu savienojums, izmantojot konteinervilciena “AMBER TRAIN” 
sniegtos pakalpojumus ar potenciālu maršruta pagarinājumu Polijas un Somijas 
virzienā.

• Savienojumi no Ķīnas uz Baltijas jūras reģionu caur Baltkrieviju, Krieviju un 
Kazahstānu.

Tuvāko 20 gadu ieguvums, cītīgi sekojot gan reģionālās attīstības dinamikas, gan ES 
sniegtajām iespējām, ir ievērojams. Tikai viena no TEN-T tīklojuma posmu attīstī-
bai plānots sasniegt ievērojamus mērķus. TEN-T sasniedzamie mērķi skaidri norāda 
uz ceļu un transporta infrastruktūras investīciju ieguvumiem, konkrētāk:
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1) savienot dzelzceļa tīklojumu ar ES standartiem. Latvijas gadījumā tas skar ne 
tikai dzelzceļa sliežu platumu, bet arī tādus faktorus kā ass slodzi, dzelzceļu ātru-
mu un garumu. Jau tagad liela daļa no TEN-T finansējuma paredzēta projektiem, 
kas savstarpēji savienojami ar TJI: t.  sk. Rail Baltic), Baltijas valstu elektrolīniju 
voltāžas izmaiņas  un elektrolīniju uzlabošana Polijā;

2) panākt multimodāla transporta sistēmu izveidošanu, aizstājot jūras ceļus ar dzelz-
ceļa un sauszemes, kā arī iekšzemes ūdensceļu un gaisa transportu; 

3) panākt sauszemes ceļu tīklojuma savstarpējo savienojamību ar ES sauszemes 
transporta tīkliem. Atbilstoši 2014. gada datiem transporta infrastruktūras samē-
rojamība ar ES standartiem Latvijā bija 8 %, Igaunijā – 7 % un Lietuvā – 55 %;31

4) uzlabot infrastruktūras savienojumus starp pilsētu aglomerācijām un pilsētām 
(īpaši izceļot Varšavu, Poznaņu (Polijā), Viļņu (Lietuvā) un Rīgu (Latvijā).32

IETEIKUMI LATVIJAS RĪCĪBPOLITIKAI

Ņemot vērā, ka platforma šobrīd ir tikai “bērna autiņos”, Latvijas rīcībpolitikas vei-
dotājiem ieteicams ņemt vērā:

1) TJI nav politiski motivēta iniciatīva, kas veido jaunas robežlīnijas Eiropā. Gluži 
pretēji – tā var stiprināt ES kohēziju un izlīdzināt nevienlīdzīgos attīstības datus 
Austrumu-Rietumu un Ziemeļu-Dienvidu virzienā;

2) TJI potenciāls padarīt Baltijas valstis par “centra posmu” Ziemeļu-Dienvidu vek-
toram ir pavisam reālas, gadījumā, ja Latvija izvēlētos iniciatīvas kontekstā īstenot 
proaktīvu politiku,. Nenoliedzami, ka Arktikas un Subarktikas reģionu politika 
nākotnē attīstīsies sazobē ar Latvijas tuvajiem kaimiņiem Skandināvijā; jau šobrīd 
attīstītais Tallinas-Helsinku tunelis skaidri norāda, ka TJI nākotnes iespējas var 
izplesties krietni tālāk par šī brīža iniciatīvas dalībvalstīm;

3) vienlaicīgi jāņem vērā, ka piesardzība un elastība ir divas no svarīgākajām TJI 
politikas veidošanas premisām. Visos apstākļos jāizvairās no iniciatīvas politizē-
šanas un jārisina arī finanšu līdzekļu piesaistīšanas jautājums Latvijas prioritā-
rajiem projektiem, īpaši ņemot vērā Connecting Europe Facility, kuru arī skars 
2021.  gada ES Struktūrfondu grozījumi. Administratīvie resursi, kas tiks veltī-
ti platformas aktivitāšu koordinēšanai un veicināšanai, jāpiešķir adekvāti, lai tie 
nestu vēlamo rezultātu;

4) TJI enerģētikas pīlāra nestās iespējas ļauj Latvijai nodrošināt tās ilgtermiņa stra-
tēģiskos mērķus – nodrošināt diversifikāciju, energodrošību, kā arī palielināt 
ASV klātbūtni Eiropas kontinentā. Tomēr svarīgi norādīt, ka tikai jauna tirgus 
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spēlētāja vai produkta dēļ Latvijai var neizdoties atrisināt visas tās problēmas, 
kas saistītas ar valsts energodrošību; liela daļa no LNG infrastruktūras efektivi-
tātes būs atkarīga no tās racionālas un efektīvas izmantošanas;

5) visbeidzot, gan presē, gan oficiālās sarunās bieži izskan šaubas par TJI ilgtspējību. 
Arī Latvijas politikas veidotājiem jārēķinās, ka iniciatīva ir tikai no brīvprātīgas 
valstu iniciatīvas un kontribūcijām veidots “klubs”, kuram nav pastāvīgu finanšu 
avotu. Papildus tam, ņemot vērā dažādos reģionālos formātus, nav skaidrs, vai TJI 
“nepārmāks” citas, spējīgākas reģionālās iniciatīvas.

Līdz ar to, iesoļojot valsts 101.  gadā, Latvijas politikas veidotājiem iespējams 
ieteikt  – vai novēlēt – īstenot tādu politiku, kas raksturīga nobriedušai, pieredzi 
uzkrājušai un ES pamatvērtībās balstītai valstij.
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PĀRMAIŅAS ENERĢIJAS SEKTORĀ: 
IESĀKTĀ TURPINĀJUMS
Reinis Āboltiņš, enerģētikas analītiķis,  
Rīgas Tehniskās universitātes doktorants,  
Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks

Ik gadu, veidojot Latvijas ārpolitikas gadagrāmatu, uzmanība tiek veltīta arī enerģi-
jas resursiem un enerģētikai. Enerģētiskā drošība līdz šim ir bijis temata centrālais 
jēdziens, jo gadījumā, ja īstenojas kāds no enerģētiskās drošības riskiem – daļēji vai 
pilnībā pārtrūkst enerģijas vai resursu piegāde, vai arī piegāde notiek uz citu valsts 
vai sabiedrības drošības risku rēķina – sekas iespaido gan valsts, gan reģionālo dro-
šību un labklājību. Jāatzīst, ka šādai pieejai – skatīt enerģijas sektora lomu Latvijas 
ārpolitikas kontekstā caur enerģētiskās jeb enerģijas drošības prizmu – ir pamatoti 
iemesli. Enerģētiskā drošība valstu drošības kontekstā nepārprotami tiek uzlūkota 
kā nacionālās drošības jautājums. Var pat teikt, ka enerģētiskās drošības risku pastā-
vēšana vai piepildīšanās atspoguļo valsts spēju pārdomāti un kvalitatīvi veikt valsts 
attīstības stratēģisko plānošanu, laicīgi analizējot vajadzības, iespējas, attīstības sce-
nārijus, riskus, risku novēršanu. 

Ir sarežģīti precīzi nošķirt, kur, runājot par enerģijas sektoru, beidzas iekšpolitis-
kais un sākas ārpolitiskais konteksts. Līdz ar to arī enerģijas sektora lomas aplū-
košana Latvijas ārpolitikas norišu analīzes un apskata vajadzībām piedāvā mazliet 
plašāku tvērumu, nekā strikti to situāciju un procesu analīze, kas attiecas eksklu-
zīvi uz pārrobežu sadarbību. Enerģētikā pārrobežu sadarbība gandrīz vienmēr ir 
saistīta ar lokāliem faktoriem, kas liek pieņemt lēmumus par pārrobežu sadarbību. 
Turklāt nacionālās enerģijas sistēmas reti kad būvē ar mērķi izveidot sistēmu, kas 
darbosies tikai tā saucamajā izolētas salas režīmā, bez apmaiņas ar citām enerģijas 
sistēmām.

Uz Latvijas enerģijas sektoru jāskatās ne tikai reģionālu, bet arī globālu procesu 
kontekstā. ES enerģijas un klimata politikas uzmanības centrā ir rīcības, kas ļaus 
samazināt enerģijas un citu resursu aprites negatīvo ietekmi uz klimatu, vidi, 
veselību. Viens no dominējošiem uzskatiem ir, ka fosilās enerģijas samazināša-
nas nolūkā oglekļa dioksīda (CO2) radītā ietekme ir jāieceno visos procesos un 
precēs. Tā kā ilgstoši saglabājusies ļoti zema CO2 cena, lielākajiem piesārņotā-
jiem bijusi vāja motivācija mainīt tehnoloģijas uz videi draudzīgākām. Taču jau 
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tuvākajā nākotnē tiks panākta vienošanās par optimālu risinājumu CO2 cenas 
noteikšanas mehānismam, un prognozējams, ka šīs izmaiņas izraisīs CO2 cenas 
kāpšanu. Agrāk vai vēlāk tam būs svarīga ietekme uz enerģijas ražotāju un patē-
rētāju izvēlēm.

2018. GADA NOTIKUMI UN 2019. GADA PROGNOZES

Vērtējot enerģētikas sektora norises un to progresu, jāatzīst, ka 2019.  gadā, salī-
dzinot ar 2018. gadu, nav gaidāmi radikāli pavērsieni. Būtiskāko sektora attīstības 
mērķu sasniegšana ir iezīmēta pēc 2020. gada, tādēļ ikgadējā apskatā par enerģijas 
sektora attīstību ārējo attiecību kontekstā valda zināms garlaicīgums. Ja 2017. gads 
vēsturē iegāja kā gads, kad Latvijā tika atvērts dabasgāzes tirgus, tad 2018.  gadā 
nozarei izšķiroši pavērsieni nenotika. Protams, var teikt, ka Eiropas Savienības 
enerģētikas un klimata politikas ietvaros sagatavotais Latvijas Nacionālais ener-
ģijas un klimata plāns (NEKP)1 iezīmē Latvijas enerģijas politikas nākotni, tomēr 
pati plāna pirmā publiskošana un apspriešana 2018. gada nogalē iezīmēja tikai ceļa 
sākumu, jo NEKP 2019.  gadā vēl piedzīvos turpmāku apspriešanu un precizēša-
nu. 2019. gadā varētu tikt likti pamati jaunas enerģijas ražošanas atbalsta sistēmas 
izveidošanai, procesā piedzīvojot aktīvas debates par piemērotākajiem atbalsta vei-
diem, vienalga, vai tie būtu ar augstāku stabilitāti un garantiju līmeni, vai arī vairāk 
balstīti tirgus principos. Kopumā 2019.  gadu raksturos iesākto lietu turpināšana 
un precizēšana ceļā uz turpmākos gados uzstādītajiem mērķiem. Lai arī, iespējams, 
garlaicīgos toņos, tomēr ir vērts paskatīties un atgādināt, kādas iekšpolitiskās 
un ārpolitiskās vai ārējo attiecību norises veidojušas vidi, kurā attīstās enerģijas 
sektors.

IEKŠPOLITISKĀS IETEKMES

2018.  gads Latvijas vēsturē paliks kā neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanas simt-
gades gads un arī kā kārtējais Saeimas vēlēšanu gads, kad pilsoņi atbilstoši parla-
mentārajai tradīcijai proporcionālās vēlēšanās ievēlēja savus priekšstāvjus darbam 
13.  Saeimā. Īpatnība un atšķirība, salīdzinot ar citiem gadiem, ir tāda, ka vēlēšanu 
cīņai bija tieša ietekme uz enerģijas sektoru. Pareizāk sakot, ietekme uz retoriku, kas 
attiecās un turpina attiekties uz enerģijas sektoru un kas būtiski ietekmējusi sabied-
rības attieksmi pret enerģiju un it īpaši zaļo enerģiju. Konkurence par vēlētājiem  
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patīkamāko un uzrunājošāko vēstījumu bija milzīga, tādēļ partijām un politiķiem 
vajadzēja likt lietā izdomu, lai piesaistītu vēlētājus. 13.  Saeimas vēlēšanu īpatnība 
bija tā, ka daudzas partijas tradicionālo etnisko attiecību tematiku bija aizstājušas ar 
cīņu pret, pēc šo partiju domām, dārgo elektroenerģiju. 

Cīnīties pret elektrības dārdzību, neapšaubāmi, ir leģitīma un saprotama iecere, 
un tā pat zināmā mērā sasaucas ar nepieciešamību īstenot tādu politiku, kas mazi-
na enerģētisko nabadzību, padara enerģiju pieejamāku ne tikai fiziski, bet arī no 
finansiālā viedokļa. Tomēr vēlēšanu kampaņas šajās parlamenta vēlēšanās izvēlē-
jās neiet tālāk par lētas elektrības apsolījumiem. Elektrību teju par brīvu partijas 
saviem vēlētājiem solīja galvenokārt uz elektroenerģijas gala izmaksu samazinā-
šanas rēķina, solot cīņu ar elektrības obligātā iepirkuma komponenti jeb OIK un 
nepievēršot teju nemaz uzmanības citām gala maksājumu par elektrību veidojoša-
jām komponentēm.

Otra iekšpolitikai raksturīga iezīme, kas skatāma cīņas pret OIK kontekstā – par-
tijas pozicionēja OIK kā maksājumus zaļajai enerģijai. Partijas, kas startēja Saei-
mas vēlēšanās, izvērsa aktīvu kampaņu pret atjaunīgajiem enerģijas resursiem 
(AER), vainojot AER OIK izmaksu dārdzībā. Neviena no anti-OIK partijām 
necentās iedziļināties un skaidrot vēlētājiem, kā veidojas gala maksājums par patē-
rēto elektroenerģiju un ko vēl iespējams iesākt, lai elektrības rēķins būtu mazāks. 
Rezultātā cīņa pret OIK jeb OIK atcelšana, lai ko tas arī nozīmētu tīri praktiskā 
izpratnē, kļuva par vēlēšanu vadmotīvu, kura neizmantošana partijām nozīmētu 
vēlētāju mazāku atbalstu. 

Vēlēšanu kampaņā aktīvi pielietotās retorikas sekas ir tādas, ka šobrīd sabiedrība 
vidēji par OIK un elektrības cenas veidošanās principiem zina un saprot vēl mazāk 
nekā pirms vēlēšanu kampaņas. Pretēji Eiropas Savienības enerģijas un klima-
ta stratēģijā iecerētajam reti kurš elektrības lietotājs apskatās tirgotāja atsūtītajā 
rēķinā tālāk par gala maksājuma summu, taču rēķinā ir lieliski redzams, ka OIK 
nav vienīgā elektrības gala maksājumu veidojošā izmaksu pozīcija. Paradoksāli, ka 
OIK, tajā skaitā OIK AER atbalstam, patiesībā ir mazākā gala maksājumu veidojo-
šā daļa. 

Elektrības tirgotāji apzinīgi pilda savu pienākumu sniegt patērētājiem informāciju 
par elektrības gala maksājumu veidojošajām komponentēm, taču visaptveroša elek-
trības cenu ietekmējošo faktoru vienkāršotas skaidrošanas kampaņa gada ilgumā ir 
darījusi savu, liekot par svarīgu 2019.  gada uzdevumu uzstādīt saprotamu elektrī-
bas rēķinu skaidrošanu elektrības lietotājiem. Reti kurš politiķis 2018.  gadā centās 
iedziļināties, kādēļ elektrības cenas vispār svārstās, kā elektrības cenu Latvijā ietek-
mē situācija enerģijas ražošanā pārējās Baltijas valstīs, kāda ir saulainās, patīkamās 
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un neraksturīgi ilgās 2018. gada vasaras ietekme uz ūdens krājumiem Skandināvijas 
lielajās hidroelektrostacijās un kā tas ietekmē elektrības cenu ne tikai Zviedrijā un 
Somijā, bet visās elektroenerģijas biržas Nord Pool cenu zonās. Latvijas klimatiska-
jā zonā nav populāri bēdāties par vasaru, bet 2018. gada lielais paradokss ir, ka nor-
mālāka, Latvijai un visam Baltijas jūras reģionam raksturīgāka vasara būtu darījusi 
priecīgākus visus, kam jāapmaksā elektrības rēķini.

ĀRPOLITISKĀS IETEKMES

Ņemot vērā enerģijas milzīgo nozīmi starptautiskajās attiecībās, var teikt, ka 
starptautiskās attiecības lielā mērā atspoguļo intereses un norises enerģijas attie-
cībās vai darbojas tiešā valstu enerģijas attiecību kontekstā. Valstis, kurām ir bagā-
tīgi enerģijas resursi, ir izdevīgākā situācijā gan ekonomiski, gan politiski, nekā 
valstis, kuru iespējas saražot enerģiju pašām vai nopelnīt, pārdodot fosilos ener-
goresursus, ir ierobežotas vai šādu iespēju nav tikpat kā nemaz. Tradicionāli izde-
vīgās pozīcijās ir bijušas tās valstis, kurām ir iespējams iegūt un eksportēt naftu un 
dabasgāzi. 

Latvija ir enerģijas un enerģijas resursu importētāja. Latvija standarta apstākļos 
pati saražo aptuveni divas trešdaļas elektroenerģijas. Centrālās apkures (siltuma) 
nodrošināšanai un elektrības ražošanai tiek importēta un izmantota dabasgāze. Ja 
uz šo situāciju paskatās Latvijas un Krievijas Federācijas attiecību kontekstā, tad 
aina līdz gāzes tirgus atvēršanai ir bijusi izteikti nelabvēlīga Latvijai. Krievija kā 
vienīgais dabasgāzes piegādātājs ir uzstādījusi savus spēles noteikumus, izmanto-
jot vietējos viedokļu paudējus un nekautrējoties norādīt uz potenciālajām sekām, ja 
Latvija mēģinātu situāciju mainīt, piemēram, atverot dabasgāzes tirgu ātrāk nekā 
2017. gadā. 

