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PRIEKŠVĀRDS
Andris Sprūds
Latvijas Ārpolitikas institūta direktors | Rīgas Stradiņa universitātes profesors

Latvijas ārpolitiskā vide ir un būs pastāvīgi mainīga. Tāpēc nepieciešams regulāri
aktualizēt un izvērtēt Latvijas ārējo un drošības situāciju, un diplomātiskās iespējas.
Publikācija izvērtē 2019. gada notikumus un lēmumus un cenšas iezīmēt Latvijas
ārējās un drošības politikas scenārijus un rekomendācijas 2020. gadam.
Berlīnas mūra krišanas un Baltijas ceļa solidaritātes trīsdesmitā gadadiena ļāvusi atskatīties uz sasniegto un atgādinājusi par dinamisko un mainīgo starptautisko
vidi. Eiropas Savienībā ievēlēts jauns Eiropas Parlaments un Komisija ar jauniem
mērķiem un uzdevumiem. Pēc Lielbritānijas parlamenta vēlēšanām, acīmredzami, varētu noslēgties valsts izstāšanās no ES. NATO Londonas samits apliecinājis
alianses solidaritāti, vienlaikus atgādinot par nepieciešamību pastāvīgi stiprināt
Transatlantiskās alianses pamatprincipus un dalībvalstu savstarpējo sadarbību.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas retorika un rīcība nozīmīgi ietekmē starptautisko sistēmu un reģionālās dinamikas. Vienlaikus ASV ir konsekventi turējusies pie savām saistībām stiprināt drošību alianses austrumu flangā
un motivējusi sabiedrotos pildīt savus mājasdarbus. Savstarpējo mijiedarbību un
esošo konfliktu trajektorijas Tuvajos Austrumos nav viegli paredzamas. Arī citas
lielvalstis, vispirms Krievija un Ķīna, demonstrē ambīcijas spēlēt lielāku lomu un
vēlmi iesaistīties reģionālajos un starptautiskajos procesos.
Līdzīgi kā 2019. gads, arī 2020. gads nesīs daudzus pārbaudījumus, sarežģītus
lēmumus un iespējas. Gadagrāmatas mērķis ir izvērtēt Latvijas realizētās un iespējamās nostājas un rīcībpolitikas attiecībā uz ārējiem apdraudējumiem, drošības veicināšanas pasākumiem, attiecībām ar kaimiņvalstīm un ārējās ekonomiskās konkurētspējas stiprināšanu. Neskatoties uz mainīgo starptautisko vidi, Latviju ietekmē
tās ģeogrāfiskais novietojums lielvaru interešu krustpunktā, izaicinājums, kuru
Latvijas ārpolitikas veidotāji ir centušies risināt stratēģiski un diplomātiski. Ārpolitiskie un arī iekšpolitiskie izaicinājumi, ar kuriem Latvija sastapsies nākotnē, prasīs
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ilgtermiņa stratēģijas visos valstij svarīgajos sektoros un stabilas ekonomiskās, politiskās un drošības vides veidošanu. Tikai šādā vidē iespējams veidot noturībspējīgu
un saliedētu sabiedrību un spēju turpināt īstenot proaktīvu, eiroatlantisku un efektīvu ārējo un drošības politiku.
Lai sasniegtu veiksmīgu rezultātu, būtiska ir partnerība un sadarbība. Gadagrāmata 2020 atspoguļo sadarbības nozīmīgumu. Publikācija ir daudz guvusi no mūsu
Latvijas ekspertu vēlmes dalīties ar saviem viedokļiem un ieteikumiem. Izveidojusies ļoti veiksmīga, produktīva un abpusēji bagātinoša sadarbība ar Ārlietu ministriju, kas ļauj veidot tiltu starp politikas īstenotājiem un domnīcām. Par atbalstu mēs
esam pateicīgi arī Saeimai un īpaši Ārlietu komisijai un Eiropas lietu komisijai,
kuras ir sniegušas būtisku ieguldījumu un atbalstu ārpolitikas pētniecībai un sabiedrības informēšanai. Arī ilgstošais un dāsnais atbalsts, ko sniedzis Frīdriha Eberta
fonds, ir bijis neaizvietojams. Fonds atkārtoti ir demonstrējis savu pienesumu intelektuālas diskusijas veicināšanā un viedokļu apmaiņā nacionālā un starptautiskā
līmenī, kas ir bijis neatsverams ieguldījums rosinošas un informētas diskusijas veidošanā starp lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un sabiedrību Latvijā. Visbeidzot, šī
publikācija nebūtu iedomājama bez lasītāja, kurš ir ieinteresēts izprast izaicinājumus
un perspektīvas, kas nosaka Latvijas spēju īstenot veiksmīgu ārējo un drošības politiku sarežģītā reģionālajā un starptautiskajā vidē.
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ĀRLIETU MINISTRA IEVADVĀRDI
Edgars Rinkēvičs
Latvijas Republikas ārlietu ministrs

Godātais lasītāj!
Gadskārtu atzīmēšana ir viens no galvenajiem kolektīvās atmiņas un nacionālās
identitātes veidošanas elementiem. Pagājušajā gadā mēs atskatījāmies uz Latvijas
valsts simtgadi, šogad atzīmējām vairākus citus ne mazāk izcilus notikumus mūsu
valsts vēsturē un attīstībā. Pirmais ar vēsturi saistīts notikums ir attiecināms uz
1919. gada 29. jūliju, kad pirms simts gadiem tika sākts veidot Latvijas kā neatkarīgas valsts ārlietu dienestu: jāuzsver, ka Ārlietu ministrija ir vienīgā institūcija, kas ar
diplomātisko pārstāvju tīklu Rietumos turpināja pārstāvēt Latvijas valsti de iure ilgajos okupācijas gados. Nākamais notikums, ko atzīmējām, bija 30. gadadiena, kopš
1989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās “Baltijas ceļā”, lai paustu apņēmību atgūt savu valstu neatkarību.
Šī savukārt bija reize, kad varējām atgādināt un skaidrot “Baltijas ceļa” ietekmi un
nozīmi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. 2019. gads ir arī svarīgs, jo atzīmējām
vēl divas gadskārtas – 15 gadus, kopš Latvija iestājās ES un NATO. Aktīva dalība
šajās Latvijas valstij tik ļoti nozīmīgajās organizācijās ir apliecinājums kā mūsu
valsts ilgtspējīgai attīstībai, tā arī tās eiroatlantiskās saiknes noturīgumam.
Taču ne tikai atceres dienas iezīmēja aizgājušo gadu: līdzīgi kā iepriekš 2019. gads
nav bijis viegls starptautisko attiecību jomā. Vēsturiski veidojusies un pagājušā gadsimtā institucionāli nostiprinājusies starptautiskā politiskā kārtība turpina pārdzīvot
jūtamas izmaiņas. Mēs esam aculiecinieki ne tikai lielākām vai mazākām krīzēm
starptautiskajās attiecībās, bet arī tam, kā mainās starptautiskās kārtības pamati:
tas skar ne vien institūcijas un organizācijas, bet arī šīs kārtības vērtības un normas.
Starptautiskās institūcijas, starptautiskās tiesības un brīvā tirdzniecība, kā arī starptautiskās politiskās vērtības nav vairs pašsaprotamas lietas, bet gan prasa arvien lielāku iestāšanos par tām.
7