Pēc gāzes tirgus liberalizācijas situācija ir mainījusies, un arī lielākais sadarbības 
partneris ir pieskaņojis savus darbības principus tai videi, ko definē Eiropas Savie-
nības kopējā enerģijas politika un saistošie normatīvie akti. Rezultātā uzņēmums 
Gazprom kā joprojām lielākais dabasgāzes piegādātājs neko daudz nav zaudējis, bet 
gāzes patērētāji Latvijā ir ieguvuši iespēju ar pārdevējiem nedaudz runāt par cenu. 
Arī vietējā gāzes tirgū norises ir saistītas ar globālajām norisēm, gāzes cenai maino-
ties līdzi pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām. Latvijas patērētājiem labā ziņa ir 
tā, ka, krītot pieprasījumam liela patēriņa tirgos, īpaši Austrumāzijā, vairāk sašķidri-
nātās dabasgāzes ceļo uz Eiropas tirgiem, radot konkurenci cauruļvadu gāzei.
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Skatoties uz enerģijas sektora norisēm no Latvijas ārējo attiecību viedokļa, mērķi 
un izaicinājumi arī 2019.  gadā saglabājas tie paši, kas 2017. un 2018.  gadā, pro-
tams, ņemot vērā virzību, kas gada laikā notikusi. Viens no centrālajiem mērķiem 
starpvalstu enerģijas attiecībās ir Baltijas energosistēmas sinhronizācija ar konti-
nentālās Eiropas energosistēmu. Citiem vārdiem, plānots, ka energosistēmas sta-
bilitāti reģionā nodrošinās nevis sasaiste ar Krievijas vienoto energosistēmu (IPS/
UPS), bet ar kontinentālās Eiropas sinhrono energotīklu jeb UCTE (Union for the 
Coordination of Transmission of Electricity) sistēmu. 2019.  gada vidū paredzēts 
veikt Baltijas valstu enerģijas sistēmas darbības stabilitātes pārbaudi izolētas salas 
režīmā jeb, atvienojoties no IPS/UPS tīkla.

Līdzīgi kā energosistēmas sinhronizācijas gadījumā arī gāzes tirgū turpinās virzī-
ba uz vienotu Baltijas [un Somijas] gāzes tirgu, ko raksturotu savstarpēji savienota 
infrastruktūra un kopēja tirgus telpa bez tarifu barjerām jeb tā saucamajiem ieejas 
un izejas punktiem uz valstu robežām. Baltijas valstu gāzes pārvades sistēmas ope-
ratori un regulējošās iestādes mērķtiecīgi strādā, lai no šādas vienotas lielākas tirgus 
telpas izveidošanas maksimālu labumu gūtu gāzes kā enerģijas resursa patērētāji un 
arī no gāzes saražotā siltuma un elektroenerģijas patērētāji. 

GALVENIE NOTIKUMI UN FAKTORI

Brīvais tirgus, pārrobežu sadarbība un klimata faktors

Pirmais pilnais brīva gāzes tirgus darbības gads no darbakārtības noņēma 
spekulācijas par to, ka tirgus atvēršana izraisīs katastrofālas sekas dabasgāzes 
patērētājiem. 2017. gadā dabasgāzes cena bija pircējiem labvēlīgāka nekā gados 
pirms tirgus atvēršanas, bet 2018.  gadā globālā tirgus konjunktūras iespaidā 
kļuva nedaudz augstāka. Arī SPRK reģistrēto un darbību uzsākušo dabasgāzes 
tirgotāju skaits saglabājas vērā ņemams, 2018.  gada decembrī sasniedzot 11. 
Vēl 17  tirgotāji ir reģistrēti, bet vēl nav uzsākuši darbību. Nepilnu divu gadu 
laikā, kopš dabasgāzes tirgus ir atvērts konkurencei, ir mainījies arī reģionālā 
mērogā stratēģiski svarīgā infrastruktūras objekta  – Inčukalna pazemes gāzes 
krātuves (IPGK) – izmantošanas modelis. Krievijas uzņēmums Gazprom vairs 
nav vienīgais gāzes piegādātājs, un dabasgāze IPGK tiek iesūknēta, tirgotājiem 
noteiktā kārtībā rezervējot IPGK jaudu, – līdzšinējais monopoluzņēmums Lat-
vijas gāze vairs nav vienīgais IPGK pakalpojumus izmantojošais dabasgāzes 
tirgotājs. Laikā pirms gāzes tirgus atvēršanas Gazprom iesūknēja un glabā-
ja gāzi IPGK, lai apkures sezonas laikā to sūknētu atpakaļ uz Krieviju. Tagad 



201

situācija ir mainījusies, un IPGK vairs netiek pilnībā noslogota, pielietojot jau 
minēto standarta grafiku – pusgadu veikt iesūknēšanu un pusgadu – izsūknēša-
nu. Krievija ir mainījusi savu gāzes piegādes modeli patērētājiem Pleskavas un 
Sanktpēterburgas apgabalos, nepieciešamo gāzes apjomu gandrīz pilnībā piegā-
dājot tieši, bez IPGK starpniecības.

Tirgus atvēršana jāvērtē kā veiksmīga, īpaši, ņemot vērā Krievijas uzņēmuma Gaz-
prom īstenoto biznesa modeli, – panākt ilgtermiņa (vismaz 25 gadi un vairāk) līgu-
mu par gāzes piegādi slēgšanu, ideālā gadījumā starpvaldību vienošanās ietvaros un 
uz tā saucamajiem ņem vai maksā (take-or-pay) principiem, kas rada nelabvēlīgu 
vidi konkurencei. Tieši šis biznesa modelis, ko Gazprom atzīst par savu panākumu 
būtiskāko faktoru2, lielā mērā ir kalpojis par dzinējspēku pakāpeniskām un mērķ-
tiecīgām izmaiņām Eiropas Savienības enerģijas normatīvajos aktos, kas vērstas 
uz monopola situāciju un dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas situāci-
ju izskaušanu un brīvas un efektīvas konkurences apstākļu izveidošanu ES valstu 
enerģijas tirgos.

Lieku reizi jāuzsver starptautiskās sadarbības nozīmīgums enerģijas sektora attīstī-
bā: Latvijas enerģijas sektoru nevar skatīt šķirti no norisēm reģiona kaimiņvalstīs. 
Arī kaimiņvalstu enerģijas sistēmas attīstās un mainās, un tas ietekmē elektrības 
importa un eksporta iespējas un vajadzības. Tā, piemēram, Igaunijas enerģijas ražo-
tājiem būtu iespējams eksportēt uz Latviju un Lietuvu vairāk elektroenerģijas, taču 
traucē ierobežotās pārvades sistēmas pārrobežu starpsavienojuma jaudas. Lai šo 
trūkumu novērstu, starp Igaunijas un Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas 
operatoriem jau ir panākta un tiek īstenota vienošanās izbūvēt trešo 330 kV starpsa-
vienojumu.3 No papildu starpsavienojuma ar Igauniju kritiskos brīžos un noteiktos 
apstākļos ieguvums būs arī Igaunijas patērētājiem, jo trešā starpsavienojuma izbū-
ve uzlabos energoapgādi Igaunijas rietumu daļā un ļaus nepieciešamības gadījumā 
importēt elektroenerģiju no Latvijas.

Šāda plašāka reģionāla sadarbība dod ieguvumus visiem iesaistītajiem, ne tikai tiem, 
kam enerģija parasti jāimportē. Igaunija lauvas tiesu savas elektroenerģijas saražo, 
termoelektrostacijās sadedzinot degslānekli, kas ir viens no videi nedraudzīgākajiem 
kurināmā veidiem, jo rada gan ievērojamus CO2, gan citu siltumnīcas efektu izraiso-
šo gāzu un cieto daļiņu izmešus. Igaunijas lielākais enerģijas ražotājs Eesti Energia 
pēdējo gadu laikā ir ieguldījis nozīmīgus resursus esošo ražošanas jaudu moderni-
zācijā4 ar diviem galvenajiem mērķiem – padarīt elektrības ražošanas procesu efek-
tīvāku un samazināt elektrības ražošanas ietekmi uz vidi. Investīcijas efektivitātē 
neprasa paskaidrojumus, jo saražot vairāk enerģijas, izmantojot mazāk kurināmā, ir 
izdevīgi un ilgtermiņā nepārprotami atmaksājas. Lielas investīcijas CO2 un citu sil-
tumnīcas efektu izraisošo gāzu samazināšanā nav nemaz tik pašsaprotamas, ja cena 
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par tonnu CO2 ir tik simboliska, ka var teikt, ka CO2 nemaksā neko. CO2 cenas pakā-
peniska celšanās pēdējā gada laikā iezīmē tendenci, ka drīzāk agrāk nekā vēlāk CO2 
maksās vismaz 30 eiro par tonnu, un šāda cena jau radīs nopietnas korekcijas izde-
vumu aprēķinos dažādās industrijās, ieskaitot enerģētiku. Tādēļ enerģijas politikai 
jābūt vērstai uz ilgtspējīgu nākotni, un klimata aspektu enerģijas nozares attīstībā 
ignorēt būtu tuvredzīgi.

Elektrības patērētāji un brīvais tirgus

Patērētāju uzmanību elektrības tirgum pievērsa elektrības cenas izmaiņas 
2018. gada otrajā pusgadā – cenas, salīdzinot ar iepriekšējo vismaz trīs gadu vēsturis-
kajām, bija būtiski augstākas. Šādas izmaiņas izraisīja gan plašsaziņas līdzekļu, gan 
patērētāju pastiprinātu interesi par tirgus darbību un cenu ietekmējošiem faktoriem. 
Jāatzīmē, ka arī starpsavienojumi šajā gadījumā nepalīdzēja, jo elektrības cena kāpa 
visās Nord Pool biržas cenu zonās ap Baltijas jūru un bija vienlīdz augsta gan Balti-
jas, gan Skandināvijas valstīs. Galvenais cēlonis – būtiskas izmaiņas resursu pieeja-
mībā. Šajā gadījumā ilgās un sausās vasaras ietekmē samazinājās ūdens krāja hid-
roelektrostacijās, un līdz ar to samazinājās tādas elektroenerģijas daudzums tirgū, 
kas tiek saražota ar zemāko pašizmaksu. Šī situācija labi ilustrē, ka starpsavienojumi 
un tehnoloģijas ir svarīgi faktori tirgus atšķirību izlīdzināšanā, bet arī tehniskie risi-
nājumi var būt un ir atkarīgi no ārējiem apstākļiem. Tādēļ arī pašiem patērētājiem 
jāspēj reaģēt uz neraksturīgām situācijām.

Arvien pieaugoša loma ir enerģijas lietotāju izvēlēm un uzvedībai, tādēļ enerģijas 
patērētāju izglītošana turpinās būt viena no svarīgākajām prioritātēm. Enerģijas lieto-
tāji kļūst arvien informētāki un izglītotāki, un pakāpeniski maina enerģijas lietošanas 
paradumus, ietekmējot pieprasījumu un piedāvājumu. Eiropas Komisija 2016.  gada 
30.  novembrī publiskotajā ziņojumā Tīru enerģiju ikvienam Eiropā īpaši uzsver, ka 
pirmais solis ceļā uz patērētāju izvirzīšanu Enerģētikas savienības centrā ir nodro-
šināt tiem labāku informāciju par enerģijas patēriņu un tā izmaksām. Priekšlikumi 
paredz, ka patērētājiem ir tiesības uz viedajiem skaitītājiem, saprotamiem rēķiniem un 
vienkāršākiem nosacījumiem pakalpojuma sniedzēja maiņas gadījumā.5 

Tam, vai un kā elektrības lietotāji saprot elektrības cenas veidošanos un katras gala 
maksājumu veidojošās komponentes funkciju, ir būtiska loma patērētāju uzvedī-
bas un paradumu veidošanā. Tam, savukārt, būs arvien pieaugošāka loma nākotnes 
enerģijas sistēmu darbībā un attīstībā. Viedie tīkli, kliedēta enerģijas ražošana, pie-
prasījuma vadība  – patērētāja efektīva iesaiste enerģijas sistēmā kļūst arvien ikdie-
nišķāka, nepieciešamāka un arī neizbēgamāka.
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Latvijas elektrības tirgus ir integrēts plašākā reģiona tirgū, kur par galveno darījumu 
vidi kalpo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektroenerģijas birža Nord Pool, kur tiek 
noteikta elektrības cena visās biržas cenu zonās. Juridiskie klienti brīva elektrības 
tirgus apstākļos darbojas jau 10 gadus, un var teikt, ka šajā tirgus sektorā jau ir izvei-
dojušies efektīvas konkurences mehānismi. Juridiskos klientus apkalpo gan Latvijas, 
gan Igaunijas, gan Lietuvas un Krievijas izcelsmes tirgotāji, kopējam reģistrēto un 
darbību īstenojošo tirgotāju skaitam 2018. gada beigās sasniedzot 28. Vēl pieci tirgo-
tāji ir reģistrēti, bet vēl nav uzsākuši darbību.6 Šāda statistika parāda, ka arī Latvijas 
salīdzinoši mazajā tirgū komersantiem ir pietiekama motivācija nodarboties ar elek-
troenerģijas tirdzniecību pat, ja tā nav pamata bizness.

Mājsaimniecību sektorā situācija ir citāda – četrus gadus pēc tirgus atvēršanas joprojām 
izteikti dominē valstij piederošais bijušais monopoluzņēmums Latvenergo ar zīmolu 
Elektrum. Šī situācija ilustrē ārkārtīgi augsto patērētāju paradumu inerci, kas uzskatā-
ma par iemeslu, kādēļ cīņā par mājsaimniecību patērētajām kilovatstundām nav metu-
šies kaimiņvalstu enerģijas uzņēmumi. Otrs lielākais elektrības tirgotājs mājsaimniecī-
bām Lattelecom ar zīmolu tet lēš, ka tā tirgus daļa pusotra gada laikā kopš pakalpojuma 
uzsākšanas 2018. gada nogalē ir aptuveni 8 procenti ar tendenci pakāpeniski augt. Tā 
kā visi elektrības lietotāji jau ir kāda tirgotāja klienti, tad tirgotājiem, kuri vēlas audzēt 
savu klientu bāzi, ir jāizdomā efektīvi komunikācijas veidi, kas motivētu laiskos lietotā-
jus aktīvāk sekot līdzi iespējām, ko piedāvā brīvais elektroenerģijas tirgus. 

Kopumā mājsaimniecības ir laiskas mainīt tirgotāju un vāji orientējas tirgotāju 
piedāvāto produktu klāstā, tā veicinot tirgus stagnāciju. Tiesa, fakts, ka Nord Pool 
salīdzinoši augsto elektrības cenu dēļ Elektrum gada pēdējā ceturksnī paziņoja par 
fiksētās cenas celšanu, varētu spēt iekustināt līdz šim letarģiskā miegā gulošo elek-
trības tirgu mājsaimniecībām. Šādiem nosacītiem tirgus satricinājumiem varētu būt 
pozitīva ietekme uz tirgotāju aktivitāti, un mājsaimniecību elektrības tirgū varētu 
ienākt jauni dalībnieki, kas saskata potenciālu ne tikai juridisko klientu, bet arī māj-
saimniecību segmentā.

SECINĀJUMI

2018. gadu raksturo enerģijas sektora attīstībai svarīgo iesākto projektu un darbības 
virzienu turpināšana, un prognozējams, ka 2019.  gadā šī tendence saglabāsies. Šis 
princips pilnībā attiecas arī uz starpvalstu attiecībām. 2018. gadā turpinājās neskaid-
rā situācija ar nozares tiesisko regulējumu un sabiedriskās komunikācijas neveiks-
mes, komunicējot par atbalstu enerģijas ražošanai.
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Tomēr būtiskākais secinājums ir saistīts ar komunikāciju par norisēm enerģijas sek-
torā, un tas īpaši attiecas uz pārmaiņu komunikāciju. Enerģijas nozares profesionāļi 
turpinās darīt savu darbu, bet ir svarīgi, ka ar sektoru profesionāli nesaistītai audito-
rijai tiek skaidrotas nozares kopsakarības, it īpaši par tādiem jutīgiem jautājumiem 
kā enerģijas cenas izmaiņas, jaunu infrastruktūras objektu būvniecība, investīcijas 
energoefektivitātes pasākumos, klimata faktoru ietekme uz enerģijas sektoru un 
atbalsts enerģijas ražošanai, izmantojot konkrētus resursus un tehnoloģiskos risi-
nājumus un specifiski atjaunīgos enerģijas resursus. Šo tematu parādīšana un skaid-
rošana ārējo attiecību kontekstā ir ne mazāk svarīga, lai panāktu patērētāju labākas 
zināšanas un lielāku sapratni par to, kādēļ nepieciešami ieguldījumi jaunos starpsa-
vienojumos, kādēļ nepieciešami ieguldījumi jaunu elektroenerģijas avotu veidošanā, 
kādēļ nepieciešama vieda enerģijas uzskaite un kādēļ ikviena patērētāja iesaiste ener-
ģijas paradumu maiņā ir svarīga ne tikai mājsaimniecības, bet arī valsts un reģionālā 
līmenī.
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LATVIJAS DIASPORAS  
POLITIKA MOBILIZĀCIJAS  
UN POLITIZĀCIJAS VĒJOS
Ilze Garoza, Latvijas diasporas pētniece

Latvijas valsts, kura dažādos vēstures posmos un apstākļos ir pieredzējusi masvei-
dīgu iedzīvotāju izceļošanu, savas neatkarības pasludināšanas simtgadē pārdefinēja 
savas attiecības ar tautiešiem pasaulē, izstrādājot un Saeimā pieņemot šai konkrē-
tai mērķa grupai adresētu Diasporas likumu. Pieņemot šādu likumu, Latvijas valsts 
ir raidījusi signālu, ka saišu veidošana ar ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem un to 
remigrācijas veicināšana ir viena no valstiskām prioritātēm, ko realitātē arvien akū-
tāku padara Latvijas sabiedrības novecošana, pieaugošā demogrāfiskā slodze un 
prognozes par darbaspēka trūkumu drīzā nākotnē. 