Mūsdienu starptautiskie izaicinājumi kļūst aizvien komplicētāki. Nopietns izaicinājums ir arī tas, ka tradicionālos politiskos, ekonomiskos un drošības jautājumus
pastiprināti ietekmē globalizācija, jauno tehnoloģiju attīstība un jaunās informācijas
aprites platformas. Pēdējo ietekmē sāk izplūst robežas starp militāriem un nemilitāriem draudiem. Nozīmīgs globālais izaicinājums ir klimata pārmaiņas, kas ir papildu
ietekmes faktors starptautiskās drošības un migrācijas jomā. Šo procesu rezultātā
veidojusies sāncensība starp galvenajiem spēlētājiem un varas centriem rada nopietnus draudus līdzšinējai multilaterālajai pasaules kārtībai. To tāpat varam redzēt,
vērojot jaunāko attīstību attiecību četrstūrī ASV – Ķīna – Eiropas Savienība – Krievija, kas nenovēršami skar arī mūsu reģionu. Tādēļ Latvijas valsts uzdevums ir spēt
precīzi novērtēt starptautisko stāvokli, izmaiņu radītos izaicinājumus un iespējas un
atbilstoši secinājumiem veidot savu ārējo un drošības politiku.
Jau ilgstoši Ārlietu ministrijas sadarbības partneris ir Latvijas Ārpolitikas institūts.
Profesionāla un analītiska pieeja aktuāliem un komplicētiem starptautiskiem procesiem atspoguļota “Starptautisko attiecību un drošības politikas gadagrāmatā 2020”,
kas tiek nodota lasītāju vērtējumam. Krājumā ietverta Latvijai daudzu svarīgu jautājumu analīze – sākot no ģeopolitiskā konteksta līdz pat enerģētikas politikai. Esmu
pārliecināts, ka atziņas, kas tajā publicētas, sniegs ieinteresētam lasītājam papildu
informāciju par aplūkotajām tēmām un stiprinās politisko spriestspēju sabiedrībā.
Izdevums būs arī bagātīga viela pārdomām par esošo valsts ārpolitiku un drošības
politiku, kā arī ekonomisko stāvokli un iespējamo tā attīstību.

Ar cieņu,
Edgars Rinkēvičs
Latvijas Republikas ārlietu ministrs
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DEMOKRĀTIJA
CIETĀS DIPLOMĀTIJAS UN
MAIGĀS VARAS DZIRNAKMEŅOS
1

Rihards Kols
13. Saeimas deputāts | Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Šis atskats top dinamiska un ierasti vētraina gada beigās. Taču 2019. gadā vēl ir
palikuši divi mēneši, kuros gaidāmi pavērsieni starptautiskajā vidē, kas neizbēgami
ietekmēs Latviju un mūsu veidoto ārpolitiku. Ir lietas, kas nemainās – tāpat kā pērn
par prioritāro uzstādījumu mūsu ārpolitikas veidošanā joprojām izvirzu valsts neatkarības ilgtspējas nodrošināšanu – mums jāspēj nostāvēt un saglabāt savas vērtības
ārējo pārmaiņu vējos. Šajā pašā ārpolitikas apskatā pagājušajā gadā to teicu ar perspektīvu uz 2019. gadu un izaicinājumiem, ar kuriem bija paredzēts saskarties. Taču
tobrīd pat neapzinājos, cik zināmā mērā pravietisks un atbilstošs būs šis uzstādījums
mūsu ārpolitikas veidošanai 2019. gadā. Bet, tā kā, pārfrāzējot Čērčilu, politika ir
spēja paredzēt, kas notiks rīt un nākamgad, un spēja paskaidrot, kāpēc tā nenotika –
būs jācenšas tomēr šo gadu salikt “pa plauktiņiem”.
Reflektējot arī par to, ko teicu, uzrunājot kolēģus Saeimā, ikgadējās Saeimas ārpolitikas debatēs, pārņem nedaudz sirreāla sajūta. Latvijas otrās simtgades pirmā gada
sākumā uzsvēru, ka ir piemērots laiks uzsākt diskusiju par to, kā vēl vairāk varētu
nostiprināt ārlietu ziņojumos bieži vien nepelnīti piemirsto parlamenta lomu Latvijas ārpolitikas veidošanā un īstenošanā. Jautājums par Saeimas iesaisti ārpolitikas
jautājumos vairākkārt aktualizējies jau iepriekš, un uzsvēru, ka nebūtu prātīgi parlamentu atstatīt no ārpolitikas veidošanas tāpēc, ka lielākā vai mazākā apmērā Saeima
un tās delegācijas tajā jau iesaistās. Kopā ar kolēģiem Saeimas Ārlietu komisijā par
vienu no saviem uzdevumiem šajā sasaukumā izvirzījām mērķtiecīgāku, efektīvāku
un jēgpilnu iesaisti ārpolitikas veidošanas procesos.
Jo – ārlietu resoram ir patiešām daudz funkciju, bet nevajadzētu aizmirst, ka daudzos jautājumos Saeima ir spējīga veiksmīgi asistēt parlamentāro attiecību līmenī;
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ne kā konkurējošs, bet papildinošs elements mūsu kopējās ārpolitikas veidošanā.
Kā minēts valdības deklarācijā, Ministru Kabinets ietur vienotu pozīciju ārlietās un
Ārlietu ministrija definē ārlietu nozarē tā sauktās lines to take jeb pozīcijas. Saeimas
deputāti regulāri tiekas ar ārvalstu kolēģiem, dodas komandējumos uz ārvalstīm,
un uzskatu, ka būtu svarīgi, lai mūsu komunikācija uz āru būtu vienota un spēcīga.
Nacionālo interešu vārdā ir nepieciešama viena ārpolitika, nevis izpildvaras, Saeimas
vai, kur nu vēl trakāk, atsevišķu pašvaldību un personāliju ārpolitika.
Sakot šos vārdus gada sākumā, vēl neapzinājos, cik nozīmīga loma izrādīsies tieši
parlamentam un mūsu spējai vienoties par konkrētu un nozīmīgu izvēli – nostāties
merkantilu interešu vai savu vērtību pusē. Runa, protams, ir par pārmaiņām Eiropas
Padomes Parlamentārajā asamblejā.