Atskatoties 2018.  gada griezumā, uz Latvijas attiecībām ar tās diasporu pasaulē 
vislielāko iespaidu atstāja divi notikumi  – Latvijas valsts Simtgade un to zīmē aiz-
ritējušie XXVI  Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI  Deju svētki, kā arī 6.  oktobrī 
notikušās Latvijas 13.  Saeimas vēlēšanas. Ja pirmais notikums noveda pie diaspo-
ras mobilizācijas, tad otrais – pie diasporas politizācijas, kas plašāk iztirzāts šī raksta 
turpinājumā. 

DIASPORA – “NEATŅEMAMA LATVIJAS SABIEDRĪBAS DAĻA” 

Daudzskaitlīgā Latvijas diaspora, kas pēc statistikas datiem veido aptuveni 15  % 
no kopējā Latvijas valstspiederīgo skaita pasaulē, ir nozīmīgs resurss, ko arvien vai-
rāk apzinās arī Latvijas politiķi, sperot juridiski tālejošus soļus attiecību veidošanā 
ar šo eksteritoriāli izkaisīto Latvijas valstspiederīgo kopienu. Kā to savā ziņojumā 
2018. gada janvārī Saeimā vēstīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs: “Latvi-
jas valsts ir ieinteresēta ar savu diasporu veidot skaidras un prognozējamas ilgtermi-
ņa attiecības, tādēļ pienācis laiks sagatavot juridisko bāzi Latvijas diasporas atbals-
tam. Šī būtu iespēja veicināt diasporas potenciāla piesaisti Latvijas izaugsmei un 
interešu aizstāvībai starptautiski.”1 
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Diasporas juridiskā regulējuma idejiskie aizmetņi tika formulēti jau 2017. gada vasa-
rā notikušajā Eiropas latviešu kongresā, bet formālo Diasporas likumprojekta izstrā-
des iniciatīvu un vadību 2017./2018. gadu mijā uzņēmās Saeimas Ārlietu komisijas 
izveidota darba grupa Nacionālās apvienības deputāta Riharda Kola vadībā. Pēc 
nepilniem 11 mēnešiem, Latvijas 12. Saeimai sanākot uz pēdējo sēdi, trešajā – galī-
gajā  – lasījumā Saeimas deputātu vairākums (77 par, 5  – pret, 4  – atturas) pauda 
atbalstu Diasporas likuma pieņemšanai, kas ne vien pirmo reizi Latvijas normatīva-
jos aktos identificē Latvijas diasporu kā “neatņemamu Latvijas sabiedrības daļu”2, 
bet arī piedāvā instrumentu kopumu attiecību veidošanai ar šo eksteritoriāli mīto-
šo Latvijas valstspiederīgo korpusu. Likuma mērķis ir stiprināt diasporas kā neat-
ņemamas sabiedrības daļas piederību Latvijai, sekmēt latviešu valodas, kultūras un 
piederības sajūtas valstij saglabāšanu, kā arī īstenot atbalsta politiku remigrantiem. 
Kā atzīts likuma anotācijā, Latvijā līdz šim trūcis pilnvērtīga tiesiskā ietvara siste-
mātiskas diasporas politikas īstenošanai, kas līdz šim ir bijusi sadrumstalota dažā-
dās valsts pārvaldes nozarēs. Likuma uzdevums ir šo problēmu risināt, nodrošinot 
efektīvu un pārskatāmu diasporas politikas koordināciju un pastāvīgu un ilgstpējīgu 
atbalsta mehānismu ieviešanu.

Diasporas likums sastāv no četrām daļām. Tā pirmā daļa ietver vispārīgus notei-
kumus, tai skaitā skaidro likuma jēgu un mērķus, identificējot diasporu kā “neat-
ņemamu Latvijas sabiedrības daļu” un izvirza mērķi nodrošināt diasporai iespējas 
brīvi veidot, uzturēt un paplašināt saites ar Latviju, kopt un uzturēt latviešu valodu 
un kultūru, kā arī uzliek par pienākumu valstij izstrādāt un īstenot konsekventu uz 
diasporu vērstu valsts politiku. 

Likuma otrā daļa nosaka galvenos atbildīgos par diasporas politikas izstrādi un 
realizāciju, kā arī pamatuzdevumus un pamatprincipus, kas jāievēro diasporas 
politikas īstenošanā. To skaitā minams latviskās piederības princips, iekļaušanās 
veicināšanas, vienlīdzīgu iespēju, informācijas pieejamības un līdzdalības princips 
diasporu ietekmējošu lēmumu risināšanā. Kā papildu nozīmīgs princips likumā 
noteikta diasporas atbalsta politikas pēctecība un ilgtspēja, kas ir bijis viens no līdz-
šinējiem galvenajiem traucēkļiem paredzamas un ilgtspējīgas diasporas politikas 
īstenošanā.

Saskaņā ar likumu kā galvenā diasporas politikas koordinējošā institūcija ir 
noteikta Latvijas Ārlietu ministrija, bet šīs politikas īstenošanā atbilstoši savai 
kompetencei iesaistītas arī Izglītības un zinātnes, Kultūras, Ekonomikas, Labklājī-
bas, Iekšlietu, Veselības un arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas, kā arī plānošanas reģioni, pašvaldības un citas valsts pārvaldes institūcijas. Lai 
veicinātu saskaņotu diasporas politikas īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu, 
ievērojot Ministru kabineta nolikumu, likuma ietvaros plānots izveidot Diasporas 
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konsultatīvo padomi, kuras darbu organizēs un sekretariāta funkcijas nodrošinās 
Ārlietu ministrija. 

Diasporas likuma trešajā daļā ir noteikti dažādu Latvijas pārvaldes institūciju īste-
notie diasporas atbalsta pasākumi, kuru mērķis ir nostiprināt diasporas saikni ar 
Latviju un līdzdalību Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes proce-
sos, kā arī atbalsta pasākumus diasporas pārstāvjiem, kuri nolēmuši atgriezties vai 
pārcelties uz dzīvi Latvijā. Likuma pēdējā – ceturtā daļa – nosaka kārtību, kādā pie-
šķirams finansējums diasporas politikas īstenošanai. Svarīgi, ka saskaņā ar likumu 
turpmāko normatīvo aktu izstrādē būs jāietver ietekmes uz diasporu novērtējums, 
līdzīgi kā tas jau šobrīd ir noteikts attiecībā uz ietekmes novērtējumu uz vidi, NVO 
u.c. jomām. Par spīti vairāku politiķu asiem iebildumiem pret atsevišķiem likuma 
punktiem, jo īpaši pret diasporas definīciju, likums tika pieņemts un izsludināts 
divas nedēļas vēlāk, par tā spēkā stāšanās datumu nosakot 2019. gada 1. janvāri. 

Diasporas politikā iesaistītie norāda, ka šāda likuma pieņemšana ir apsveicama ar 
priekšnosacījumu, ka likums darbosies dzīvē kā iecerēts, un nebūs tikai formāls, 
politiski deklaratīvs dokuments bez reāla seguma. Kā galvenais ieguvums no liku-
ma pieņemšanas ir paradigmas maiņa Latvijas valsts attiecībās ar tās valstspiede-
rīgajiem pasaulē, ar likuma spēku atzīstot to esamību un piederību Latvijas tautai, 
kā arī noregulējot un formāli sakārtojot valsts attiecības ar šo eksteritoriāli mītošo 
sabiedrības daļu. Tas dod signālu arī diasporai par to, ka viņu darbs un pūles tiek 
novērtēti un valsts ir gatava dot savu atbalstu latviskās izglītības un kultūras uztu-
rēšanai un ciešāku saišu veidošanai starp Latviju un tās valstspiederīgajiem pasau-
lē. Kā viens no riskiem pašu likumdevēju komentāros tiek izcelts plašais diasporas 
jēdziena traktējums, nosakot, ka diasporai pieskaitāmi “ārpus Latvijas pastāvī-
gi dzīvojošie Latvijas pilsoņi, latvieši un citi, kam ir saikne ar Latviju, kā arī viņu 
ģimenes locekļi”. Diasporas likuma iniciators un tā izstrādes darba grupas vadītājs 
Rihards Kols (Nacionālā Apvienība) īsi pirms likuma izskatīšanas pēdējā lasīju-
mā skaļi dažādos kanālos akcentēja, ka likumā apstiprinātā diasporas definīcija ir 
pārāk plaša un “ļoti problemātiska”, brīdinot, ka tā var potenciāli radīt juridiskus 
sarežģījumus. Balsojot par likuma pieņemšanu, Nacionālās apvienības deputāti 
vienlaikus uzvēra, ka jaunajā Saeimas sasaukumā centīsies panākt likuma atvērša-
nu un diasporas jēdziena grozīšanu uz daudz šaurāku un ierobežotāku jēdzienu, 
kam par pamatu varētu tikt izmantota etniskā izcelsme un/vai latviešu valodas 
zināšanas.

Analizējot zinātniskās diskusijas par diasporas definīciju Latvijas un citu valstu 
normatīvajos aktos, migrācijas pētnieki Mieriņa, Zača un Buholcs uzsver, ka “mūs-
dienīga un piemērota diasporas definīcija nevar būt balstīta tikai uz pilsonību un 
etnisko piederību”3, kā tas, piemēram, noteikts Repatriācijas likumā, bet “tai ir 
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jāietver arī piederības apziņa un saites ar Latviju” un nav vēlama jēdziena “latviešu 
izcelsmes” lietošana, kas “tiek nolasīts kā etniski ierobežojošs jēdziens”.4 Vienlai-
kus pētnieki uzsver, ka “lai gan pašidentifikācija kā piederības diasporai pamats ir 
demokrātiska un nediskriminējoša, tā ir arī arbitrāra. Ja tā tiek sasaistīta ar noteik-
tām tiesībām vai labumiem, nepieciešams definēt objektīvus kritērijus un to pierā-
dīšanas veidu, kā to dara arī citās valstīs (dažādi veidi un dokumenti, kas apliecina 
etnisko izcelsmi u.c.)”.5 Diasporas pētnieki norāda, ka citu valstu praksē, kuru nor-
matīvajos aktos ir noregulētas attiecības ar diasporu, likumā ir tikuši noteikti daudz 
šaurāki mērķi, uzdevumi un mērķauditorija. Ņemot vērā Latvijas Diasporas liku-
mā ietvertās diasporas definīcijas plašo tvērumu un interpretācijas iespējas, pret 
ko likuma apstiprināšanas procesā skaļi iebilda vairāki 13. Saeimā pārvēlētie depu-
tāti, pastāv iespēja, ka Diasporas likums tiks atkārtoti caurskatīts Saeimas jaunajā 
sasaukumā. 

Kā cits strīdīgs jautājums Diasporas likumprojekta izstrādes procesā bija jautājums 
par remigrantu ārvalstīs nopelnīto pensiju aplikšanu ar nodokli Latvijā. Par spīti 
Finanšu ministrijas sākotnēji celtiem iebildumiem 12. Saeimas deputāti pēc Eiropas 
latviešu apvienības aicinājuma Diasporas likumā ietvēra punktu, ka remigrējušajiem 
senioriem attiecībā uz ārvalstīs nopelnītās pensijas aplikšanu ar ienākuma nodokli 
tiks attiecināts neapliekamais minimums tādā apmērā, kādā tas noteikts attiecīgajā 
ārvalstī, kur pensija nopelnīta. (Izņēmuma gadījums ir ASV, Kanāda, Krievija un 
Ukraina, ar kurām jau deviņdesmitos gados noslēgto bilateriālo līgumu paketēs bija 
ietverta atruna par šajās valstīs gūto pensiju neaplikšanu ar ienākuma nodokli Lat-
vijā.) Šī likuma panta oponenti pauda uzskatu, ka šāds priekšlikums nostādīs remig-
rantus priviliģētākā situācijā salīdzinājumā ar Latvijas iedzīvotājiem, kuri savu pen-
siju nopelnījuši Latvijā. Savukārt šīs iniciatīvas atbalstītāji uzsvēra, ka tas veicinās 
pensijas vecuma Latvijas valstspiederīgo atgriešanos Latvijā un dos nozīmīgu piene-
sumu valsts ekonomikai.

Laikā, kad Saiema lēma par Diasporas atbalsta pasākumiem, tā spēra no diasporas 
viedokļa ļoti pretrunīgi vērtējamu soli attiecībā uz Latvijas Evaņģēliski luterisko 
baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL). Proti, tā pirmajā lasījumā atbalstīja grozīju-
mus Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas (LELB) likumā, kas paredzēja papil-
dināt likumu ar preambulu par LELB darbības nepārtrauktību Latvijā, nosakot, 
ka Latvijā reģistrētā LELB ir vienīgā tiesību pārmantotāja luteriskajai baznīcai, 
kas darbojās Latvijā līdz 1940.  gadam. Pret to asi iestājās LELBĀL, kas arī sevi 
uzskata par pirmskara baznīcas mantinieci. Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēdes Kristīnes Saulītes ieskatā ierosinātie grozījumi ir mēģinājums 
“izrakstīt baznīcu no vēstures”6, kas nāk kā pārsteigums laikā, kad tiek diskutēts 
par Diasporas likuma pieņemšanu. “Esam dziļi sarūgtināti par šāda nepārdomāta, 
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Latvijas sabiedrību šķeļoša likumprojekta virzību Saeimā, kas ignorē un nonicina 
trimdas latviešu un luterāņu ieguldījumu mūsu valsts un tautas attīstībā. Lūdzam 
darīt visu, kas Jūsu spēkos, lai šādas nepārdomātas normas netiktu iestrādātas 
attiecīgajos likumos,”7 Saeimas priekšsēdētājai adresētā publiskā vēstulē rakstīja 
PBLA priekšsēde.

DIASPORAS POLITIZĀCIJA 

Salīdzinājumā ar agrākiem gadiem, 2018. gadā, kas sakrita ar 13. Saeimas vēlēšanu 
norisi, bija jūtama izteikta diasporas jautājumu politizācija, kas manifestējās dažādās 
formās – gan politisko partiju komunikācijas veidā un intensitātē ar ārpus Latvijas 
dzīvojošajiem vēlētājiem, gan dažādu ar diasporu saistītu jautājumu aktualizēšanu 
Latvijas politiskajā dienaskārtībā. Proti, 13.  Saeimas vēlēšanu gadā diaspora, kurai 
Latvijas politiskās partijas līdz šim bija veltījušas mazu uzmanību, pēkšņi bija kļu-
vusi arī par politisku spēku, kura aktivitāte un līdzdalība vēlēšanās varēja ietekmēt 
atsevišķu politisko partiju un konkrētu politiķu iekļūšanu vai neiekļūšanu Saeimā. 

Būtisks faktors diasporas politizācijas procesā bija apstāklis, ka ārvalstīs dzīvojošo 
Latvijas balstiesīgo pilsoņu skaits 2018. gadā bija sasniedzis jaunu rekordu – 130 000 
jeb divarpus reižu vairāk nekā 2011. gadā. Tā rezultātā ārzemēs dzīvojošie Latvijas 
pavalstnieki 13.  Saeimas vēlēšanās ieguva iespēju ar savu balsojumu aizpildīt asto-
ņas deputātu vietas Saeimā,  – par trim vietām vairāk nekā 12.  Saeimas vēlēšanās. 
(Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likumu diasporas balsis pieskaitāmas Rīgas vēlēša-
nu apgabalam, kā rezultātā Rīgā ievēlamo deputātu skaits 2018.  gadā pārsniedza 
vienu trešdaļu no Saeimas sastāva.) Reizē ar pieaugošo Latvijas pavalstnieku skaitu 
ārvalstīs 2018.  gadā bija novērojams būtisks vēlēšanu iecirkņu skaita pieaugums. 
Salīdzinājumam, ja 2010.  gadā notikušajās 10.  Saeimas vēlēšanās visā pasaulē dar-
bojās 64 vēlēšanu iecirkņi, tad 2018. gadā to skaits, lielā mērā pēc ārvalstīs dzīvojošo 
tautiešu pieprasījuma, tika palielināts līdz 121  iecirknim 45  valstīs. Uz šo situāciju 
reaģēja arī Latvijas sabiedriskā televīzija LTV1, kas priekšvēlēšanu gaisotnē pirmo 
reizi tās vēsturē rīkoja Saeimas priekšvēlēšanu debates un tiešā ētera translāciju no 
ārvalstīm. 15.  septembrī Lielbritānijā atrodošajā, latviešiem piederošajā īpašumā 
“Straumēni” sarīkotajās LTV tiešraides debatēs klātienē piedalījās 12 uz ievēlēšanu 
Saeimā pretendējošo politisko partiju pārstāvji, kuri dienu iepriekš tikās ar Londonā 
dzīvojošajiem Latvijas pavalstniekiem.

Priekšvēlēšanu periodā līdzīga formāta Latvijas politiķu tikšanās ar potenciā-
liem vēlētājiem noritēja arī trīs ASV pilsētās, Īrijas galvaspilsētā Dublinā, Beļģijas  
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galvaspilsētā Briselē un citviet. Atsevišķu priekšvēlēšanu diskusiju ar nosaukumu 
“Par ko balsot diasporai?” 28.  augustā Rīgā ar translāciju internetā rīkoja biedrība 
“Ar pasaules pieredzi Latvijā”, kas pozicionē sevi kā pirmo un vadošo uz remigrāciju 
vērsto organizāciju Latvijā.

Ja agrākajos gados Latvijas diaspora nodrošināja nozīmīgu atbalsta funkciju Latvi-
jai tās ārpolitisko mērķu īstenošanā, tad 13. Saeimas vēlēšanu gadā tā tika aicināta 
iesaistīties Latvijas līdzšinējā proeiropeiskā un transatlantiskā ārpolitikas kursa 
nosargāšanā. Proti, priekšvēlēšanu gaisotnē kā viens no galvenajiem draudiem poli-
tiskajā retorikā tika minēts neprognozējamais vēlēšanu rezultāts, Kremlim simpa-
tizējošās partijas “Saskaņa” iespējama nonākšana valdībā un ar to saistītais Latvijas 
ģeopolitiskā kursa pārmaiņu risks. Kā viens no bieži izskanējušiem aicinājumiem 
Latvijas līdzšinējo varas partiju vēstījumā savam elektorātam Latvijā un arī ārpus tās 
robežām bija aicinājums nosargāt Latvijas līdzšinējo ārpolitisko kursu, kura centrālā 
ass ir Latvijas līdzdalība Eiropas Savienībā un NATO. 

Raugoties uz vēlēšanu rezultātiem, ir redzams, ka Latvijas diaspora savā balsojumā 
ieturēja rietumniecisko kursu. Starp diasporas balsīm tikai 6.5  % (ASV  – 1.6  %) 
tika atdoti par labu “Saskaņai” un 1,9 % Latvijas Krievu savienībai iepretīm attiecī-
gi trīstik un divtik lielam balsu skaitam Latvijā. Kamēr salīdzinājumā ar 2014. gadā 
notikušajām vēlēšanām vēlētāju aktivitāte Latvijā 2018.  gadā bija nokritusies par 
5 procentpunktiem līdz 54.6 %, kas ir zemākā līdzdalība vēlēšanās kopš 1991. gada, 
tikmēr ārpus Latvijas tā noslīdēja par 2 % līdz 23.7 %. Par spīti vēlētāju līdzdalības 
kritumam, jāatzīmē, ka 13. Saeimas vēlēšanās ārpus Latvijas piedalījās 31 946 vēlē-
tāji, gandrīz par 8830 vairāk nekā 2014. gadā. ASV 13. Saeimas vēlēšanās nobalsoja 
2423 Latvijas pilsoņi, Austrālijā 878, Kanādā 706, Krievijā 479, bet Eiropas valstīs – 
vairāk nekā 27 000 Latvijas pavalstnieku.

Kā to jau agrāk akadēmiskā literatūrā fiksējis sociālo zinātņu pētnieks Mārtiņš 
Kaprāns, Latvijas diasporas politiskās izvēles iespējams interpretēt kā “pastāvīgus 
cerību un vilšanās ciklus”8, uz ko norāda apstāklis, ka vislielāko atbalstu pēdējās čet-
rās Saeimas vēlēšanās, kam tagad pieskaitāmas arī 13. Saeimas vēlēšanas, ir guvuši 
jaunpienācēji vai opozīcijas partijas. 13. Saeimas vēlēšanās diasporas balsojumā pār-
liecinoši vadībā izvirzījās trīs politiskās partijas, kuras līdz šim nav bijušas pārstā-
vētas Saeimā  – “Kam pieder valsts?” ar 35.7  % balsu, “Attīstībai/Par!” (15.3  %) un 
Jaunā konservatīvā partija (11.9 %). Savukārt līdzšinējās valdības partija “Vienotība”, 
kas iepriekšējās vēlēšanās saņēma 34 % diasporas balsu, un “Nacionālā apvienība”, 
par kuru iepriekš nobalsoja 21.4  % Latvijas pilsoņu ārzemēs, 2018.  gadā saņēma 
attiecīgi 8.9 % un 7.7 % diasporas vēlētāju balsu.9 Vēlēšanu rezultāti iezīmē, ka ārval-
stīs dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie vēlas redzēt pārmaiņas Latvijas iekšpolitikā, 
bet ne ārpolitikā. 
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DIASPORAS MOBILIZĒŠANĀS LATVIJAS SIMTGADES ZĪMĒ 

Latvijas valsts Simtgades zīmē bija vērojama pastiprināta Latvijas diasporas mobi-
lizēšanās gan savās mītnes zemēs, gan sadarbībā ar Latviju, kas īpaši spilgti bija 
novērojams 2018. gada lielākajā Latvijas kultūras notikumā – XXVI Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un XVI  Deju svētkos un citos uz diasporu orientētos pasākumos  – 
IV  Pasaules latviešu zinātnieku kongresā, Simtgades sporta spēlēs, kā arī Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju forumā, kas norisinājās Latvijā 2018. gada jūnijā.

2018. gada vasarā notikušajos Dziesmu un Deju svētkos tika pieredzēta jebkad vis-
lielākā Latvijas diasporas pārstāvju līdzdalība. No kopskaitā 43  219  Dziesmu un 
Deju svētku dalībniekiem vairāk nekā 5500  jeb gandrīz 13  % bija diasporas latvie-
ši, kuri pārstāvēja 56  latviešu korus un deju kopas no 21  valsts. Turklāt Simtgades 
zīmē aizritējušo Dziesmu un Deju svētku programmā tika iekļauta Pasaules latviešu 
diena, kuras ietvaros Rīgā 2.  jūlijā aizritēja konference “Latvieši pasaulē  – piederī-
gi Latvijai”, pasaules latviešu māksliniecisko kopu koncerts “Cilvēks. Mūžs. Dimd!”, 
kamermūzikas koncerts un izstāde “Latviešu Dziesmu svētki ārpus Latvijas”. Šāda 
pastiprināta uzmanība diasporas latviešu koriem, deju un mākslinieciskajām kopām 
Latvijā bija pievērsta pirmo reizi. 

Gatavojoties XXVI  Dziesmu un XVI  Deju svētkiem, latviešu kopienas ārpus Lat-
vijas sarīkoja sešus ieskaņas pasākumus, tajā skaitā Vispārējos latviešu Dziesmu un 
deju svētkus ASV, kas 2017.  gada vasarā noritēja Baltimorā ASV, Kultūras dienas 
Austrālijā 2017. gada decembrī, kā arī četru reģionālo kultūras svētku ciklu Eiropā, 
kas aizritēja Īrijā, Zviedrijā, Nīderlandē un Turcijā un kopskaitā pulcēja vairākus 
tūkstošus dalībnieku un apmeklētāju. 

Eiropas latviešu apvienība (ELA) sasaistē ar Latvijas valsts simtgades temati-
ku kopš 2016.  gada ar valsts finansiālu atbalstu īstenoja daudzgadu programmu 
diasporas mākslinieciskajām kopām Eiropā “Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem 
2018”, kā arī realizēja tādus projektus kā “Simts balsis Simtgadē”, “Gadsimta garā-
kā līgodziesma”, “Lielā talka” u.c. “Pateicoties šiem projektiem un kopdarbam, 
dots spēcīgs grūdiens latviešu mākslieciskās pašdarbības kopu veidošanai un stip-
rināšanai, un strauji audzis diasporas kultūras aktivitāšu skaits Eiropā,”10 teikts 
ELA 2018.  gada darbības pārskatā. Kā uzsvērts šajā pašā pārskatā, ELA darbības 
rezultātā veicināta Latvijas Dziesmu un Deju svētku tradīcijas starptautiskā atpa-
zīstamība, stiprināta kopības apziņa starp dažādos Eiropas reģionos dzīvojošajiem 
latviešiem un patriotiskās saites ar Latviju, kā arī pilnveidotas latviešu diasporas 
kopienu iemaņas īstenot reģionāla mēroga projektus, tādējādi sekmējot Eiropas 
latviešu organizāciju saliedētību un rīcībspēju. 2018. gada martā, tiekoties uz bied-
ru organizāciju kopsapulci Vīnē, Eiropas latviešu organizācijas vienojās papildus  
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tradicionāli nozīmīgākajiem latviskās identitātes, izglītības un kultūras jautāju-
miem arī veidot platformu ekonomiskai sadarbībai un investīcijām Latvijā, kā arī 
veidot ciešāku sadarbību un informācijas apmaiņu mediju, labdarības un sporta 
jomās. Biedru kopsapulce uzsvēra, ka diasporas saiknes uzturēšanai ar Latviju liela 
nozīme ir arī diasporas atspoguļojumam Latvijas medijos tās novadiem līdzvērtīgā 
apmērā, kā arī Latvijas TV un kinodarbu pieejamībai ārpus Latvijas. Pēc vairāku 
Eiropas latviešu diasporas mediju iniciatīvas 2018. gadā tika uzsākts darbs pie vie-
notas diasporas mediju platformas izveides. 

Tikmēr ārpus Latvijas lielākā diasporas organizācija – Amerikas latviešu apvienība 
(ALA), kas apvieno ap 140  latviešu organizāciju un vairāk nekā 5000  individuālu 
biedru, Latvijas valsts simtgades zīmē jau 2016.  gadā bija aizsākusi līdzekļu vāk-
šanas akciju, līdz 2018. gadam savācot ap 150 000 dolāru, kas tika piešķirti Latvi-
jas valsts simtgades pasākumu atbalstam visā ASV teritorijā. Kā galveno motīvu 
sasaistē ar Latvijas simtgadi ALA bija izvirzījusi Latvijas un latviešu redzamības 
un atpazīstamības veicināšanu ASV, uz ko tā aicināja arī vietējos latviešu centrus, 
sniedzot atbalstu to iecerēto aktivitāšu realizācijā. 2018. gadu ALA iesāka ar post-
folk grupas “Imants Dimants un draugi” koncertturnejas rīkošanu 18 ASV pilsētās. 
Pēc Ņujorkā dzīvojošo latviešu neatlaidīgiem pamudinājumiem latviešu zvaigznes 
Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda 
Ņujorkas “Knicks” šā gada 7. aprīlī vienu mājas spēli Medisonskvērgārdenā (Madi-
son Square Garden) veltīja Latvijas simtgadei, kuru gandrīz 20 000 skatītāju ietil-
pīgajā zālē klātienē ieradās noskatīties ap 700  latviešu. Spēles ievadā ASV himnu 
izpildīja Ņujorkas latviešu koris, tērpušies dažādu Latvijas novadu tautas tērpos. 
4.  maijā vairākos latviešu centros noritēja Latvijas neatkarības atjaunošanai veltī-
tie “Baltā galdauta svētki”, bet dienu pirms tam  – 3.  maijā Vašingtonā, Kapitolija 
kalnā, ALA kopā ar lietuviešiem un igauņiem rīkoja Baltic Advocacy Day. Tajā pie-
dalījās vairāk nekā 80 baltiešu, apmeklējot vairāk nekā 50 ASV kongresmeņu biro-
jus no 18  štatiem, lai aktualizētu Baltijas valstīm svarīgus jautājumus. 2018.  gada 
septembrī Latvijas valsts simtgades zīmē Nebraskas universitātē, kur savulaik mācī-
jies Latvijas pirmais Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, noritēja konference, kurā 
tika aplūkota K.  Ulmaņa gūtā pieredze Nebraskā un viņa loma Latvijas neatkarī-
bas proklamēšanā. Tuvojoties Latvijas simtgades kulminācijai 2018.  gada novem-
brī, katrā latviešu apdzīvotā vietā ASV bija ieplānoti lielāki vai mazāki pasākumi. 
To skaitā minama Baltic Centennial daudzpusīgā programma ar izstādēm, kino 
izrādīšanu, paneļdiskusijām un koncertiem Bostonā, latviešu grāmatu izstāde 
Mineapoles Centrālajā bibliotēkā un vietējai sabiedrībai atvērta latviešu kultūras 
diena vēsturiskajā Landmark centrā St. Paula pilsētā ar vairāk nekā 650 interesentu 
līdzdalību. Valsts svētku nedēļā ciešā sadarbībā starp vietējām latviešu kopienām, 
Latvijas goda konsuliem un Latvijas vēstniecību ASV tika panākta Sanfrancisko 
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Rātsnama, Losandželosas pilsētas parka strūklakas un Morisona tilta Portlandē 
izgaismošana Latvijas valsts karoga krāsās. Tikmēr Latvijas goda konsuls Pensil-
vānijas štatā Džons Medveckis gada sākumā bija sarūpējis Latvijas valsts simtga-
dei veltītas lielizmēra reklāmas uzstādīšanu pie viena no Filadelfijas lielceļiem, 
paredzot 645  000  skatījumu nedēļā jeb 7,5  miljonus skatījumu trīs mēnešu perio-
dā. Novembrī līdzīgu iniciatīvu īstenoja Indianapoles latviešu kopiena, uzstādot 
līdzīgu lielizmēra plakātu I-465  lielceļa malā. Plašāk par ASV latviešu kopienas 
lomu Latvijas ārpolitisko mērķu īstenošanā laika posmā no 2001. līdz 2018. gadam 
lasāms 2018. gada septembrī iznākušajā grāmatā “ALA 50 līdz LV 100”, kas sniedz 
atskatu uz ALA lomu Latvijas un ASV divpusējo attiecību veicināšanā un Latvijas 
interešu aizstāvēšanā. 

Svinot kopā ar Latviju un īstenojot simtgades saukli “Es esmu Latvija”, Brazīlijas 
Latviešu kultūras apvienība bija nospriedusi, ka “lielākā dāvana Latvijai un mums 
pašiem – latviešiem Dienvidamerikā – būtu mūsu pašu pašapziņas celšana un apzi-
nāšanās – kas mēs esam?” Šīs ieceres īstenošanu Brazīlijas latvieši uzsāka, 2018. gada 
maijā uzsākot latviešu skaitīšanas akciju Brazīlijā. Apkopojot pirmajos mēnešos 
ievāktos datus, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības (DAKLA) priekš-
sēde Renāte Albrehta septembra beigās Rīgā ziņoja, ka uz to brīdi saskaitīti gandrīz 
1400 Brazīlijas latviešu. Pēc statistiskajām iedzīvotāju skaita aprēķina metodēm viņa 
lēsa, ka Brazīlijā dzīvo aptuveni 26 640 cilvēku, kam ir latviska izcelsme. Kamēr lie-
lākais vairākums jeb 86,6 % aptaujāto uzrādīja, ka viņi nav Latvijas pilsoņi, tikmēr 
11,6  % aptaujāto Brazīlijas latviešu sevi prezentēja kā Latvijas pilsoņus, vēl 1,8  % 
aptaujāto bija Latvijas pilsonības ieguves procesā.11 Kā to skaidroja DAKLA priekš-
sēde, daudziem Dienvidamerikas latviešiem trūkst informācijas par dokumentāciju, 
kas vajadzīga Latvijas pilsonības iegūšanai, kā arī tiem, kas dzīvo Brazīlijā jau piekta-
jā, sestajā paaudzē, ir grūti pierādīt savu izcelsmi.

Latvijas valsts simtgades zīmē ar Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu Novaodesā, 
Brazīlijā, 2018. gada novembrī norisinājās DAKLA kongress, kas ir pirmā klātienes 
tikšanās Dienvidamerikas latviešu organizāciju pārstāvjiem, kopš 1977.  dibinātās 
DAKLA vadības krēsla pārcelšanas uz Brazīliju. Dalību šajā notikumā bija apstip-
rinājuši pārstāvji no Argentīnas, Venecuēlas un Brazīlijas latviešu organizācijām. 
Tā ietvaros Novaodesas Pilsētas teātrī norisinājās “Es esmu Latvija [Dienvidameri-
kā]”, kur ar priekšlasījumiem uzstājās pieaicinātie viesi no Latvijas, kā arī esošie un 
bijušie Dienvidamerikas latviešu kopienu vadītāji. Pēc DAKLA kongresa no 16. līdz 
18. novembrim Novaodesā, Brazīlijā, ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu norisi-
nājās 1. Latviešu kultūras festivāls Brazīlijā, kurā paredzēti dažādi muzikāli uzvedu-
mi ar koru un tautas deju kopu dalību, kuri sasniedza kulmināciju muzikālajā lieluz-
vedumā “Ar Latviju sirdī” Amerikanas Pilsētas teātra telpās.  
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Bez iepriekš aprakstītajām iniciatīvām Latvijas valsts simtgades atzīmēšanā aktī-
vi piedalījās arī latviešu kopienas Austrālijā, Kanādā un Krievijā, rīkojot svinīgus 
aktus, koncertus un izstādes, kuru mērķis bija vairot Latvijas atpazīstamību latvie-
šu mītnes zemēs un veicināt ārvalstīs dzīvojošo latviešu piederību Latvijai. Savie-
nojot latviešu kopienas dažādās pasaules valstīs, 2018. gadā savu ceļojumu pa dažā-
diem latviešu centriem dažādās pasaules valstīs noslēdza īpaši austs Latvijas karogs, 
kas savu ceļu kopā ar vēstījumu grāmatu aizsāka 2016.  gada decembrī un apceļoja 
19 pasaules valstis un 61 pilsētu. 

NO PILOTPROJEKTA LĪDZ LIKUMĀ APRAKSTĪTAI SADARBĪBAI

Kopumā, atskatoties uz diasporas politikas attīstību pēdējo gadu griezumā, 
2018. gadā bija novērojams būtisks izrāviens diasporas politikas sakārtošanā, nosa-
kot diasporas politikas pārvaldībā iesaistīto institūciju atbildības un atbalsta mehā-
nismus, gan arī attiecībā uz diasporas atbalstam pieejamo finansējumu, kas līdz 
šim ir bijis pieaugošs, bet diasporas organizāciju ieskatos vienlaikus arī nestabils un 
neprognozējams.

Ārlietu ministrijas budžetā 2018.  gadā diasporas atbalstam bija paredzēti 
226 000 eiro. Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada budžetā “Valsts valodas 
politika un attīstība” programmas ietvaros diasporas latviskās izglītības atbalsta 
pasākumiem bija paredzēts finansējums 733  191  eiro. Savukārt Kultūras minis-
trijas budžetā diasporas atbalstam 2018.  gadā bija paredzēti 691  538  eiro, kas bija 
atvēlēti Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei, Dziesmu un Deju svētku tra-
dīcijas uzturēšanai Latvijas diasporas mītnes zemēs, “2x2” un “3x3” nometņu, kā 
arī diasporas mediju darbības atbalstam un diasporas tematikas aktualizēšanai 
Latvijas medijos. Tai skaitā 2018.gadā KM budžetā bija iekļauts arī finansējums 
(355  538  eiro) diasporas un Latvijas bērnu kopējām vasaras nometnēm Latvi-
jā, kā arī atbalsts diasporas NVO programmām, kuras tāpat kā iepriekšējos gados 
administrēja Sabiedrības integrācijas fonds. Jāatzīmē, ka šis Kultūras ministrijas 
2018.  gada budžetā diasporai paredzētais finansējums bija divreiz lielāks, nekā tas 
bija 2014. gadā un gandrīz desmitkārt lielāks nekā 2012. gadā. 