STINGRO POZĪCIJU SAŠĶOBĪŠANĀS
Šī gada jūnijā Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja (EPPA) atjaunoja Krievijas
Federācijas balsstiesības, kas tika apturētas 2014. gadā, reaģējot uz Ukrainai piederošās Krimas pussalas aneksiju. Balsstiesības tika atjaunotas par spīti tam, ka Krievija turpina pārkāpt Eiropas Padomes statūtus un vērtības un joprojām uztur Ukrainai
piederošās Krimas militāro okupāciju, kas ir nopietns starptautisko tiesību, tostarp
ANO Statūtu un EDSO Helsinku Nobeiguma akta pārkāpums. Mēdz būt gadījumi, kad “oficiālie” iemesli pamatoti nepopulāriem lēmumiem izklausās pietiekami
cildeni vai neatliekami. Šis nebija tas gadījums. Izvēloties merkantilus ieguvumus –
Krievijas iemaksas EPPA – un leģitimizējot tā saukto “kaviāra politiku”, EPPA ar
savu lēmumu parādīja, ka starptautisko tiesību ievērošana tai vairs nav pirmajā vietā.
Faktiski tika pausts, ka Krievija var turpināt pārkāpt cilvēktiesības, pārkāpt starptautiskās tiesības, pārkāpt un ignorēt pašas EPPA rezolūcijas un Eiropas Padomes statūtus un izvērst agresīvu ārpolitiku bez jebkādām sekām. Reaģējot uz šo balsojumu,
Latvijas un vairāku citu līdzīgi domājošo delegāciju pārstāvji reaģēja asi – kopīgs
demaršs un skaidri formulēts vēstījums Eiropai un pasaulei. Pēc šiem notikumiem
bija absolūti skaidrs, ka ar demaršu vien nebūs līdzēts un ka nepieciešams formulēt
līdzīgi domājošu valstu “koalīcijas” kopīgu pozīciju, nepieciešams vienoties par vienotu vēstījumu un rīcību, kas nenoliedzami būtu spēcīgāks signāls par vienas valsts
individuālu rīcību.
Rezultātā 6. septembrī notika tāds kā mazais Rīgas samits – pie viena galda sēdēja
visu līdzīgi domājošo valstu delegāti. Jāatzīst, ka šo uzskatu par itin kā mazu, bet
vienlaikus milzīgu soli gan parlamentārās diplomātijas, gan Latvijas ārpolitikas
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mugurkaula stiprināšanā – bieži vien pārāk ieslīgstam reakcionāras politikas veidošanā, taču šajā reizē tieši Latvija bija tā, kas spēra pirmo soli un motivēja arī pārējās valstis neaizmirst par saviem ideāliem un principiem. Jo mūsu sarežģītā vēsture
ir iemācījusi mums vienu aksiomu – mazām valstīm starptautisko tiesību principu
ievērošana ir dzīvības un nāves jautājums. Tas attiecas tikpat ļoti uz Ukrainu un
Gruziju, kā uz mums. Samiernieciskums nestrādā starptautisko tiesību jomā.
Lai gan gāja “kā pa celmiem” un par vienotu pozīciju dažādu apstākļu dēļ vienoties
bija ārkārtīgi sarežģīti, par spīti tam, ka process bija trauksmains un brīžiem kardināli pretrunīgs, Latvijas delegācija EPPA rudens sesijā pieņēma lēmumu solidarizēties ar Ukrainas delegāciju, tā parādot ne tikai Latvijas nostāju, bet arī mūsu stāju.
Tik izvērsti par šo konkrēto epizodi stāstu, jo tā raksturo plašāku tendenci un iezīmē
jaunu izaicinājumu Latvijas ārpolitikai turpmākajos gados. Varbūt skanēs pārlieku
liriski un dramatiski, bet šobrīd notiek cīņa par Eiropas vērtību telpu, attiecībās ar
Krieviju no Rietumvalstu puses vērojam vēlmi tuvināties, vērojams tāds kā sankciju
pagurums, pagurums no līdz šim ieturētās stingrās pozīcijas. Vienlaikus arī starptautiskās organizācijas un reģionālās vienošanās, kas raksturojušas pēckara Eiropas
politisko telpu, piedzīvo zināmu ietekmes un atzīšanas krīzi.

ĪSTĀS VAI JAUNĀS NORMAS STARPTAUTISKAJĀ TELPĀ
Kā zināms, neviena norma un neviens princips nepastāv pats par sevi – tie pastāvīgi ir jāapstiprina atkal un atkal ar savu rīcību vai nostāju, tā atgādinot gan sev, gan
citiem, ka joprojām uzskatām konkrētās vērtības, normas vai principus par sev un
citiem saistošiem. Jo vairāk no tiem atkāpsimies, jo vairāk būs iespējams tos apšaubīt, jo vairāk tie vājināsies. Šī – apšaubīšanas, “robežu iztaustīšanas” – pieeja ir tā,
ko jau vairāk nekā desmit gadus izmanto Krievija, lai mainītu mūsu izpratni par to,
kuras normas un principi ir patiesi saistoši. Cīņa par to, kas ir norma, un to, kas ir
pieņemams, turpināsies arī nākamgad.
Pasaule kļuvusi tik globalizēta, tik savstarpēji saistīta un tik līdzatkarīga, ka jebkuras
grūtības, ar kurām saskaras starptautiskās organizācijas, būtu jāuztver ļoti nopietni.
Daudzi lēmumi, kas tiek pieņemti ārpus mūsu valsts robežām, būtiski ietekmē gan
ikdienas cilvēku, gan valstu kopējo nākotni. Šie lēmumi tiek pieņemti gan globāla
tvēruma organizācijās kā Apvienoto Nāciju Organizācija vai Pasaules Tirdzniecības
organizācija, gan reģionālās – kā Eiropas Savienība, Eiropas Padome un citas –, gan
arī starpreģionālās (kā NATO, EDSO). Šajās institūcijās tiek pieņemti lēmumi, kas
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var potenciāli ietekmēt Latvijas likumdošanu vai tās ikdienu, vai pat tiešā veidā prevalē pār mūsu likumiem.
Multilaterālisms piedzīvo nelielu krīzi, kuras pilnā būtība šobrīd vēl tikai sāk atklāties. Nepārprotiet, mēs neesam Versaļas sistēmas sabrukuma priekšā kā pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Bet pietiekami nopietni jāuztver fakts, ka kopš
2017. gada ASV ir izstājušās no vairākām daudzpusējām vienošanām, vienlaikus
nepametot tik nozīmīgus formātus kā ANO Drošības padome. Šī krīze nav pat īsti
“jauns aukstais karš”, kurā spriedze starp pasaules lielvarām paralizē starptautisko
sistēmu. Skatoties vēsturiskā kontekstā, mēs joprojām dzīvojam nepieredzēti ciešas
un efektīvas globālās sadarbības laikmetā, kuru raksturo nepieredzēts daudzums
vienošanos, līgumu un institūciju. Lai kā atsevišķiem pasaules līderiem varētu nepatikt, teiksim, ANO sistēma, viņi tāpat ik gadu ierodas ANO Ģenerālajā asamblejā –
vismaz lai par to pasūdzētos.
Un tomēr, kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Gutērrešs, “multilaterālisms
tiek apšaubīts tieši šajā laikā, kad tas mums ir visvairāk nepieciešams”. Ir būtiskas
problēmas, kas jārisina kolektīvi – tādi mūsu laika izaicinājumi kā klimata pārmaiņas, migrācijas kontrole, ieroču kontrole un kiberdrošība. Tomēr diskusijās par multilaterālisma krīzi un to, kā to risināt, vērojama tendence sajaukt kopā divus dažādus jautājumus: demokrātijas, cilvēktiesību, brīvās tirdzniecības un tādu kolektīvās
aizsardzības alianšu kā NATO pausto vērtību vājināšanās starptautiskajā telpā, un
plašāka – multilaterālisma krīze, kurā tiek apšaubīti tie pamati, par ko ir panāktas
vienošanās, par institūcijām, kas regulē starpvalstu strīdus, pārvalda konkurenci,
nosaka starpvalstu “uzvedības normas”, balstoties uz suverēnu valstu vienlīdzības
principu neatkarīgi no tā, vai valsts ir maza vai liela, demokrātiska vai autoritāra, vai
kaut kur pa vidu.
Krievija un Ķīna aktīvi strādā, lai starptautiskās normas un to izpratni arvien vairāk tuvinātu savām, vairāk autoritārajām normām. Šāda vērtību un normu pārbīde
konkrētu režīmu virzienā nav demokrātisku valstu interesēs. Globalizācija ir radījusi
dziļas savstarpējās saites un, attiecīgi, arī savstarpēju ievainojamību.