Lai veicinātu Latvijas izcelsmes uzņēmēju un nozaru profesionāļu iesaisti Latvijas 
tautsaimniecības attīstībā, eksporta, inovāciju attīstības, investīciju piesaistes un 
tūrisma veicināšanā, 2018. gadā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 
uzsāka darbu pie Latvijas diasporas piesaistes stratēģijas īstenošanas LIAA funk-
ciju veikšanai 2018.–2020.  gadā. Šīs stratēģijas īstenošanai LIAA ir izveidojusi 
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atsevišķu vecākā projekta vadītāja amatu, kā arī nodalīja sākotnējo finansējumu 
32 000 eiro apmērā. Vienlaikus LIAA komunikācijā ar ekonomikas ministru norā-
dīts, ka bez papildu resursu piešķiršanas virkne stratēģijā paredzēto pasākumu nav 
īstenojami. 

Bez LIAA un to pārraugošās Ekonomikas ministrijas, kuras vadībā 2013. gadā tika 
izstrādāts Remigrācijas atbalsta pasākumu plāns 2013.–2016.  gadam, 2018.  gadā 
remigrācijas jautājumu risināšanā aktīvu lomu uzņēmās arī Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, uzsākot aizbraukušo Latvijas iedzīvotāju remigrā-
cijas pilotprojektu. Šī projekta ietvaros pieci reģionālie remigrācijas koordinatori 
2018. gada pavasarī sāka sniegt konsultācijas ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem par 
iespējām atgriezties Latvijā, palīdzot atrast darba iespējas, dzīvesvietu, kā arī risi-
nāt jautājumus, kas skar bērnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā. Kā oktobrī 
ziņoja VARAM, laika posmā no marta līdz septembrim (ieskaitot) Latvijā atgriezu-
šās 124 ģimenes, kopskaitā – 314 cilvēki, kuri ir izmantojuši reģionālo remigrācijas 
koordinatoru konsultācijas.12 

Tāpat izmēģinājuma versijā 2018.  gada maijā Ārlietu ministrija, LIAA, Nodarbi-
nātības valsts aģentūra, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un 
2018. gadā dibinātais remigrantu darbā iekārtošanas uzņēmums “Your Move” uzsā-
ka diasporas informēšanu par darba un biznesa iespējām Latvijā, institūciju sniegta-
jiem pakalpojumiem personām, kuras vēlas atgriezties, dzīvot un strādāt Latvijā vai 
sadarboties ar to. Paralēli šai iniciatīvai uzņēmums „Tele2“ 2018. gada vasarā uzsāka 
sociālu kampaņu „Latvija Strādā“, aicinot uzņēmumus, organizācijas un iestādes visā 
Latvijā brīvprātīgi vienoties kustībā, lai uzrunātu un piesaistītu Latvijas darba tir-
gum Latvijas valstspiederīgos, kuri šobrīd dzīvo un strādā ārzemēs. Savā uzsaukumā 
kustības iniciatori aicināja uzņēmumus piedāvāt konkrētas darba vietas un veidot 
stratēģisku komunikāciju ar šo auditoriju. 

Kā aprakstīts iepriekšējās rindkopās, līdz šim daudzi no diasporas atbalsta pasāku-
miem tikuši īstenoti kā pilotprojekti vai no valsts puses tikuši finansēti kā Jaunās 
politikas iniciatīvas jeb vidēja termiņa mērķi un iniciatīvas, pamatojoties uz nacio-
nālajā attīstības plānā, valsts aizsardzības koncepcijā un citos attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajām prioritātēm. Diasporas likuma pieņemšana diasporas orga-
nizāciju vidū tika uztverta kā cerību signāls, ka diasporas atbalsta finansējums varē-
tu tikt iekļauts Latvijas pamatbudžetā un par to nevajadzētu cīnīties katru gadu no 
jauna. Tomēr neskaidrās Latvijas valdības veidošanas aprises, kavēšanās ar budžeta 
pieņemšanu un brīdinājumi, ka 2019. un 2020. gada fiskālā telpa varētu būt negatīva, 
vedināja domāt, ka diasporas organizāciju cerības uz diasporas atbalsta pasākumu 
iekļaušanu pamatbudžetā to cerētā apjomā varētu nenotikt.  
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SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS

Ņemot vērā, ka agrākajos gados tikai atsevišķas politiskās partijas un deputāti izrā-
dīja iniciatīvu tikties ar vēlētājiem ārpus Latvijas, 2018.  gada priekšvēlēšanu nori-
ses iezīmē nozīmīgas pārmaiņas Latvijas politisko partiju pieejā diasporas temati-
kai – no šīs auditorijas ignorēšanas līdz aktīviem centieniem mērķtiecīgi uzrunāt un 
iesaistīt to vēlēšanu procesā. 13.  Saeimas vēlēšanu gadā sāka izplūst robežas starp 
diasporu kā ārpolitikas un iekšpolitikas subjektu, ņemot vērā tās iespaidu uz Latvi-
jas iekšpolitiskiem procesiem, kas rezultējās skaidri novērojamā diasporas jautāju-
mu politizācijā. Līdzīgi kā agrāk aprakstījis migrācijas pētnieks Makumi Mvagiru 
(2011), pētot Kenijas attiecības ar kenijiešu diasporu pasaulē, diasporas politizācija 
veicina diasporas jautājumu nonākšanu politikas dienaskārtībā, ko apliecināja arī 
2018.  gada norises Latvijas likumdošanas procesā. Proti, priekšvēlēšanu gaisotnē 
strauju virzību Latvijas Republikas Saeimā pieredzēja iepriekš pieminētais Diaspo-
ras likumprojekts, kas citos apstākļos, ļoti iespējams, nebūtu virzījies tik ātri un 
panācis apstiprināšanai Saeimā nepieciešamo atbalstu.

Diasporas likuma pieņemšana, ja ne būtiski izmaina, tad formāli leģitimizē un iespē-
jo Latvijas publiskās pārvaldes institūciju darbu diasporas politikas plānošanā un 
īstenošanā. Tā ne vien nosaka dažādu ministriju kompetences un atbildības attiecī-
bās starp Latvijas valsti un tās diasporu pasaulē, bet arī nodrošina juridisku pamatu 
pastāvīga un ilgtspējīga finansējuma pieprasīšanai diasporas politikas īstenošanai. 
Kā būtisks faktors sasaistē ar Diasporas likumu tiek izcelta remigrācijas veicināša-
nas pasākumu iekļaušana daudz plašākajā diasporas politikas ietvarā. Vienīgi aktu-
āls paliek jautājums, vai Latvijas valstij pietiks politiskās gribas un ilgtermiņā pare-
dzamu un stabilu finanšu resursu likumā noteikto uzdevumu īstenošanai un mērķu 
sasniegšanai?

Ņemot vērā ar Diasporas likuma spēku Ārlietu ministrijai uzliktos pienākumus, 
aktuāls ir jautājums ne vien par finansiālo, bet arī cilvēkresursu nodrošināšanu 
noteikto uzdevumu īstenošanai. 2018.  gadā Latvijas Ārlietu ministrijas paspārnē 
Diasporas politikas plānošanā un īstenošanā tiešā veidā bija iesaistītas divas perso-
nas. Salīdzinājumam Lietuvā, kura pēc izmēra, emigrācijas intensitātes un apmēriem 
pielīdzināma Latvijai, Ārlietu ministrijā sadarbības veidošanai ar diasporu ir izvei-
dots atsevišķs departaments desmit darbinieku sastāvā. Jautājums par cilvēkresursu 
pieejamību Diasporas likumā paredzēto uzdevumu un pienākumu veikšanai ir aktu-
āls arī citās ministrijās un to pārraudzības iestādēs. 

Viens no kritiski svarīgiem uzdevumiem diasporas politikas īstenošanā ir komuni-
kācijas saišu veidošana starp Latvijas valsti un diasporu. Kā savā 2018. gadā publi-
cētā pētījumā secina Latvijas diasporas politikas pētnieki: “Efektīva un strukturēta 
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diasporas pārstāvju sasniegšana un informēšana no valsts viedokļa, ir viens no lie-
lākajiem izaicinājumiem.”13 Ekspertu ziņojumos arī jau agrāk norādīts, ka “šobrīd 
trūkst mehānismu diasporas zināšanu potenciāla mobilizēšanai un izmantošanai 
Latvijas attīstībā”.14

Cenšoties panākt Diasporas likumā noteiktos mērķus, svarīgi ir mācīties no iepriek-
šējos gados gūtās pieredzes sadarbībā ar diasporu. Ja likumā iekļautie atbalsta 
pasākumi netiks realizēti dzīvē, no tā izrietošās sekas var būt pilsoniskā un tiesiskā 
nihilisma izplatīšanās diasporā, kas vēl vairāk varētu pasliktināt diasporas uzticī-
bu Latvijas valstij. Kā aprakstīts agrākos pētījumos, starp Latvijas diasporu un val-
sti pastāv izteikts uzticības deficīts jeb neuzticēšanās diskurss (Ķešāne, 2011). Īpaši 
kritiski noskaņoti pret Latvijas valdību ir Lielbritānijā dzīvojošie Latvijas valstspie-
derīgie (Kaprāns, 2015). 2014.  gadā Latvijas Universitātes pētnieku veiktajā aptau-
jā15 61 % respondentu atzīmēja, ka Latvijas valdībai nemaz neuzticas, 10 ballu skalā 
novērtējot to ar “0”. Turklāt 84,5 % respondentu uzskatīja, ka Latvijas valdību nein-
teresē emigrējušie tautieši, un tikai 9,2 % aptaujāto pauda uzskatu, ka Latvijas politi-
ķiem patiesi rūp ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo situācija.16

Īstenojot diasporas politiku, svarīgi paturēt prātā, ka diasporas organizācijās ir 
iesaistīta vien neliela daļa ārvalstīs dzīvojošās Latvijas diasporas. Kā viens no iespē-
jamiem risinājumiem diasporas organizāciju tvēruma paplašināšanā ir diasporas 
organizācijām paredzēto atbalstu sasaistīt ar mērķtiecīgiem pasākumiem jaunas 
mērķauditorijas uzrunāšanā. Zīmīgi, ka, pieaugot vajadzībai pēc darbiniekiem, 
diasporas virzienā arvien vairāk lūkojas ne tikai Latvijas valsts, bet arī individuālie 
uzņēmēji, aicinot ārvalstīs dzīvojošos valstspiederīgos atgriezties un veidot karjeru 
Latvijā, kurus būtu vērts iesaistīt mērķtiecīga dialoga un sadarbības veidošanā ar 
eksteritoriāli dzīvošo Latvijas valstspiederīgo kopienu. 

Ņemot vērā demogrāfiskās tendences Latvijā un Latvijas valsts Simtgades zīmē radī-
to un radušos interesi diasporā par Latviju, šis ir vislabākais laiks, kad mērķtiecīgā 
dialogā ar Latvijas diasporu iesaistīt ne tikai Latvijas valsts institūcijas un pašvaldī-
bas, bet arī uzņēmējus un sabiedrību kopumā, kas būtu vērsts uz saiknes ar diaspo-
ru nostiprināšanu, sadarbības veidošanu un remigrācijas veicināšanu.  Raugoties 
uz priekšu, šobrīd Latvijā ir izveidoti juridiskie priekšnosacījumi mērķtiecīgas un 
ilgtspējīgas diasporas politikas realizācijai. Reālā dzīve rādīs, vai Latvijas diasporas 
jautājums turpinās dreifēt politiski sabuntotajos ūdeņos, vai vēji to pievedīs tuvāk 
dzimtajam krastam – Latvijai. 
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LATVIJAS PUBLISKĀ DIPLOMĀTIJA – 
LABĀKĀ “PAŠBILDE”  
NĀKAMAJAI SIMTGADEI
Otto Tabuns, Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektors,  
Baltijas drošības stratēģijas projekta izpilddirektors

Latvijas Republika sagaida neatkarības pasludināšanas simtgadi kā viena no aptu-
veni divsimt neatkarīgām pasaules valstīm. Latvija ir starp tām padsmit valstīm, 
kas radās kā demokrātiska valsts uz vairāku Eiropas impēriju drupām pirms simts 
gadiem, un par spīti karam un okupācijām savu neatkarību spēja atgūt. Tā ir piede-
rīga pasaules spēcīgākajai militārajai aliansei, kā arī lielākajai ekonomiskajai savie-
nībai. Tās galvaspilsēta ir starp politiski, saimnieciski un kulturāli nozīmīgākajām 
pilsētām savā zemeslodes daļā. Tā ir viena no valstīm, kuras oficiālā valoda ir starp 
divsimt valodām, kurās runā vairāk par miljonu pasaules iedzīvotāju. Latvija ietilpst 
salīdzinoši demokrātiskāko, pārtikušāko, izglītotāko, attīstītāko un drošāko valstu 
lokā. Demokrātija, tiesiskums un likuma vara Latvijā, par spīti nepilnībām, tiek īste-
noti priekšzīmīgi gan reģionālā, gan plašākā globālā mērogā.   

Bez šaubām, autors līdz ar citiem Latvijai piederīgajiem zina, ka visās iepriekš minē-
tajās kategorijās ir iespējama arī tālāka izaugsme. Taču cik daudz no iepriekš minētā 
pārzina Latvijai piederīgie, it īpaši tās oficiālie pārstāvji – valsts balsis un sejas? Vai 
viņi spēj parādīt citiem gan šos faktus, gan secinājumu, ka īpaši labāk nekur citur 
zem šīs saules nav? Atbilde uz šo jautājumu sniegs daļu no skaidrojuma, kāds ir Lat-
vijas tēls un kāda ir valsts publiskā diplomātija, republikai iesoļojot nākamajā simt-
gadē. To apjoma robežās centīsies skaidrot arī šis raksts. 

Pirms doties tālāk, ir jāveic inventarizācija, saprotot publiskās diplomātijas aktuālo 
nozīmi Latvijas interešu sasniegšanā, identificējot izaicinājumus un iespējas, uzskai-
tot darāmos darbus un saliekot tos prioritārā secībā. 
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PUBLISKĀS DIPLOMĀTIJAS AKTUĀLĀ NOZĪME

Publiskā diplomātija ir rīcības kopums (t. sk. retorika), kas atklāti vērsts uz valsts tēla 
atpazīstamības radīšanu un veicināšanu ārpus tās robežām. Valsts tēlu popularizē, 
balstoties gan valstiski definētajās interesēs, gan valsts konkurētspējīgākajās īpa-
šībās, kā arī sabiedriski populārākajās vērtībās. Kā norādījusi Dr.  Žaneta Ozoliņa: 
“Ārpolitikai vērtības ir ļoti svarīgas kā valsts tēla veidotājas. Un ja mēs paši neveido-
sim mūsu tēlu, kas sakņots mūsu vērtībās, tad Latvijas tēlu sazīmēs citi.”1 Publiskās 
diplomātijas vēstījuma avots ir konkrētās valsts valdība, savukārt publiskās diplomā-
tijas adresāts ir citu valstu sabiedrības visplašākajā tvērumā.  

Publiskā diplomātija ir nepieciešama valsts ārpolitikas vidēja un ilgtermiņa interešu 
sasniegšanai, veicinot valsts pārstāvju  – indivīdu, organizāciju, uzņēmumu  – atpa-
zīstamību, plašāku izpratni par tiem ārzemēs, kā arī izpratni par komunikācijas īpat-
nībām, kas svarīgas personīgu un profesionālu kontaktu veidošanā konkrētās valsts 
privātajā un publiskajā sektorā. Publiskā diplomātija ir viens no instrumentiem 
valsts interešu sasniegšanai, īpaši ņemot vērā sociālo mediju pieaugošo lomu valsts 
tēla veicināšanā citu valstu pilsoņu individuālajā uztverē. Turklāt to var izmantot 
drošības un stabilitātes veicināšanā. Taču šie nemilitārie instrumenti nereti netiek 
pietiekami novērtēti, kā norādījis Ojārs Ēriks Kalniņš.2 Tos ir grūtāk novērot un 
novērtēt, salīdzinot ar, piemēram, konvencionālām militārajām spējām. Taču jāat-
ceras, ka drošībai un stabilitātei ir gan materiālie, gan nemateriālie aspekti, tādi kā 
reputācija, uzticamība, atstātais iespaids un tā ietekme uz citu valstu sabiedrisko 
domu un lēmumu pieņēmējiem. Tos ir grūtāk novērtēt vai izmērīt un tādējādi ope-
racionalizēt valsts politikas plānošanā, taču pat spēcīgākās valstis nav spējušas sas-
niegt savu ar stingro varu vien, nepakļaujot vai vismaz neaizraujot arī citu prātus un 
sirdis ar savu stāstu.

Sabiedriskā viedokļa ietekme uz ārpolitikas veidošanu ir nenovēršama kopš 
ASV prezidenta Vudro Vilsona, kurš pieprasīja galu slepenai diplomātijai Parīzes 
Miera konferencē 1919. gadā, kā arī kopš Vācijas kanclera Otto fon Bismarka, kurš 
1870. gadā ar Emsas telegrammu pierādīja, kā ar publisko diplomātiju var veiksmī-
gi manipulēt pat ar spēcīgāko lielvaru sabiedrībām. Līdzīgi publiskās diplomātijas 
loma ir izšķiroša to lēmumu pieņemšanas procesā, kas var atstāt materiālu ietekmi 
uz Latviju. Vēsturiski tam ir bijusi sava loma gan, piemēram, 1920. gadā, kad igau-
ņu publiskā diplomātija pret britu vadīto robežkomisiju bija viens no izšķirošajiem 
faktoriem lēmumam par noteikto robežu starp Valku un Valgu, kas gan īsti neapmie-
rināja nevienu no pusēm3, taču atstāja lielāko daļu Valkas pilsētas, tostarp centru, 
ārpus Latvijas robežas. Tāpat 1990. gadā bez trimdas latviešiem Amerikā, kas pār-
zināja ASV politisko lēmumu pieņemšanas procesu un publiskās diplomātijas jēgu 
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Latvijas interešu lobēšanā, nebūtu iespējamas neatkarības atgūšanai nepiecieša-
mās tikšanās starp Latvijas un Amerikas politiķiem, ne arī Latvijas interešu un tēla 
skaidrošana angļu valodā tam nepieciešamajā apjomā un formātā. 