RIETUMI SPĒLĒ KRIEVU RULETI
Vladimirs Putins pie varas atrodas nu jau divas desmitgades, un viņa vadībā Krievija turpina izvērst revanšistisku un agresīvu ārpolitiku, kas vērsta uz demokrātisko
sabiedrību destabilizāciju, neuzticēšanās un šaubu sēšanu sabiedrībās, vienlaikus
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mērķtiecīgi strādājot pie savas pretlikumīgās un nepieņemamās agresijas un ekspansionisma leģitimizēšanas starptautiskajā telpā. Krievijas balsstiesību atjaunošana EPPA, neskatoties uz pastāvīgo iejaukšanos citu valstu iekšējos procesos un jau
iepriekšminēto pretlikumīgo Krimas aneksiju, tikai mudinās Maskavu turpināt savu
nepieņemamās darbības Eiropā un citviet, un, redzot, ka sekas par starptautisko tiesību pārkāpumiem ir sagaidāmas tikai nosacīti, arī citas valstis varētu sekot Krievijas
piemēram. Par piemēru varam uzskatīt Turcijas rīcību, uzsākot gāzes ieguvi Kipras
piekrastes zonā un, neskatoties uz sankciju draudiem, turpinot šīs, ES ieskatā, prettiesiskās darbības.
Kremlis aktīvi iesaistās enerģētikas politikas veidošanā, tiecoties saglabāt savu
dominanci un pozīcijas kā galvenajai gāzes piegādātājai Rietumeiropai – tā ir spēcīga “kārts”. Krievija uzstājīgi demonstrē savas militārās spējas, nerimstoši “kaitinot”
NATO Baltijas un Melnajā jūrā un saglabājot dominējošu militāro klātbūtni Sīrijā. Tā mērķtiecīgi strādā, lai piesaistītu Turciju savai militārajai orbītai – diemžēl ir
pazīmes, ka šie mēģinājumi ir vismaz daļēji veiksmīgi, un šādas tendences turpināšanās var satricināt NATO pretraķešu aizsardzības pamatus un iznīcināt Ankaras
uzticamību NATO aliansē. Turcijas veiktās operācijas Sīrijā noveda pie ieroču tirdzniecības apturēšanas no ES valstu puses – un šis bija bezprecedenta lēmums pret
NATO dalībvalsti.
Tieši šādi atgriežamies pie sākuma. Krievijas īstenotā Krimas prettiesiskā aneksija – rīcība, kuru stingri nosodīja starptautiskā sabiedrība, – joprojām un, iespējams,
šodien vēl vairāk nekā 2014. gadā apdraud starptautiskās tiesībās noteikto kārtību.
Neleģitīmo “referendumu”, kas notika 2014. gada 16. martā Krimā, starptautiskā
sabiedrība atzinusi par prettiesisku un spēkā neesošu. Pēdējo piecu gadu laikā starptautiskā sabiedrība pastiprināti pauda kopēju stingru pozīciju, pieprasot Ukrainas
teritoriālās integritātes atjaunošanu. ES, NATO un G7 dalībvalstu ieviestās sankcijas un īstenotā neatzīšanas politika atspoguļoja mūsu kopīgos pūliņus un nostāju,
nepieņemot, ka 21. gadsimtā kādas suverēnas valsts teritorijas prettiesiska okupācija
var kļūt par normu.
Laikā, kad būtu jāpauž vienota Eiropas Savienības balss ārlietās, vairāki Rietumvalstu līderi attiecībā uz Krieviju joprojām laipo, notiekošo nesauc īstajos vārdos,
slēpjas aiz diplomātiskiem terminiem un runā par vajadzību stiprināt saites ar Krievijas tautu, bet nemin ne vārda par sankciju pastiprināšanas nepieciešamību pret
Krievijas valsts pārvaldi, tās pārstāvjiem un to ģimenes locekļiem. Notiek politiski un diplomātiski korektu frāžu komunicēšana simbolu kategorijās – no tā mums
būtu jāatsakās un jāpāriet uz vienotu un saskaņotu rīcībpolitiku. Kāpēc? Jo Latvijas
neatkarība ir iespējama tikai pasaulē, kurā starptautiskās tiesības un normas ir saistošas un tiek ņemtas vērā.
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Laikā, kad no Briseles un Eiropas līderiem sagaidām noturīgu un konsekventu pieeju ES attiecībās ar Kremli, šogad vērojam pretējo. Francijas prezidents Emanuels
Makrons šogad pārsteidza kolēģus citviet Eiropā, nosūtot uz Maskavu ietekmīgu
delegāciju, lai apspriestu iespējas atjaunot savstarpējo dialogu. Laiks rādīs, vai šī virzība uz iesaisti paliks tikai franču valodā, vai arī ES jaunā vadība spēs pārņemt grožus šajā jautājumā un citos galvassāpes raisošos ārpolitikas jautājumos. Makronam
bija jārēķinās ar Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Centrāleiropas bažām par šādiem
reveransiem un atkāpēm no kopīgi definētajām pozīcijām – tas vājina kopējo ES
politiku un Krievijai signalizē, ka, sak, gan jau apniks Eiropai tās sankcijas. Šķiet, ka
Makrons un daudzu Rietumvalstu līderi jau atkal tic – ja vien Krievijai dotu iespēju, tā patiesībā labprāt pievienotos starptautiskajai kopienai, ievērojot tos pašus
nosacījumus, kas pārējām Rietumu valstīm šķiet dabiski. Par spīti tam, ka Krievija
arvien tic, ka tai ir tiesības un teju pienākums noteikt, kā tās mazākajām kaimiņvalstīm būtu jāuzvedas, kādā virzienā jāattīstās un kuri sabiedrotie jāizvēlas. Bet tas ir
absolūti kļūdains pieņēmums. Turklāt tas atkārtojas atkal un atkal, negūstot nekādu
mācību no pieredzētā.
Tas ir svarīgi, lai atkal un atkal neatkārtotu vienas un tās pašas kļūdas. Raugoties uz
Rietumu attiecībām ar Krieviju šodien, īsi pēc Aukstā kara beigām, un arī pat senāk,
nepamet nemitīga déjà vu sajūta. Arī pēdējie Francijas prezidenta neizprotamie
mēģinājumi tuvināties Krievijai būs bijuši lemti neveiksmei. Absolūti prognozējams
rezultāts. Jautājums ir, kāpēc kāds iedomājas, ka Krievijas ārējā vai iekšējā politika
varētu mainīties, ja tas nav noticis desmitiem gadu. Kāpēc lai tā mainītos, ja Rietumu retorika nemitīgi iedrošina Krieviju, veicinot priekšstatu, ka tā ir lielvara, kuras
politika ilgtermiņā ir veiksmīga un ar kuras interesēm jārēķinās? Ir tik daudz signālu, kas liek domāt, ka tā var turpināt tādā garā, neizjūtot būtiskas sekas. Krievija redz
pasauli, ko pavada negurstoša vēlme no jauna pārstartēt attiecības ar Krieviju, atkal
un atkal noved pie nepamatota atslābuma. Tā ir ļoti bīstama un tuvredzīga politika,
jo ir redzams – katra nākamā krīze kļūst arvien dziļāka.

NEATKARĪBAS ILGTSPĒJA
Laikā, kad tiek apdraudēta starptautiskās tiesībās noteiktā kārtība, kas ir svarīga globālajai drošībai, mums jābūt gataviem aizsargāt starptautiskās tiesības, kā arī individuālo un kolektīvo drošību. Ārpolitikas veidošanas kontekstā mums ir jāspēj partneriem atkārtoti atgādināt un skaidrot, kāpēc atkāpes no stingri definētajām nostājām,
no sankcijām un kopējas politikas ir ne tikai “neērta atkāpšanās”, bet gan fundamen14

tāls drauds starptautiskajai kārtībai, kas darbojusies desmitiem gadu. Kārtība, kas
balstās uz daudzpusēju sadarbību, nepieļauj kopējo mērķu un principu neievērošanu, un klaja šo normu pārkāpšana nevar kļūt par jauno normu.
Latvija šogad ar savu rīcību ārpolitikā galvenokārt mērķtiecīgi stiprinājusi starptautisko normu – īsto normu – un tiesību leģitimitāti no savas puses. Valsts prezidents
Egils Levits 24. septembrī Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas laikā iesniedza deklarāciju par Latvijas pievienošanos Starptautiskās tiesas obligātajai jurisdikcijai. Šis
notikums ne vien bija simbolisks vēstījums citām pasaules valstīm, ka Latvija ar vislielāko atbildību izturas pret tās starptautiskajām tiesībām, bet arī nodrošina Latvijai
iespēju vērsties un būt vienai no pusēm visautoritatīvākajā starptautisko tiesu institūcijā. Ar savu rīcību EPPA, solidarizējoties ar Ukrainu un skaļi un pārliecinoši paužot, ka mums šī “jaunā kārtība” un “jaunās vērtības” nav pieņemami, mēs iecementējām sevi Eiropas Padomes vērtību pusē. Drīz mums atkal būs jāpārapstiprina savas
pozīcijas, Kijevā kopā sanākot līdzīgi domājošajām valstīm un lemjot par tālāko
rīcību nākamajā EPPA sesijā, un mums būs jāvienojas ar mūsu tuvākajiem sabiedrotajiem par konsekventu rīcību. Parlaments šogad arī nobalsoja par Ārlietu komisijas
virzīto lēmuma projektu, kurā atzīstam Krimas tatāru deportācijas pirms 75 gadiem
par mērķtiecīgi īstenotu genocīdu – un tas ir svarīgi laikā, kad Krievija tik agresīvi
tiecas pārrakstīt vēl dzīvā atmiņā esošu vēsturi, mazgāt rokas no jebkādiem vēstures
traipiem un atjaunot savu mesiānisko apziņu par savu vietu starptautiskajā vidē.
Ir jāturpina nenogurstoši strādāt, lai padarītu sevi par sarežģītāku mērķi nedraudzīgu valstu iespējamām intervencēm un lai arvien spēcīgāk iecementētu savu klātbūtni starptautiskajās attiecībās. Reizēm tas nav ērti, reizēm tas nav viegli. Iestājoties
par principiem, reizēm jāupurē ērtības un “mīļais miers” – ir vērts atcerēties, ka vārdi
“principi” un “pragmatisms” nebūt nenozīmē vienu un to pašu, un reizēm mums ir
bijis un būs jāizvēlas, novelkot starp tiem robežu. Šī pieeja nenozīmē ieslīgšanu kategorismā vai, tieši pretēji, tīros apsvērumos par izdevīgumu – tā signalizē zināmu
politisko briedumu, ka esam gatavi sarunāties, nepārkāpjot sev svarīgākos principus.

ATSAUCE
1

Tulkojums no angļu valodas – hard diplomacy
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2019. GADS EIROPĀ
Vita Anda Tērauda
13. Saeimas deputāte | Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja

2019. gadā Eiropā dzīvojām pārmaiņu gaidās – gaidījām parlamenta un Eiropas
Komisijas jaunos sastāvus, gaidījām Lielbritānijas galavārdu par izstāšanos no Eiropas Savienības, gaidījām nākotni iezīmējušos lēmumus par daudzgadu budžetu, par
paplašināšanos.

JAUNIE VADĪBĀ
2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti apliecināja, ka eiropieši pieprasa pārmaiņas. Sešdesmit procenti jaunievēlēto deputātu ir jauni, politisko
grupu vairākumu vairs neveido divas partijas vien. Eiropas Tautas partijai un
Sociāldemokrātiem piepulcējās Renew Europe grupa. Jaunais spēka līdzsvars liedza iespēju vienoties pa vecam. Gada nogalē parlaments apstiprināja jauno Eiropas Komisiju, prezidenta krēslā iesēdinot nevis kādu no vēlēšanu procesā nosauktajiem “Spitzenkandidātiem”, bet Vācijas aizsardzības ministri Urzulu fon der
Leienu.

NĀKOTNES BUDŽETS
Visu gadu runājām par Eiropas nākamo daudzgadu budžetu, taču gads noslēdzās
bez vienošanās. Spraigās sarunās mijas valstu vēlmes sasniegt ilggadīgās kohēzijas
politikas mērķus ar neatliekamu vajadzību veidot stingrus pamatus Eiropas konkurētspējai globālajā ekonomikā un atbildēt uz drošības un klimata politikas jaunajiem
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izaicinājumiem. Somijas prezidentūrai noslēdzoties, kompromisa meklēšanas stafete nodota Eiropas padomes jaunajam prezidentam Šarlam Mišelam.

ATVADAS
Ieilgušais breksita process lika mums dzīvot līdzi Lielbritānijas mokošiem lēmumiem par to, kad un kā pamest Eiropu. Ik reizes pietuvojoties noteiktajam datumam,
termiņu pagarinājām un gaidījām nākamo datumu. Lai gan 2020. gads pienācis ar
Lielbritāniju, kas joprojām ir Eiropas Savienības sastāvā, britu lēmumu pieņemšanas
procesa kulminācija decembra vēlēšanās sniedza skaidru atbildi pašiem britiem un
mums. Lielbritānija no Eiropas Savienības atvadās ar janvāra pēdējo datumu.

EIROPAS VILKME
Pie durvīm jau klauvē citi – Albānija un Ziemeļmaķedonija ir gatavas uzsākt pievienošanās procesu, jo izpildījušas visus priekšnoteikumus. Bet 2019. gada oktobrī
Eiropas Padome lika pagaidīt. Dalībvalstis nespēja panākt vienošanos par sarunu
uzsākšanu. Francija, Dānija un Nīderlande bloķē pievienošanās sarunu uzsākšanu,
jo uzskata, ka Eiropas Savienība nevar paplašināties, iekams pati nav veikusi iekšējās reformas. Pārmaiņas tiek gaidītas gan Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas
procesā, gan pašā paplašināšanās procedūrā. Šo trīs valstu lēmums tika asi kritizēts
kā vēsturiska kļūda, jo atkāpes no Eiropas ceļa Rietumbalkānos var radīt iespēju un
vēlmi Krievijai izvērst savu ietekmi reģionā.