Kā pirms simts vai trīsdesmit gadiem, tā arī šodien tas nav mazāk svarīgi. Ārlie-
tu ministrs norādījis, ka “Latvijas spējas tikt galā ar hibrīda apdraudējumu ir tikpat 
svarīgas kā valsts rīcībā esošās militārās spējas”.4 Publiskās diplomātijas kontekstā 
būtisks hibrīdā apdraudējuma avots ir Latvijas interesēm neatbilstoša Latvijas tēla 
uztvere tajās valstīs, kuras ir Latvijas sabiedrotās un globālās partneres. Tas īpaši 
attiecas uz izpratni par Latvijas identitāti un sociālekonomiskajiem aspektiem. Ir ļoti 
izaicinoši censties veidot vienotu naratīvu par valsts tēlu, tās interesēm un sabiedrī-
bas pārstāvju plašāk pārstāvētajām kopīgajām vērtībām, ja iedzīvotāju starpā trūkst 
šādu kopsaucēju. Turklāt, ja daudzinātais valsts tēls, ko pauž valstsvīri un valstssie-
vas, regulāri nonāk pretrunā ar to, ko ārzemnieki uzzina no valsts pilsoņiem indivi-
duāli, Latvijas partneri var apšaubīt uzticību valsts pārstāvjiem, saikni starp valdību 
un sabiedrību, kā arī valsts iekšējo vienotību un turpmāko stabilitāti. Tādējādi ir 
skaidrs, ka valsts tēla vadīšanai un kopšanai jābūt deleģētai valdības funkcijai, taču 
tās saturam stingri jābalstās sabiedrības attēlā.    

Piederība Eiropai ir viens no spilgtākajiem sabiedrības attēla atspulgiem, kas cen-
trāls Latvijas nacionālajām interesēm un definētajai identitātei, kā arī novērojams 
no citu valstu skatu punkta. Ārlietu ministrs 2017.  gada ziņojumā par paveikto un 
iecerēto darbību valsts ārpolitikā un ES jautājumos norādīja, ka “Eiropas Savienībai 
ir iespēja mainīties tā, lai tā kļūtu politiski vienotāka un saliedētāka”, piebilstot, ka 
“Latvija atbalsta nopietnas ES reformas, aktīvi piedaloties to formulēšanā un īsteno-
šanā”.5 Latvijas atbalsts un iesaiste ES reformēšanā un saliedēšanā nebūs pilnvērtīgs, 
ja parādīsies vien lēmumu pieņemšanas procesā Rīgā un Briselē. Tas jādemonstrē, 
izmantojot sistemātisku publisko diplomātiju, kas parāda konsekventu Latvijas klāt-
būtni Eiropas kodolā. 

Šajā kontekstā vēlēšanas ne priekšvēlēšanu, ne jaunās valdības veidošanas procesā 
nav radījušas signālus, kas apšaubītu Eiropas vietu Latvijas prioritāšu skalā. Lai gan 
dažas partijas par to runāja vairāk, un atsevišķas  – nemaz, populārāko spēku vidū 
eiroskepse nebija atbalsta gūšanai izvēlētais jājamzirdziņš. Eiroskeptisko spēku, tādu 
kā “Latvijas Krievu savienība”, “Latviešu nacionālisti” un “Par Alternatīvu” neie-
kļūšana parlamentā pats par sevi ir nozīmīgs signāls, ka Latvija atšķirībā no dažām 
citām Eiropas valstīm nebūs starp tām, kas varētu šūpot Eiropas laivu vismaz tuvāko 
četru gadu laikā. Vēlēšanās populārākās partijas kopumā atbalsta Latvijas eiroatlan-
tisko pozīciju, un būtiskākās pretrunas parādās partiju vīzijā par Eiropas Savienības 
federalizāciju. Šajā jautājumā, piemēram, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tē-
vzemei un Brīvībai/LNNK” un “Attīstībai/Par” atrodas pretējās spektra pusēs. 
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Vienlaikus NATO vietu Latvijas drošībā, kā arī aizsardzības finansēšanas principus 
programmā nav apšaubījušas ne līdzšinējās koalīcijas, ne opozīcijas partijas. 

Būtisks ir arī Valsts prezidenta paziņojums par ES kā principa ievērošanu jebkuras 
kombinācijas valdības izveidē, gan ievērojot vēlētāju gribu, gan ievērojot ilgtermiņa 
politisko kursu, kas nav mainījies kopš valdības noteiktā Rietumu ārpolitiskā kursa 
1994. gadā un vēlētāju paustās gribas referendumā par dalību ES 2004. gadā. Vien-
laikus viens no ES nākotni izšķirošajiem aspektiem balstās uzticībā, kādu bauda 
vienotās Eiropas ideja un tās realizācija. Tālab Latvijas publiskās diplomātijas signā-
liem par valsts vēlmi iet kopā ar pārējām valstīm uz priekšu pa kopīgi izlemto ceļu 
piemitīs lielāka loma Eiropai izšķirīgos lēmumos, nekā patlaban var likties.

Interesanti, ka prioritāro Eiropas reģionu starpā, ar kuriem būtu vēlme sadarboties 
vai līdzināties, citu starpā parādījās gan Ziemeļvalstis (“Progresīvie”), gan Višegra-
das valstis (“LSDSP/KDS/GKL”). Turpretim neviena 13.  Saeimā ievēlētā partija 
savās programmās nepievērsa uzmanību Baltijas valstu sadarbībai un kopīgajiem 
identitātes elementiem, lai gan tas kopš Atmodas ir bijis veiksmīgs visu trīs val-
stu atpazīstamības veicināšanas formāts. Latvijai ir gan dabiskas ģeogrāfiskas, gan 
transporta un konferenču diplomātijas infrastruktūras priekšrocības, kas ļautu šādu 
formātu izmantot vairāk. Tas iespējams gan vispārīgi, paužot Baltijas viedokli, kas 
ir ievērojamāks par katras valsts atsevišķu balsi, gan attīstot Baltijas valstu un kādas 
otras puses  – Ziemeļvalstu, Rietumeiropas valstu, ASV vai Ķīnas, sadarbību “3+” 
formātos.

Kamēr vēlēšanu rezultāti nenesa pārsteigumu Latvijas partneriem par valsts ārpo-
litikas prioritātēm, neskaidrības radīja izpratnes trūkums par Satversmi  – konkrēti 
6. pantā noteikto proporcionālo vēlēšanu sistēmu, ļaujot ārzemju medijiem apzināti 
vai neapzināti sensacionalizēt “vēlēšanu uzvarētājus”, radot pamatu nekorektu seci-
nājumu izdarīšanai Briselē, Vašingtonā, Otavā un Pekinā.

LATVIJAS TĒLA VEIDOŠANAS RAKSTUROJUMS

Latvija ir īstenojusi publisko diplomātiju kopš valsts dibināšanas. Tas darīts gan 
valstiskā līmenī, gan pašvaldību un privātu iniciatīvu ietvaros. Biežāk tie ir bijuši 
atsevišķi pasākumi vai pasākumu programmas, kas ilgušas vairāku mēnešu garu-
mā, bet ne ilgāk par gadu. Nozīmīga loma vienmēr bijusi Latvijas mākslinieku un 
lietišķi dekoratīvajai mākslai, kas ilustrējusi vietējās estētikas vērtību sakritību ar 
Rietumvalstīm. Pirmie piemēri ietver Latvijas Baleta izrādes Zviedrijā un Latvijas 
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mākslinieku apvienības Baltars radītā porcelāna panākumus Parīzes dekoratīvās 
mākslas izstādē 20. gadsimta 20. gados. 

Pēdējo divdesmit gadu laikā Latvijas publisko diplomātiju nacionālā līmenī pastāvī-
gi īsteno galvenokārt Ārlietu un Ekonomikas ministrijas. Kopš 1998.  gada vienīgā 
valsts pārvaldes iestāde, kas tieši atbildīga par Latvijas tēla popularizēšanu ārvalstīs, 
ir bijis Latvijas institūts (LI). Ministru kabineta dibināts, tas kopš 2004. gada atro-
das Ārlietu ministrijas pārraudzībā. LI ir nodrošinājis konsultācijas (klātienē, pa 
tālruni, elektroniski, to veicot visās darbiniekiem zināmajās svešvalodās) un infor-
matīvos materiālus par Latviju (faktu lapas, brošūras, plakātus, ziņu apskatus), kā 
arī multimediju materiālus  – fotogrāfijas (piemēram, par Latvijas dabu, pilsētām) 
un videomateriālus (piemēram, par Dziesmu svētkiem), kā arī virtuālās tūres. LI ir 
nodrošinājis oficiālu ārzemju delegāciju un žurnālistu vizīšu koordinēšanu, kā arī 
valsts oficiālās mājaslapas un Facebook lapas uzturēšanu un papildināšanu.

Tāpat būtisku lomu valsts tēla veicināšanā īsteno Ekonomikas ministrijai pakļau-
tā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Aģentūras sastāvā 2016. gadā 
tika iekļauta Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA), kas nodrošināja Latvijas kā 
pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanu. Savukārt pirms desmit 
gadiem, atzīmējot Latvijas deviņdesmitgadi, centrālā loma notikuma atzīmēšanas 
organizēšanā bija tieši Aizsardzības ministrijai. 

Netieša loma publiskajā diplomātijā piemīt arī Latvijas Sabiedriskajam medijam 
(LSM), kas, izmantojot valsts līdzekļus, gatavo arī informāciju par Latviju angļu un 
krievu valodā. Noteikta pagaidu loma publiskās diplomātijas īstenošanā nacionā-
lā līmenī no 2014. līdz 2015.  gadam bija Latvijas prezidentūras ES Padomē sekreta-
riātam, kā arī patlaban piemīt Kultūras ministrijas koordinētajam Latvijas valsts simt-
gades birojam kopš 2017. gada. Pašvaldību līmenī nozīmīgākais publiskās diplomātijas 
pastāvīgais īstenotājs ir Rīgas tūrisma attīstības birojs, savukārt noteikta pagaidu loma 
šajā pašā līmenī 2013.–2014. gadā piemita arī nodibinājumam Rīga 2014. 

Pēdējos piecos gados nozīmīgākās veiksmīgi izmantotās publiskās diplomātijas 
iespējas ir bijušas Rīga–Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.  gadā, publiskās dip-
lomātijas programmas elementi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības pado-
mē ietvaros 2015.  gada pirmajā pusē, kā arī dalība pasaules ekspozīcijā Astanā 
2017.  gadā. Šajā pašā laikā daži no ārvalstu labākajiem piemēriem publiskās diplo-
mātijas īstenošanā Latvijā ir Amerikas Savienotās Valstis, Francija, Vācija, Japāna un 
Korejas Republika. Minētās valstis uztur sistemātiski finansētu daudzpusīgu publis-
kās diplomātijas instrumentu klāstu, izmantojot izglītības stipendijas, valodu kur-
sus, izrādes un izstādes.
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Par lielāko paraugu nacionāla līmeņa valsts tēla popularizēšanai kalpoja preziden-
tūra ES Padomē. Prezidentūras publiskās diplomātijas programma tika gatavota un 
saskaņota jau pirms prezidentūras sākuma (kontekstā ar prezidentūras koordināciju, 
kas sākās jau trīs gadus iepriekš). Aktivitātes ņēma vērā un kapitalizēja Rīgas–Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas projekta Latvijai pievērsto uzmanību. Latvijas preziden-
tūras ES Padomē sekretariāts koordinēja kultūras programmas īstenošanu Rīgā, 
Briselē un Luksemburgā  – galvenajās prezidentūras aktivitāšu norises vietās, kā 
arī citviet Eiropā, Ziemeļamerikā un Āzijā, iesaistot citas vietējās un ārzemju valsts 
institūcijas, kā arī individuālus dalībniekus un organizācijas Latvijā un ārzemēs. Lat-
vijas Institūts iesaistījās, gan turpinot pastiprināti īstenot vispārējos uzdevumus, gan 
palīdzot īstenot un popularizēt konkrētās kultūras programmā ietvertās aktivitātes. 
Institūts tāpat plānoja un īstenoja jaunu tekstuālu, vizuālu un multimediālu projek-
tu īstenošanu, papildinot informatīvo materiālu klāstu un veicinot tā pieejamību gan 
Latvijas valsts iestādēm, gan Latvijas pilsoņiem Latvijā (izmantošanai ārvalstu audi-
torijām) un ārzemēs. Būtisks plānošanas priekšnoteikums bija sadarbība starp prezi-
dentūras sekretariātu, LI, LIAA, TAVA, LiveRiga u. c. iesaistītajām institūcijām.   

Kopš 2014.  gada Latvijas publiskā diplomātija ir ieguvusi sistemātiskāku raksturu, 
ņemot vērā  starptautisko notikumu virknes pieredzi Simtgades programmas izstrā-
dē. Pirmkārt, pilnvērtīga programma ir izstrādāta četriem gadiem  – no 2017.  līdz 
2021.  gadam, nevis laba, bet nevienmērīgi intensīva programma sešu līdz divpad-
smit mēnešu garumā. Otrkārt, publiskās diplomātijas programmas koordinācija ir 
skaidri koncentrēta Simtgades birojā, izvairoties no funkciju pārklāšanās, resursu 
izlietošanas aspektu apšaubīšanas un institucionālas greizsirdības, kas pieaug līdz ar 
iesaistīto koordinējošo institūciju skaitu. Turklāt daudzgadīgā programma, kas gan 
paredz daudzgadīgu resursu piešķiršanu, gan veiksmīgi “pārlec” elektorālajam cik-
lam, ir mazāk pakļauta ikgadējā budžeta pieņemšanas procesa vai vēlēšanu iznāku-
ma ietekmei uz ieceru kvalitatīvu iznākumu.

Simtgades programma ir izkopusi Latvijas tēlu vairākos aspektos. Vispirms, tā ir 
savienojusi vēstures, kultūras, tautsaimniecības un izglītības apsvērumus vienā 
piedāvājumā. Iepriekšējie publiskās diplomātijas pasākumu flagmaņi to ir spējuši 
lielākoties vienā atsevišķā jomā vai apakšjomās (tēlotājmāksla, literatūra, vēsture, 
gastronomija). Turklāt, Simtgades programma ir labāk izpildījusi minēto publis-
kās diplomātijas priekšnoteikumu par valsts sabiedrības atspoguļošanu, to iesaistot 
kuplākā skaitā, it īpaši norišu kulminācijā. Tas pretstatāms atsevišķu kultūras vai 
sporta nozaru profesionāļu sniegumam plašai ārzemju auditorijai, kurai ir ierobe-
žotas iespējas veidot saikni ar plašāku sabiedrību. Tāpat šeit, Latvijas ietvaros, palī-
dzējis apzinātais līdzsvars starp notikumiem Rīgā un ārpus tās, padarot programmu 
visaptverošu. Šī pieredze ir jāņem par paraugu, gan gatavojoties nākamajai Latvijas 
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prezidentūrai Eiropas Savienībā, Latvijas pārstāvībai ANO sistēmas institūcijās, gan 
nākamās Latvijas pilsētas kļūšanai par Eiropas kultūras galvaspilsētu utt. Gan val-
dībai, gan iesaistītajām pašvaldībām jāveic vēl aktīvāka un caurspīdīgāka paredzēto 
resursu un ieguldītā darba atspoguļošana sabiedrībai, gan izvairoties no sekojošām 
atklātām radošās vides pārstāvju domstarpībām, gan veicinot vispārēju izpratni un 
pārliecību, kālab publiskā diplomātija ir nepieciešama un finansējama citu vajadzību 
starpā. Šeit var palīdzēt arī plašāka sabiedrības iesaiste programmas pasākumu izpil-
dītāju atlases un izvēles procesā, padarot to objektīvāku un vieglāk pamatojamu.

 

IZAICINĀJUMI

Publiskās diplomātijas aktivitāšu stratēģiskai plānošanai ir izšķiroša nozīme akti-
vitāšu mērķa sasniegšanā. Mazliet atkāpjoties no svētkiem, par pirmo vājo vietu 
jāmin publiskajai diplomātijai ikdienā atvēlētie resursi. Latvijas Institūts ilgstoši ir 
bijis mazākā valsts pārvaldes iestāde ar četriem darbiniekiem un pamatbudžetu, kas 
mazāks par 100 000 eiro (jeb 70 000 latu līdz 2014. gadam). Simtgades programmas 
ietvaros iestādei atvēlētie līdzekļi ir divreiz lielāki par tās pamatbudžetu. Salīdzinā-
jumam, Zviedrija ar piecas reizes lielāku iedzīvotāju skaitu un 11  reizes lielākiem 
budžeta izdevumiem 2018. gadā Zviedrijas Institūtam (kas atbilstoši iestādes misi-
jai ir salīdzināms ar Latvijas Institūtu) atvēlē 30 reizes lielāku finansējumu un tajā 
strādā 35  reizes vairāk darbinieku. Stratēģiskā plānošana publiskajā diplomātijā ir 
jo nozīmīgāka valstīm ar mazākiem resursiem, jo organizēšanai un pārraudzībai ir 
jābūt ļoti spēcīgai, lai efektīvi pasniegtu ļoti konkrētu vēstījumu. Tālab nepiecieša-
ma skaidra vīzija par ilgtermiņa publiskās diplomātijas finansējumu. Šeit vislielākā 
loma būs ārlietu ministram, ņemot vērā jaunās valdības veidošanas procesu, kā arī 
jebkurām iespējamām valsts pārvaldes reformām, kas pārkārtošanas un resursu kon-
solidācijas rezultātā, visticamāk, varētu atstāt vai samazināt publiskās diplomātijas 
funkciju un tai atvēlētos līdzekļus. 