MAINĀM KURSU
Globālajā dienaskārtībā dominē klimata pārmaiņu radītās sekas. Pavasarī Latvija
pievienojās astoņu Eiropas dalībvalstu grupai, kura atbalsta ambiciozāku mērķu
izvirzīšanu Eiropā – sasniegt reģiona klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. Latvijai
tas prasīja pārskatīt savu nacionālo pozīciju, lai mērķi sasniegtu, taču nākotnē mums
būs jāpārskata daudzas savas rīcībpolitikas. EK prezidente jau decembrī īsi pēc stāšanās amatā iepazīstināja ar Eiropas zaļo kursu – ceļvedi, kā padarīt ES ekonomiku
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ilgtspējīgu, klimata un vides problēmu risinājumus pārvēršot par jaunām iespējām Eiropas ekonomiskai attīstībai. Tomēr ceļš uz klimatneitralitāti nebūs viegls.
Decembrī Eiropadomē, vienojoties par klimatneitralitātes mērķa īstenošanu, nācās
būtiski piekāpties Polijas atsevišķajam viedoklim, ka tai ir nepieciešams ilgāks laiks
mērķa sasniegšanai.

NĀKOTNES IZAICINĀJUMI
Eiropas nākotnes attīstībai mesti daudzi izaicinājumi: ģeopolitiskas pārbīdes, konkurētspēja digitālajā ekonomikā, klimata pārmaiņas, drošība mainīgajos globālos
apstākļos, savas identitātes un nākotnes veidola meklējumi. Jaunā Eiropas Komisija
savā darbības plānā cenšas rast risinājumus izaicinājumiem, kā arī novadīt Eiropas
mēroga sarunu par Eiropas nākotni.

Klimats
Globālā sasilšana nav abstrakcija, tā ir tiešs cilvēka darbības rezultāts, ko rada ražošanas, transporta, enerģētikas un lauksaimniecības sektori un citas cilvēku ietekmes.
Jau šobrīd ES iedzīvotāji izjūt reģionam netipiskus klimatiskos apstākļus: arvien biežāki karstuma viļņi, dažviet sausums, dažviet plūdi, sniega segas sarukšana kalnu
rajonos. Pasaulē ir ārkārtas situācija klimata jomā – tā savā pirmajā runā norādījis
Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels. EK prezidente fon der Leiena klimata jautājumu izvirzījusi kā vienu no savas komisijas prioritātēm.
Ja par mērķi var vienoties, mērķa sasniegšanai nepieciešamās rīcības saskaņot būs
daudz grūtāk. Tās prasīs ievērojamas izmaksas un skaidru ES politiku, kā nodrošināt
šo transformāciju efektīvā un sociāli taisnīgā veidā. Darbības spektrs ir plašs: emisiju
samazināšana transportā, atjaunojamo energoresursu izmantošana, energoefektivitāte, ražošanas pārveide, oglekļu nodokļa ieviešana, mežsaimniecības sekmēšana,
atkritumu samazināšana u .c. Šajā plānošanas periodā klimata mērķu īstenošanai
ir atvēlēti 20 % no ES daudzgadu budžeta, savukārt nākamajā periodā EK ierosinājusi klimatu mērķu īstenošanai atvēlēt 25 %. Fon der Leiena iepazīstinājusi ar savas
Komisijas zaļo kursu, kas dod saturisko un institucionālo ietvaru nākotnes rīcībai.
Zaļais kurss ir ambiciozs, šķietami ambiciozāks nekā pats klimatneitralitātes mērķis,
jo tas iezīmē ceļu, kā klimatneitralitātes sasniegšanu veidot par ekonomiku attīstošu,
nevis iegrožojošu procesu. Nākamajā daudzgadu budžetā lēmumu pieņemšana būs
pakļauta Zaļā kursa klimatneitralitātes prizmai. Zaļais kurss radīs jaunus finanšu
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instrumentus, kas mobilizēs arī privāto sektoru. Zaļais kurss atbalstīs inovācijas, jo
ar esošajām tehnoloģijām būs grūti sasniegt izvirzītos mērķus. “Kustēsimies pirmie
un kustēsimies ātri,” norāda fon der Leiena.
Jārēķinās, ka Leienas ātrajām kustībām bremzējošo faktoru netrūks. Vai tās būtu
dalībvalstis, kuru enerģētikas sektorā dominē ogles, vai lauksaimnieki, kuri nevēlas
redzēt izmaiņas esošajā subsīdiju sistēmā, vai ražotāji, kuri saprot, ka jauni standarti
izejvielu atkalizmantošanā vai aprites ekonomikas principu ieviešanā prasīs ieguldījumus. Latvijas interesēs ir nekļūt par bremzējošo faktoru, bet, kustoties pirmajiem
un ātri, pagūt izmantot jaunās iespējas savas ekonomikas attīstībai.

Vērtības
Eiropas Savienībai ir kopīgas vērtības. Dibināšanas līgumos ir nostiprināta misija –
demokrātijas veicināšana un aizsargāšana gan ES iekšienē, gan ārpus tās. Tieši šī
misija bija iemesls, kāpēc 2012. gadā Eiropas Savienībai piešķīra Nobela Miera prēmiju par miera un izlīguma, demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanu Eiropā. Lai
gan šķiet, ka kopīgās vērtības ir pašsaprotamas un mūžīgas, tās ir jāizdzīvo ik dienas
un par tām kopīgi ir jārunā ik dienas. Šāda saruna Eiropas Savienībā ir aizsākta un
turpināma.
Saruna par vērtībām ir saruna par likuma varas izaicinājumiem Polijā, Ungārijā, arī
Maltā un citviet. Ikgadējs tiesiskuma novērtējums visās dalībvalstīs nākotnē atļaus
gan laicīgi iezīmēt negatīvas tendences, gan apmainīties labām praksēm, gan padziļināti diskutēt par tiesiskuma tēmām, negaidot ES līguma pārkāpuma procedūras
ierosināšanu. Kopā ar priekšlikumu par nākamo daudzgadu budžetu nācis priekšlikums jaunam mehānismam ES budžeta aizsardzībai vispārēju likuma varas trūkumu gadījumā dalībvalstīs. Secinot, ka kādā dalībvalstī ir nopietnas problēmas ar
likumu varu, kas apdraud ES finanšu intereses, EK varēs apturēt vai veikt korekcijas
ES fondu finansējuma izmaksās un aizliegt uzņemties jaunas finanšu saistības. Latvijas interesēs ir, lai Eiropas Savienības dienas kārtībā vērtības tiktu augstu turēta
un vērtību latiņa būtu vienlīdz augsta un aktīvi piemērota visām dalībvalstīm.
Saruna par vērtībām ir saruna par Eiropas paplašināšanos. Kavējot sarunu uzsākšanu ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju, Eiropa raidījusi demoralizējošus signālus
visām tām valstīm, kuras mērķtiecīgi virzās pretī Eiropas Savienībai. Signalizējot,
ka līdzdalība Eiropas projektā var arī nebūt saistīta ar kandidātvalstu spējām sasniegt Eiropas demokrātijas un likumu varas standartus, esam daudzviet sējuši šaubas par to, vai šis Eiropas ceļš ir pareizais. Paplašināšanās process pats par sevi ved
uz drošāku Eiropu. Ja zudīs Eiropas Savienības vilkme, tad tagadējās kandidātvalstis
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var izvēlēties citus sabiedrotos, radot destabilizācijas riskus Eiropas kontinentā.
2020. gadā ir jālabo kļūdas un jāraida nepārprotami signāli. Horvātijas prezidentūras laikā pirmajā pusgadā iecerēts Eiropas Savienības un Rietumbalkānu valstu
samits, kas var pavērt jaunu perspektīvu sarunu procesa atvēršanā ar Albāniju un
Ziemeļmaķedoniju. Veiksmīga samita iznākums būtu skaidrs vēstījums – demokratizācijas ceļš ir drošs ceļš uz Eiropu.
Saruna par vērtībām ir saruna par digitālo komunikāciju tehnoloģiju radītajiem
izaicinājumiem. Digitālā ekonomika, digitālie rīki, digitālā pasaule – tā ir ekonomiskās attīstības nākotne. Bet tā arī rada izaicinājums demokrātiskajām vērtībām. Ir jāapzinās, ka autoritārie režīmi sistemātiski izmanto digitālos rīkus, lai
pastiprinātu uzbrukumus demokrātijas advokātiem pašu mājās un demokrātijām
cituviet. Ļaunprātīgos nolūkos izmantotie digitālie rīki rada draudus demokrātijai (dezinformācija, nepatiesas informācijas izplatīšana, sociālo mediju platformu uzlaušana un manipulācijas, iejaukšanās vēlēšanu procesos u. tml.). Eiropas Savienība arvien spējāk atbild šiem izaicinājumiem – strādājot vienībām, kas
identificē dezinformācijas gadījumos, kā arī sadarbojoties ar sociālo platformu
uzturētājiem, lai īstenotu labās prakses kodeksu draudu mazināšanai. Darbā ar
sociālo platformu uzturētājiem 2020. gadā būs pienācis laiks novērtēt labās prakses kodeksa efektivitāti, lai lemtu, vai no brīvprātīgā kodeksa būtu jāpāriet uz ES
normatīvo regulējumu.

Drošība
Eiropas Savienības drošība ir cieši savīta ar stiprām transatlantiskajām saitēm.
Eiropas Savienības drošības izaicinājumos ierindojama Krievija. Ja agrāk Eiropas
Savienība veidoja stratēģisku partnerību ar Krieviju, lai risinātu plaša spektra jautājumus – tirdzniecība, enerģētika, klimats, terorisma apkarošana, kodolieroču neizplatīšana, Tuvo Austrumu konflikta atrisināšana, tad kopš Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu un Krimas aneksijas ES īsteno sankciju politiku. Sankcijas regulāri
tiek atjaunotas un nākamreiz par to būs jālemj 2020. gada vasarā. Latvijas uzdevums
ir rūpēties, lai sankciju politika saglabājas, kamēr nav rasts risinājums konfliktam
Austrumukrainā un situācijai Krimā. Latvijai ir svarīgi Eiropas dienaskārtībā uzturēt fokusu uz Krievijas starptautiskajiem pārkāpumiem, nedodot iespēju atkāpties
no ES principiem un pamatvērtībām.
Uzdevums nebūs no vieglajiem, jo pēdējā gadā ES iekšienē pastiprinās balsis, kuras
aicina mīkstināt nostāju pret Krieviju. Francijas prezidents Makrons aicina uztvert
Krieviju kā daļu no nākotnes “uzticības arhitektūras” Eiropā, jo tikai tā Eiropa varot
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līdzvērtīgi nostāties pretī Ķīnas ietekmei globālajā arēnā. Francijai prezidējot Eiropas Padomes Ministru komitejā, Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā Krievijai atjaunoja balsstiesības, kuras tā bija zaudējusi saistībā ar notikumiem Ukrainā.
Balsstiesību atjaunošana, lai arī situācija Ukrainā nav uzlabojusies, radīja Ukrainā,
daļā EP dalībvalstu un arī Latvijā satraukumu. Diskusijā par Eiropas Savienības
vietu nākotnes globālajā politikā Latvijas pienākums ir atgādināt, ka ES principi un
pamatvērtības ir jāliek ES stratēģiskās vīzijas pamatā.

KONFERENCE PAR EIROPAS NĀKOTNI
2020. gadā tiks dots starta signāls divus gadus ilgai Konferencei par Eiropas nākotni.
Konferencē būs plaši pārstāvētas Eiropas institūcijas un dalībvalstis: parlamenti,
iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas un akadēmiskās aprindas. Konferencē risināsies plaša saruna par Eiropas nākotni: par izmaiņām institūcijās, lēmumu pieņemšanā, par politikas prioritātēm, par vērtībām. Tās rezultāts būs iespējamas izmaiņas
Eiropas Savienības pamatdokumentos un jaunas rīcībpolitikas.
Latvijas balsij šai konferencē ir jāskan ar rezonansi, kas pārsniedz mūsu skaitlisko
lielumu. Latvijas interesēs ir apliecināt sevi kā Eiropas nākotnes veidotāju, kā stipras
Eiropas atbalstītāju un kā Eiropas vērtību turētāju.
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DZĪVĪGI UN ENERĢISKI
2019. GADĀ
Imants Lieģis
Latvijas Republikas vēstnieks Francijā

Ziņas, ko vēstniecībā saņēmām mūsu septembra sanāksmes laikā, bija nomācošas. Divi latvieši bija gājuši bojā mūsu atbildības zonā – viens Marokā un otrs
Francijā. Viņu nāves apstākļi bija neparasti – laba skandināvu krimināltrillera
cienīgi materiāls. Laimīgā kārtā pirms dažām nedēļām saņēmām arī labas ziņas
par vienu no mūsu pilsoņiem: viņš tika atbrīvots no Stena Impero, Irānas jūlijā
sagrābtā tankera.
Šie ir daži nelieli piemēri tam, kā izskatās “viena diena Latvijas ārlietās”. Ne visi šie
notikumi nonāk ziņās. Mana nelielā saskare ar konsulārajiem jautājumiem ir radījusi
iespaidu, ka Latvijas Ārlietu ministrija var lepoties ar palīdzību, ko sniedzam saviem
cilvēkiem, ja tie, atrodoties ārzemēs, nonākuši grūtās situācijās.
Vēstniecību, un pat Ārlietu ministrijas, izšķiroši svarīgā loma ir aizstāvēt mūsu pilsoņu intereses (un Latvijas gadījumā – pastāvīgo iedzīvotāju, kuri neveikli tiek
saukti par “nepilsoņiem”), tiem atrodoties ārzemēs. Šie sīkie piemēri atspoguļo
kopainu.
Valsts uzdevums ir aizsargāt savus cilvēkus. Kā Latvija pagājušajā gadā ir iestājusies
par savu iedzīvotāju labklājību? Vai mūsu īstenotā politika – galvenokārt ārpolitika,
bet neapšaubāmi arī iekšpolitika – ir veicinājusi lielāku drošības un reģionālās stabilitātes sajūtu?
Jebkurā gadījumā Latvijas ārpolitika 2019. gadā nebija nedz beigta, nedz apglabāta,
tieši pretēji – ļoti dzīvīga un enerģiska.
Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, es pievērsīšos vairākiem svarīgiem iekšējiem
procesiem, kas norisinājās 2019. gada laikā, jo īpaši fokusējoties uz līderu maiņu
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un prioritāšu definēšanu, kā arī izmaiņām finanšu sektorā. Ārpolitikas kontekstā es
apskatīšu varas polu trio, proti, Krieviju, ASV un Eiropu. Mana sajūta ir, ka mūsu
glāze neapšaubāmi ir vairāk nekā puspilna, nevis pustukša, ja runājam par panākto
pagājušajā gadā. Pazīmes liecina, ka 2020. gads, nerodoties kādiem būtiskiem pārsteigumiem iekšpolitikā un Latvijai turpinot doties 2019. gadā aizsāktajā virzienā,
tiks pavadīts pozitīvās noskaņās.