Tikpat būtisks un tieši saistīts ir jautājums par nozares cilvēkresursiem un talantu 
vadību. Resursu paredzēšana konkrētiem projektiem, nespējot paredzēt to pašu, 
unikālu pieredzi ieguvušo cilvēkresursu saglabāšanu arī priekšdienām, ir radījusi 
situāciju, kad daudzi Rīga  2014, prezidentūras un citu notikumu publiskās diplo-
mātijas speciālisti, to skaitā kadri ar vairāku gadu institucionālo atmiņu, vairs nav 
profesionāli saistīti ar valsts tēla popularizēšanu, vai arī strādā ārzemēs. Darbinieki 
ar augstu kvalifikāciju, pilsonisko motivāciju un plašu profesionālo kontaktu loku no 
iepriekšējās profesionālās pieredzes (kā arī ārējo kontaktu veiksmīga uzturēšana) ir 
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bijis galvenais publiskās diplomātijas dzinējspēks. Tālab rodas jautājums par to, cik 
vērts bija ietaupījums tad, un cik tagad izmaksās daudzas pieredzē balstītas pieejas 
un procedūras radīt no jauna.  

Pārejot no formas uz saturu, jautājumi, kas saistīti ar publiskās diplomātijas pro-
fesionāļiem, nav vienīgais izaicinājums. Atsevišķos gadījumos, kas no publiskās 
diplomātijas viedokļa tāpat ir pārāk bieži, valsts pārvaldes retorika un reakcija uz 
dažādiem politiskiem notikumiem neatspoguļo nepieciešamo vienoto vēstījumu. 
Piemēram, jautājums par valsts pēctecību, reizēm saucot starpkaru periodu kā pirmo 
republiku vai brīvvalsti, veicot iestāžu vadošo amatpersonu uzskaitījumu tikai kopš 
1990. gada, radot neizpratni, kā tad vērtējama valsts pēctecības doktrīna. Starptau-
tiski būtisku nevēlamu piemēru radīja atsevišķu valsts nacionālā un pašvaldību līme-
ņa pārstāvju interpretācijas par Katalonijas jautājumu, tādējādi apšaubot Latvijas 
stingro oficiālo atbalstu Spānijas teritoriālajai integritātei, neskatoties uz Spānijas 
karaspēka klātbūtni Latvijā un tādu atbalstu Latvijas integritātei. Lai gan publiskās 
diplomātijas naratīviem jābūt centralizētiem, gandrīz visas valsts pārvaldes iestādes 
dažādos formātos gan apzināti, gan neapzināti rada valsts tēlu, par ko tām laiku pa 
laikam ir jāatgādina. 

Tāpat trūkst plašākas mijiedarbības starp publiskās diplomātijas plānotājiem un pri-
vāto sektoru, īpaši domājot par simtgadi. Tādējādi būtu bijis iespējams izvairīties no 
simtgades atslēgvārda pievienošanas jebkuram produktam, kā arī atlaižu akcijām vai 
preču izpārdošanai. Ņemot vērā Simtgades programmas turpināšanos vēl turpmā-
kos trīs gadus, ir iespēja šo situāciju labot, lai Latvijas valsts tēla vēstījums atbilstu 
savstarpēji noteiktiem estētikas standartiem.  

Pastāv vairāki problēmjautājumi, kas traucē veiksmīgai publiskās diplomātijas 
īstenošanai. Pirmo ieskatu sniedz kritika Latvijai starptautiskajos neatkarīgajos 
medijos. Apspriežot gadījumus par valodu statusu dažādās valstīs un tā izmaiņām 
(piemēram, BBC), Latvija tiek minēta kā piemērs to valstu starpā, kur izplatītu 
mazākumtautību valodu statuss atšķiras no valsts valodas statusa. Šeit problēma 
rodas gan no Latvijas publiskās diplomātijas (nepietiekams skaidrojums), gan starp-
tautisko žurnālistu puses (nekvalitatīva izpēte) par Latvijas vispārējo un valodu poli-
tikas un zināšanu vēsturi. Žurnālisti pauž, ka gandrīz pusei dzimtā vai mājas valoda 
ir krievu un ka lielākā daļa iedzīvotāju saprot krievu valodu. Tai pat laikā, pasakot 
“a”, netiek pateikts “b”, šajā gadījumā tas, ka tomēr lielākajai daļai iedzīvotāju dzimtā 
valoda ir latviešu valoda. Tāpat vairs ne ceturtā daļa nelatviešu kā 1989.  gadā, bet 
gan četras piektdaļas kā jau 2007. gadā uzskata, ka zina latviešu valodu labi. Līdz ar 
to latviešu valoda kā valsts valoda un Latvijas identitātes elements ir ne vien ideolo-
ģisks vai “mākslīgi radīts”, bet arī ļoti reālistisks apsvērums. 
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No materiāliem valsts tēla problēmjautājumiem būtiskākie ir saistīti ar Latvi-
jas finanšu sistēmu. Starptautiskie tirdzniecības sakari un ārvalstu investīcijas 
ir neatņemamas valsts attīstības sastāvdaļas. Vienlaikus jebkurš tirgus, kā vie-
tējais, tā starptautiskais, mīl stabilitāti un paļāvību. Ārvalstu investīciju apjoms 
2018.  gadā ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo. Šeit Latvijas tēlam nepalīdz 
ne banku skandāli, ne arī nodokļu politikas reformas. Nodokļu normatīvo aktu 
saturs, protams, ir politisks lēmums, taču jebkurā gadījumā ir nepieciešama laba 
izskaidrošana ne vien iekšējai, bet arī ārējai auditorijai. Tas nepieciešams, kaut vai 
lai neizpelnītos Ārvalstu investoru padomes nosodījumu, kas būs divi soļi atpakaļ 
jebkuram uz priekšu spertajam solim Latvijas atpazīstamības veicināšanā. Šeit par 
nodokļu politiku atbildīgajiem būtu jāpiesaista publiskās diplomātijas speciālisti, 
lai arī Latvijas ārzemju biznesa partneriem mazinātu šaubas par viņu ieguldījumu 
drošību. 

Trešais problēmjautājums attiecas uz izaicinājumiem, ko, paradoksāli, sagādā 
viens no spēcīgākajiem valsts tēla elementiem  – Rīga. Galvenokārt tieši Rīgas 
lidosta sniedz pirmo iespaidu par Latviju. Turklāt, kā viena no trim augošākajām 
Eiropas lidostām pēc pasažieru skaita (pēc Airport Council International datiem), 
lidosta arī turpmāk būs Latvijas goda vārti. Interesanti, ka Latvija ir palīdzēju-
si uzturēt drošību dažādās pasaules valstīs, tostarp izmantojot lidostas snieg-
tās iespējas. Šo valstu vidū bijušas arī tādas, kur drošības līmenis manāmi krītas, 
atstājot lidostas teritoriju. Domājot par taksometru pakalpojumu aso konkurenci, 
ir jāatrod risinājums vismaz līdz Rail Baltic savienojuma starp lidostu un Centrālo 
staciju izveidei, lai Latvija nesāk maldīgi atgādināt iepriekš minētās valstis. Pirmie 
soļi jau ir sperti, iesaistoties Ārlietu ministrijai un nodrošinot papildu informāciju 
lidostas teritorijā.

Papildus tam tradicionāls publiskās diplomātijas elements, kam Rīga būtu piemē-
rota, taču nav pietiekami aprīkota, ir konferenču diplomātija. Latvijas Nacionālā 
bibliotēka ir lieliski nodrošinājusi ievērojamākās pēdējo piecu gadu konferences, 
taču jāatceras, ka ēkas pamatfunkcija nav kongresu centrs un atbilstoši ierobežo-
jumi ir noteikti arī ēkas izmantošanas regulējumā (divpadsmit pasākumi gadā). 
Konferenču infrastruktūras ierobežojumi varētu būt viens no skaidrojumiem, 
kālab Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā 80 % pasākumu notika ārpus Lat-
vijas, galvenokārt Briselē, kamēr Igaunijā situācija bija gandrīz pretēja. Domājot 
gan par nākamo prezidentūru, gan citiem starptautiskiem forumiem, jāatceras, 
ka ar transporta infrastruktūru viss būs kārtībā (Rīgas lidosta var īstenot starp-
kontinentālus lidojumus, līdz 2025.  gadam paredzēts izbūvēt Rail Baltic), taču 
šīs infrastruktūras pilnīgai izmantošanai atbraukušajiem cilvēkiem jābūt pie-
ejamai viesnīcu un konferenču infrastruktūrai, lai Rīga kā Latvijas galvaspilsēta 
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kļūtu par reģionālu konferenču diplomātijas centru, kas būtu neatsverams pub-
liskās diplomātijas kapitāls un iespēja ierakstīt vēstures grāmatās un cilvēku apzi-
ņās vairāk nekā vienu spilgtu NATO Rīgas Samitu vai viena veida augsta līmeņa 
Rīgas konferenci. 

IESPĒJAS

Latvijai gan īstermiņa, gan vidēja un ilgtermiņa nākotnē ir identificējamas daudzas 
valsts tēla popularizēšanas iespējas, ko publiskās diplomātijas plānotāji var ņemt vērā. 

Pirmkārt, iespējas sniedz nākamie jubilejas gadi. Valstij uzreiz pēc dibināšanas 
bija jāizveido iestādes, kam nodrošināt pārvaldes funkciju īstenošanu. Ievērojama 
daļa, kā Latvijas Pasts un Latvijas Universitāte, tika izveidotas laika periodā līdz 
1921.  gadam, kas ietilpst periodā (līdz 2021.  gadam), uz kuru attiecas Simtgades 
programma. Vienlaikus liela daļa iestāžu un institūtu tika dibināti un sāka darbību 
arī pēc 1921.  gada, tostarp Saeima un Valsts prezidents, kas pirmoreiz tika ievēlē-
ti 1922. gadā. Tālāk seko arī Valsts kontrole (1923), Latvijas Radio (1925) u. c. Šīs 
simtgades sniedz jaunas iespējas uzņemt augstākā līmeņa vizītes, rīkot starptautiskas 
konferences, izdot jaunas publikācijas, veikt ekspertu mobilitātes pasākumus, rīkot 
konkursus un piešķirt stipendijas utt., lai izmantotu izdevību veicināt Latvijas tēla 
atpazīstamību.

Papildus tam arī ārpus gadadienām Latvijas vēsture sniedz iespējas popularizēt Lat-
vijas tēlu. Valstij ir jāatbalsta iniciatīvas demonstrēt spilgtas Latvijas vēstures epizo-
des, kas saskaras ar pasaules vēstures starptautiski atpazīstamākajiem procesiem un 
notikumiem, kā tas, piemēram, ir izdevies filmā “Tēvs Nakts” par Žani Lipki, kurš 
paslēpa un tādējādi izglāba 55  cilvēkus holokausta laikā. Šis ir gan veiksmīgs pie-
mērs, kā radīt Latvijas vēsturi saprotamāku ārzemju auditorijām, gan parādīt smagā-
ko situāciju iedvesmojošās puses, kas nereti vēstījumā par Latvijas vēsturi iztrūkst. 
Tā, piemēram, Igaunijā okupācijas muzejs tiek saukts par Okupācijas un Brīvības 
muzeju, tādējādi sniedzot ne vien vēstījumu par ciešanām, bet arī par to, kā valsts un 
tās sabiedrība spēja tās pārvarēt. 

Līdzās vēsturei un jau tradicionāli sevi pierādījušajai izpildītājmākslai, arvien lielāku 
lomu Latvijas tēla atpazīstamībā sniedz sportistu panākumi. Latvijas sportisti ir ne 
vien ieguvuši vismaz divreiz vairāk olimpisko medaļu proporcionāli iedzīvotāju skai-
tam, nekā tādas olimpiskās līdervalstis kā ASV un Krievija, bet arī turpina pierādīt sevi 
dažādās disciplīnās, kā basketbols, teniss un bokss. Lai gan sporta karjeras ilgtspējai 
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ir vairāk risku, nekā, piemēram, dziedāšanā vai diriģēšanā, uzvara starptautiskā spēlē 
daudz plašākai ārzemju auditorijai var sniegt pirmo iespaidu un interesi par to, kas 
un kur ir Latvija. Turklāt sevi labi pierādījuši ir gan daudzu valsts iestāžu individuālie 
pārstāvji, gan komandas, kas piedalās sacensībās (piemēram, maratonos, svarcelšanā, 
boksā) gan Latvijā, gan ārzemēs. Iespēja valsts iestādēm atbalstīt savus darbiniekus kā 
valsts pārstāvjus, piešķirot brīvas sacensību dienas vai palīdzot segt dalības izdevumus, 
radītu papildu pozitīvu atpazīstamību kopumā. 

Ir augsti ticama iespēja, ka Stokholma ar Siguldu var veiksmīgi kandidēt uz 
2026.  gada Olimpiādes rīkošanu, vienlaikus Stokholmas pašvaldības jaunās koa-
līcijas rezervētā attieksme par šādu spēļu izdevumiem varētu būt galvenais šķērslis 
šādai idejai. Latvija, izmantojot augstākā līmeņa lobēšanu Zviedrijā un politisku 
lēmumu atvēlēt nepieciešamos resursus, var panākt šī, visnotaļ reālistiskā pieteiku-
ma izdošanos. Tas būtu izdevīgi gan sporta attīstībai un sniegtu jaunas ekonomiskas 
iespējas, gan veicinātu divpusējo sadarbību ar Zviedriju, radot publiskās diplomāti-
jas perspektīvas, šādi spējot noturēties vienā līmenī ar vienu no demokrātiskākajām 
un attīstītākajām valstīm pasaulē un parādot arī Latviju kā vienu no tām.

Aizsardzības sektors sniedz neordināras, bet ļoti noderīgas iespējas sniegt valstij 
nepieciešamo vēstījumu par drošību un stabilitāti. Šeit pārdomāta, pieaugoša bru-
ņoto spēku redzamība var sniegt pārliecību par garantijām gan Latvijas viesiem, 
gan viņu ieguldījumu drošībai. Tāpat Latvijā izvietotie sabiedroto karavīri, kā arī 
katram no viņiem potenciāli ciemos braucošie ģimenes locekļi sastāda tūkstošiem 
lielu auditoriju, kas ar savu ilgstošo vai regulāri atkārtoto klātbūtni kalpos kā ilgter-
miņa informācijas avots par Latviju saviem radiniekiem, draugiem un kolēģiem viņu 
dzimtenē. Šī ir īpaši aktuāla iespēja kopš NATO Paplašinātās klātbūtnes (Enhanced 
Forward Presence) sākšanās 2016.  gadā, un būtu sistemātiski jāplāno mērķtiecīga 
publiskās diplomātijas pieeja vismaz tuvākajiem četriem gadiem, skarot pēc iespējas 
vairāk ārvalstu kontingenta. 

Lai gan Latvijas iedzīvotāju emigrācija var tikt vērtēta negatīvi no demogrāfiskās 
situācijas skatupunkta, skaitliski liela Latvijas diaspora sniedz arī pozitīvas iespējas, 
ļaujot veikt pilsoņu diplomātiju kā vienu no publiskās diplomātijas atbalsta veidiem. 
Jauna paaudze ar Latvijas pārstāvjiem nozīmīgās pozīcijās starptautiskajās organizā-
cijās Briselē, dekoratīvajā mākslā Londonā vai radošajās industrijās Ņujorkā pārņem 
stafeti no tās paaudzes, kura nesa Latvijas vārdu finanšu sektorā, literatūrā, arhitek-
tūrā, dekoratīvajā un tēlotājmākslā Sanfrancisko, Melburnā un Minsterē. Diasporas 
pārstāvju sasaiste ne vien ar valsti, bet arī konkrēto apdzīvoto vietu rada publiskās 
diplomātijas kapitālu, ko var izmantot pilsētu diplomātijā. Kā viens no veiksmīgiem 
piemēriem jau redzams Cēsu gadījumā, gan rīkojot Vispasaules cēsnieku dienas, gan 
dibinot Pasaules latviešu mākslas centru. 
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SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS

Ņemot vērā situācijas raksturojumu, kā arī izvērtējot izaicinājumus un iespējas, no 
kurām dažas būtiskākās jau ir uzskaitītas, ir jānosaka izdarāmie darbi, kas uzlabotu 
Latvijas pozitīva tēla veicināšanas procesu un sniegtu rezultātus labas atpazīstamī-
bas veidā. 

Lai sistēmiski sakārtotu atbildības jomas un plānotu resursus atbilstoši prioritā-
rajām funkcijām, var lieti noderēt publiskās diplomātijas stratēģija. Ņemot vērā 
jau rakstā iezīmētās iespējas, šādu stratēģiju var sagatavot ilgtermiņam, piemēram, 
12  turpmākajiem gadiem pēc Simtgades programmas beigām 2021.  gadā. Šādas 
stratēģijas izstrādi var vadīt Ārlietu ministrija, iesaistot Ekonomikas, Kultūras, Aiz-
sardzības un citas ieinteresētās ministrijas. Iespējamas valsts pārvaldes reformas 
un funkciju pārskatīšana, ko pieļauj vairāki potenciālie jaunās valdības veidotāji, 
var ļaut noteikt pirmo (vai vienīgo) pieturas punktu, kas skaidri atbild par publisko 
diplomātiju, un dara to ne vien nomināli, bet arī ar atbilstošiem resursiem. Tas ļautu 
arī vieglāk identificēt svarīgākos paredzamos notikumus un procesus, dodot iespē-
ju laicīgi sākt tos izmantot valsts tēla popularizēšanai. Bez skaidra ilgtermiņa plāna 
publiskā diplomātija kā valsts maigās varas izpausme riskē kļūt par daļu no sociālo 
mediju fona trokšņa, vietējo radošo industriju sildelementa vai kaut kā pašapbrīnas 
vērta un ārzemēs nezināma.

Būtisks pamatprincips, kas jāuzstāda publiskās diplomātijas īstenotājiem, ir izvēlē-
ties konkrētu un šauru vēstījumu, pieturoties pie noteiktām nišām, ar kurām kon-
krētā valsts ir izcēlusies un var izcelties starp citām valstīm, un likt pastāvīgu uzsva-
ru uz tām. Vēl viens būtisks princips ir uzturēt augsti kvalificēta radošā personāla 
piesaisti, kas spēj strādāt starptautiski atzīstamā kvalitātē (pateicoties projektu vadī-
bas, mākslu un valodu kompetenču pārvaldīšanai) un uzturēt gan vienotu vēstīju-
mu, gan šā vēstījuma kvalitāti. Bieži publiskās diplomātijas izaicinājums ir ne vien 
satura nianses, bet satura pieejamība kā tāda. Nepieciešams sagatavot vairāk pama-
ta informācijas, kas vienkārši izteikta angļu, franču, vācu un citās prioritāri noteik-
tās valodās. Iespējams atkārtoti izmantot un pielāgot jau esošās faktu lapas, raks-
tus, infografiku iestrādnes, video materiālus, kā arī uz to pamata radīt dizaina ziņā 
modernus materiālus. Tas nepieciešams, lai ārzemju auditorijas saprot ne vien nišas 
naratīvu, bet arī kontekstu, kas ir Latvija, kur tā atrodas, kā šī valsts iederas Baltijas, 
Eiropas un pasaules kontekstā. Tas jāņem vērā arī resursu plānošanā, vienreizējiem 
projektiem neatvēlot neproporcionāli vairāk naudas kā regulāri veicamajam vēstīju-
mam, tādējādi veicinot kopējo tēla noturību mērķauditorijas uztverē.

Mācoties no Rīgas  – Eiropas kultūras galvaspilsētas pieredzes, finansējums medi-
ju vizītēm sniedza plašu publicitāti, savukārt vēl lielāku tvērumu būtu iespējams 
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panākt ar kooperatīvu trīs Baltijas valstu finansējumu. Tādējādi, izmantojot visām 
trim valstīm kopīgus notikumus, kā Pāvesta vizīte, vai saskaņojot dažādu gandrīz 
vienlaicīgi notiekošu pasākumu norisi visās trīs valstīs, viena starptautiska aviobi-
ļete un trīs reportāžas vai raksti, kam nepieciešams iekšzemes transports, var prasīt 
mazāk resursu nekā trīs starptautiski aviolidojumi trīs atsevišķām reportāžām. Tas 
īpaši atmaksātos, atbalstot vizītes no medijiem, kas bāzēti Amerikā, Vidējos Austru-
mos, kā arī Centrālajā un Austrumāzijā.

Saprotot, ka ārpolitika un publiskā diplomātija kā tai pakārtots instruments nav un 
nebūs starp pirmajām valdības prioritātēm, jāmeklē veidi, kā panākt līdzvērtīgu 
rezultātu ar gudrāku resursu izlietojumu. Gluži kā viedā aizsardzība, arī vieda pub-
liskā diplomātija var balstīties uz starptautisku sadarbību, vienlaikus nesot labumu 
katrai iesaistītajai valstij. Gan 2012. gada UEFA Eiropas čempionāts, ko rīkoja Poli-
ja un Ukraina, gan potenciālais Latvijas un Zviedrijas pieteikums Olimpiādei ir divi 
šādi mūsdienu piemēri. Taču, gluži kā dažās priekšvēlēšanu programmās, ir iespē-
jams skatīties arī tuvāk. Jau 1937. gadā Pasaules izstādē Parīzē trim Baltijas valstīm 
bija kopīgs paviljons. Ja tā varēja izdarīt jau pirms vairāk nekā astoņdesmit gadiem, 
tad kālab ko tādu nevarētu atkārtot mūsdienās? It īpaši, ja kāda viena valsts atse-
višķi to noorganizēt nespēj. Tāpēc jāturpina izmantot neapgūtais Baltijas sadarbī-
bas potenciāls tieši visu trīs valstu atpazīstamības un kopīgo vērtību paušanā. Trīs 
valstis to jau ir spējušas parādīt, valsts un valdības galvām atklāti izrādot solidaritāti 
Gruzijai, ierodoties Tbilisi Krievijas-Gruzijas kara vidū 2008. gadā. Tāpat vēl viens 
piemērs ir trīs prezidentu tikšanās ar ASV prezidentiem, panākot tādu uzmanību, ko 
citi Eiropas līderi atsevišķi nespēj. Atliek vien atkārtot zem Ārlietu ministrijas fron-
tona cirstos vārdus. 

Atšķirībā no 2004.  gada, kad Latvija nupat bija kļuvusi par eiroatlantiskās telpas 
neatņemamu daļu, mūsdienās arvien biežāk pat augstākajā līmenī Austrijas karoga 
vietā tiek pacelts Latvijas karogs, kā tas šogad gadījās Skopjē un pat Vīnē, nevis otrā-
di. Varbūt arī tas liecina, ka Latvijas tēla un publiskās diplomātijas asni ir izlauzušies 
cauri sniegam, un nākamajā simtgadē tiem ir lieliska iespēja augt uz tām saknēm, ko 
Latvijas publiskās diplomātijas profesionāļi un Latvijas pārstāvji pasaulē ir radījuši 
valsts pirmajos simts gados. 
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kovai ir bakalaura grāds ķīniešu valodā un kultūrā kā arī maģistra grāds politikas 
zinātnē. Savā pētniecībā Una fokusējas uz Ķīnas (ĶTR) mūsdienu politisko diskur-
su, kā arī Ķīnas “jaunā laikmeta diplomātijas” politikas īstenošanu. Una ir studējusi 
gan Pekinas Valodu un kultūras universitātē, gan Pekinas Pedagoģiskajā universitā-
tē. Divus semestrus pavadījusi Fudaņas Universitātes Filosofijas institūtā Šanhajā kā 
vecākā viespētniece.  
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Sintija Broka ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Šobrīd Sintija ir Rīgas Stra-
diņa universitātes doktorante. Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu starptautiskajā eko-
nomikā Latvijas Universitātē un maģistra grādu starptautiskajās attiecībās Rīgas 
Stradiņa universitātē. Divus semestrus pavadījusi Maltas universitātē, starptautiskās 
ekonomikas studijās. Sintija nesen ir strādājusi arī kā ekonomikas pētniece Apvie-
noto Arābu Emirātu vēstniecībā Rīgā. Sintijas akadēmiskās intereses saistās ar Tuvo 
Austrumu analīzi: ekonomisko ilgtspēju, reliģiju un politiku, starptautisko teroris-
mu kā arī Līča reģiona ārpolitikas analīzi un tā lomu Jaunā zīda ceļa starp savienoju-
mu iniciatīvas kontekstā.

Lolita Čigāne bija Latvijas Saeimas deputāte no 2010.  līdz 2018. gadam, kur kopš 
2014. gada  ieņēma Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas amatu pēc tam, kad uz trešo 
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.

Justīne Elferte ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un Rīgas Juridiskās augst-
skolas Starptautiskā departamenta vadītāja. Ieguvusi bakalaura grādu tiesībās un 
diplomātijā Rīgas Juridiskajā augstskolā un turpina studijas maģistrantūras prog-
rammā 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 sekreta-
riātā ar Francijas valdības pārstāvjiem. J. Elfertes akadēmiskās intereses ir Eiropas 
Savienība ar uzsvaru uz Eiropas Savienības ārpolitiku, suverenitātes koncepta izmai-
ņām 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 pil-
dījusi 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 “Neat-
karīgā Rīta Avīze”, bijusi žurnāla “Latvija Eiropas Savienībā” redaktore. Kopš 
2009. gada pievērsusies Latvijas diasporas jautājumu pētniecībai.
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Ojārs Ēriks Kalniņš ir 13. Saeimas deputāts. Kopš 2010. gada novembra bijis Lat-
vijas Republikas Saeimas Ārlietu komisijas vadītājs, šobrīd priekšsēdētāja vietnieks. 
Kopš 2011. gada novembra O. Ē. Kalniņš ir NATO Parlamentārās Asamblejas Lat-
vijas delegācijas vadītājs un 2015. gada oktobrī tika ievēlēts par Politiskās komite-
jas 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.

Vineta Kleinberga ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Viņai ir darba pie-
redze Ārlietu ministrijā, kur viņa strādāja ar Eiropas Savienības institucionālo un 
ekonomisko reformu, kā arī Eiropas Savienības nākotnes un budžeta jautājumiem. 
Kā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta vadītāja vietnie-
ce Vineta bija atbildīga par prezidentūras darba programmu un sanāksmēm Rīgā. 
Vineta ir ieguvusi maģistra grādu Centrāleiropas Universitātē Budapeštā un studē-
jusi Kopenhāgenas Biznesa skolā. Viņai ir arī iepriekšēja darba pieredze Sabiedrībā 
par atklātību – Delna, Rīgas Juridiskajā augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē un 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā. Vinetas pētnieciskās intereses 
saistītas ar Eiropas Savienības integrācijas dinamiku un Latvijas dalību Eiropas 
Savienībā.

Rihards Kols ir Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisi-
jas priekšsēdētājs, Saeimas pārstāvis sadarbībai ar ESAO (OECD),   partijas Nacio-
nālā apvienība “Visu Latvijai!”—”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” valdes priekšsē-
dētāja vietnieks.  Rihards Kols ir absolvējis Vestminsteres universitāti starptautiskās 
diplomātijas specialitātē. Vienlaikus Rihards ir biedrības “Latvijas karogs” valdes 
priekšsēdētājs un biedrību “Eiropas kustība Latvijā” valdes loceklis. Rihards Kols ir 
organizācijas “Atlantic Council” biedrs un Latvijas Republikas zemessargs.

Andis Kudors ir Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors un pēt-
nieks. Viņa pētnieciskās intereses saistās ar Krievijas ārpolitiku attiecībās ar tās kai-
miņvalstīm, sevišķu uzmanību pievēršot Krievijas tautiešu politikai, publiskajai dip-
lomātijai, 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 doktoran-
tūrā. 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 noga-
lē un 2015. gada sākumā A. Kudors kā ASV Fulbraita programmas stipendiāts veica 
pētniecisko darbu Kenana institūtā Vašingtonā. 
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Imants Lieģis ir pašreizējais Latvijas vēstnieks Francijā. Periodā no 2009.   gada 
marta līdz 2010.   gada novembrim bijis Latvijas aizsardzības ministrs un tieslie-
tu 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 strādā-
ja par advokātu. Ir bijis vēstnieks virknē valstu, tostarp Spānijā, Ungārijā, Beniluksa 
valstīs, kā arī NATO un ES Politikas un drošības komitejā. Imants Lieģis ir domnī-
cas “European Leadership Network” biedrs un cieši sadarbojas ar Latvijas Ārpoliti-
kas institūtu.

Gunta Pastore šobrīd ir Latvijas vēstniece Čehijā. Gunta Pastore iepriekš bija 
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 asociētā pētniece. Šobrīd Diāna 
ir doktorantūras studente, Apvienoto Nāciju universitātē (United Nations Univer-
sity – CRIS). Viņa ir strādājusi arī par projektu vadītāju un padomnieci Eiropas Kus-
tībā 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 un bakalaura grāds politoloģijā, starptautiskajās 
attiecībās – Eiropas studijās. 2015./2016. mācību gadu viņa pavadīja Džordža Mei-
sona universitātē, ASV, kā viespētniece Fulbraita programmas ietvaros. 

Edgars Rinkēvičs ir Latvijas Republikas ārlietu ministrs kopš 2011. gada 25. oktob-
ra. No 2008.  līdz 2011. gadam E. Rinkēvičs bija Latvijas Valsts prezidenta kancele-
jas 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.  Rinkē-
vičs 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.

Toms Rostoks ir vadošais pētnieks Drošības un stratēģiskās pētniecības centrā, 
Nacionālās aizsardzības akadēmija, un asociētais profesors Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātē. Toms Rostoks ir autors daudzām publikācijām par Lat-
vijas drošību un ārpolitiku, kā arī viens no redaktoriem vairākiem rakstu krāju-
miem, kas veltīti atturēšanas tematikai, Krievijas maigajai varai, kā arī enerģētikas 



jautājumu nozīmes Baltijas jūras reģionā izpētei. Pašreizējās pētnieciskās intere-
ses galvenokārt ir saistītas ar Latvijas ārpolitiku un drošības politiku, atturēšanu 
NATO–Krievijas attiecībās, Krievijas militāro doktrīnu, kā arī varas sadalījuma 
izmaiņām starptautiskajā sistēmā.

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 poli-
tiskās 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 izde-
vumos 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 Rīgas Stradiņa 
universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns un profesors. Andris Sprūds ir iegu-
vis 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). And-
ris Sprūds ir bijis pieaicinātais students un pētnieks Kolumbijas, Džona Hopkinsa, 
Oksfordas un Upsalas universitātēs, kā arī Norvēģijas Starptautisko attiecību insti-
tūtā un Japānas Enerģijas ekonomikas institūtā.

Otto Tabuns pasniedz starptautiskās drošības un politisko debašu kursus Rīgas 
Juridiskajā augstskolā (Riga Graduate School of Law). Pašlaik vada Baltijas drošī-
bas stratēģijas projektu un iknedēļas raidījumu “Latvia Weekly” par Latvijas aktu-
alitātēm angļu valodā. Iepriekš strādājis krīzes vadības, aizsardzības plānošanas un 
stratēģiskās komunikācijas jomās, tostarp Latvijas prezidentūrā ES Padomē. Papil-
dus Baltijas drošībai, pētniecības intereses ietver ASV-Tuvo Austrumu un Franci-
jas-Krievijas drošības mijiedarbību.  Latvijas Politologu biedrības,  Association for 
Advancement of Baltic Studies  un Latvijas-Japānas  studiju apmaiņas program-
mu absolventu asociācijas biedrs.  

Vita Anda Tērauda ir Saeimas deputāte no apvienības Attīstībai/Par!, un 13. 
Saeimā ievēlēta par Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju.   Vita Tērauda bija kus-
tības PAR! dibinātāja, un kalpoja kā kustības izpilddirektore līdz ievēlēšanai 
Saeimā. Viņa ir divus gadu desmitus darbojusies nevalstiskajā sektorā, izveido-
jot un 10 gadus vadot sabiedriskās politikas centru PROVIDUS, kā arī iesaistoties 
arī citu NVO valdēs un biedru rindās.   No 1995. līdz 2002. gadam Vita Tērauda 
vadīja Sorosa fondu  – Latvija, Latvijas lielāko privāto filantropisko organizāciju.  
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Sorosa fonds  – Latvija veica apjomīgus ieguldījumus Latvijas demokrātijas attīs-
tībā, gan atbalstot NVO sektoru ar piešķīrumiem, gan vadot reformu programmas 
visdažādākajās nozarēs, piemēram krimāltiesību reforma, jaunatnes apmaiņas 
programmas, gan piedaloties Rīgas Juridiskās augstskolas izveidē.   No 1994. līdz 
1995. gadam Vita Anda Tērauda bija Valsts reformu ministre. Izglītība ir iegūta ASV, 
maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā un PSRS politikā no Džonsa Hopkinsa 
Universitātes.

Everita Nensija Trankale ir maģistrantūras studente programā “Globālā drošība” 
Glāzgovas universitātē. Viņa arī ir ieguvusi bakalaura grādu starptautiskajās attie-
cībās - Eiropas studijās Rīgas Stradiņa universitātē. Everita ir portāla lsm.lv autore, 
kur viņa raksta rakstus par politiskajiem un drošības jautājumiem Āzijas reģionā. 
Everita ir darbojusies kā brīvprātīgā vairākās konferencēs par drošības un aizsardzī-
bas jautājumiem, piemēram, Rīgas konferencē, NATO Stratēģiskās komunikācijas 
izcilības centra un LĀI rīkotajās konferencēs. Everita ir veikusi savu praksi Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijā, Latvijas Transatlantiskajā organizācijā (LATO) un 
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģisko pētījumu cen-
trā. Viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar drošības, izlūkošanas un aizsardzības 
jomu.

Elizabete Vizgunova ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Viņa ir ieguvusi 
maģistra grādu Starptautiskajā drošībā ar specializāciju aizsardzības ekonomikā un 
globālajos konfliktos Sciences Po universitātē Parīzē, kā arī maģistra grādu Eiro-
pas starpdisciplinārajās studijās ar specializāciju Eiropas savienības kaimiņpoliti-
kā Eiropas Koledžā. Elizabete strādājusi un sadarbojusies ar EUISS Parīzē, NATO 
CCDCOE Tallinā un Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju. Elizabetes Vizgu-
novas ekspertīzes lauki iekļauj “maigo” drošības dinamiku Baltijas jūras reģionā un 
ES kaimiņvalstīs, Ukrainas sabiedrisko, iekšpolitisko un ārpolitisko attīstību un ES 
iekšējo un ārējo attiecību dinamiku. Viņas akadēmiskās intereses iekļauj dzimuma 
un konflikta intersekciju, feminisma drošības studijas, kritiskās drošības studijas un 
kolektīvo žurnālismu, starp citām. 



Latvijas Ārpolitikas institūts ir vecākā Latvijas domnīca, kas nodarbojas ar ārējās un 
drošības politikas analīzi.
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, 
ārpolitikas stratēģiju un izvēles iespējām. Institūts ir neatkarīga biedrība, kas veic pētījumus, 
izdod publikācijas, kā arī rīko lekcijas, seminārus un konferences, kas saistītas ar starptautiskās 
politikas jautājumiem. Latvijas pētniecības centru vidū Latvijas Ārpolitikas institūts ir vecākā 
un viena no pazīstamākajām un starptautiski atzītākajām organizācijām, kuri specializējas tieši 
starptautiskajos jautājumos. 
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