“JAUNĀ VIENOTĪBA” UZMOSTAS NO (GANDRĪZ) MIROŅIEM
2019. gads atnāca, pie varas vēl aizvien atrodoties vecajai valdībai. Pirms trim mēnešiem notikušo Saeimas vēlēšanu rezultātā, ievēlot septiņas partijas, tika radīts vēl
fragmentētāks parlaments nekā iepriekš. Pārstāvniecību ieguva trīs jaunas partijas:
deklarētie liberāļi (“Attīstībai/Par!”), nekorumpētie konservatīvie (“Jaunā konservatīvā partija”) un pretenciozie populisti (“Kam pieder valsts LV”). Agrāk ietekmīgā
partija “Vienotība” (kuras biedrs, atklātības labad, esmu bijis arī es) pārstrukturizējās par “Jauno Vienotību” un, vēlēšanās iegūstot astoņas deputātu vietas (no 100),
kļuva par mazāko Saeimas frakciju. Kaut arī tā dēvētā “sociāldemokrātu” apvienība
“Saskaņa” vēlēšanās saņēma lielāko balsu skaitu jeb 22 deputātu vietas, tas bija
sliktāks rezultāts, nekā tā bija guvusi iepriekšējās vēlēšanās. Savukārt tās joprojām
īstenotā Maskavas atbalstīšanas politika turpina nodrošināt šīs apvienības neiesaistīšanu valdības koalīcijās. Šie vēlēšanu rezultāti nozīmēja, ka kopīga valoda bija jāatrod plašam konservatīvo un liberāļu lokam.
Agrākais tieslietu ministrs un partijas “Jaunā konservatīvā partija” vadītājs Jānis
Bordāns nespēja gūt vairākuma atbalstu pēc ministru prezidenta nominācijas
saņemšanas. Šo uzdevumu beigās uzņēmās ASV dzimušais partijas “Jaunā Vienotība” vadītājs, agrākais ekonomikas ministrs un Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš, kurš nebija 13. Saeimas vēlēšanu kandidāts. Viņš pieņēma valdības
veidošanas aicinājumu, uzstājot, ka visām piecām valdību veidojošajām partijām
jaunajā valdībā jāpiešķir vienāds ministru portfeļu skaits. Šis priekšnosacījums nozīmēja, ka viņa partija ieguva trīs svarīgus amatus, proti, ministru prezidenta, ārlietu
ministra un finanšu ministra. Teiciens “uzlēkt augstāk par savu augumu” vēl ir pieticīgs vērtējums, aprakstot šo Jaunās Vienotības izdarīto veiklo politisko manevru.
Krišjāņa Kariņa valdība tika apstiprināta 23. janvārī.
Trīs viņa valdības deklarācijā definētās galvenās prioritātes ir: finanšu sektora sakārtošana, valsts drošības uzlabošana un likuma varas stiprināšana. Ministru prezidenta vēstījums par finanšu sektoru tika skaļi un tieši pausts mazāk nekā mēnesi pēc
23

stāšanās amatā, proti: “Mana valdība ir apņēmusies darīt visu iespējamo, lai atjaunotu Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju”1. Valsts starptautiskās reputācijas atjaunošanai 2019. gadā veltītie pasākumi tiks analizēti raksta turpinājumā.

ATKLĀTAS UN BRĪVAS PREZIDENTA VĒLĒŠANAS
“Atklātas” un “brīvas” – pirmo reizi kopš neatkarības atgūšanas šos vārdus var attiecināt uz Latvijas prezidenta vēlēšanām, kas norisinājās 2019. gadā. Tas bija iespējams, pamatojoties uz iepriekšējās Saeimas lēmumu atteikties no slepenā balsojuma.
Sabiedrībai beidzot tika sniegta iespēja sekot līdzi tam, kas balsoja par kuru kandidātu, un deputāti vairs nevarēja aizslēpties aiz slepenības plīvura.
Egils Levits bija objektīvi spēcīgākais kandidāts. Viņš piedzima padomju okupētajā
Latvijā, vēlīnajos pusaudža gados tika izsūtīts uz Rietumvāciju, kur pabeidza savas
jurisprudences studijas, bija galvenais Latvijas 1990. gada 4. maija neatkarības atgūšanas deklarācijas autors un aktīvi iesaistījās protesta grupās, kā rezultātā tika veicināta neatkarības atgūšana 1991. gadā. Viņš ir bijis gan tieslietu ministrs, gan Latvijas
vēstnieks Vācijā un citās valstīs, gan arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas un vēlāk Eiropas
Savienības Tiesas tiesnesis. Viņš ieguva valdības koalīcijā pārstāvēto partiju Saeimas
deputātu atbalstu un tika apstiprināts amatā 8. jūlija Saeimas sēdē.
Savā inaugurācijas runā Egils Levits uzsvēra trīs prioritāros virzienus: solidaritāte,
piederība un Latvijas kā modernas, ilgtspējīgas valsts attīstība.2 Runājot par abiem
pēdējiem virzieniem, viņš pievērsās ārpolitikas jautājumiem. “Piederības, nacionālās identitātes loma globalizācijas laikmetā aug. Tā ir pretstats globalizācijas atsvešinātībai.” Viņš arī stingri noraidīja apgalvojumu, kas ilgstoši ir bijis viens no Latvijas
ārpolitikas stūrakmeņiem, proti, ka tā ir “tilts” starp Austrumiem un Rietumiem.
“Mēs esam neatņemama Rietumu pasaules un Eiropas daļa – un nevis kāds tilts
starp Rietumiem un Austrumiem. Šo metaforu es kategoriski noraidu”. Turpinot
viņš pozicionēja Latviju kā daļu no Ziemeļeiropas, norādot, ka: “Latvijai nākamajā
desmitgadē ir jākļūst par modernu, ilgtspējīgu Ziemeļeiropas valsti”.
Kā 12. oktobrī Rīgas konferencē minēja starptautisko un Baltijas jautājumu apskatnieks un eksperts Edvards Lūkass, Levitam ieņemot prezidenta amatu, Kariņam –
ministru prezidenta, (savukārt Rinkēvičam turpinot vadīt Ārlietu ministriju), “Latvijas rīcībā ir ‘A komanda’ – fantastiska vadītāju kombinācija”.

24

FOKUSS UZ FINANŠU SEKTORU
Jaunā “A komanda” pārmantoja steidzamo finanšu sektora reformēšanas uzdevumu, kas izrietēja no 2018. gada notikumiem un drauda, ka finanšu noziegumu
apkarošanai izveidotā Finanšu darījumu darba grupa varētu Latviju iekļaut valstu “pelēkajā sarakstā”. Atrašanās šajā sarakstā radītu ievērojamas sekas attiecībā
uz finanšu darījumiem un tirdzniecību. Reformai nepieciešamā likumdošana tika
pieņemta jūnijā, un tā bija vērsta uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu ar uzraudzības sistēmas pārveides palīdzību. Divām
uzraugošā sargsuņa (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) augstākajām amatpersonām tika pasniegts “zelta rokasspiediens”, vēlāk šajā pašā gadā ieceļot jaunu augstāko vadību. Tika apspriesta arī nākotnes iespēja šo institūciju pārnest Latvijas
Bankas paspārnē. Tika palielināta finanšu izmeklēšanas pasākumu loma un kapacitāte. Šie soļi tika sperti ciešā sadarbībā ar vairākām starptautiskajām institūcijām, tostarp Eiropas Centrālo banku, Eiropas Komisiju, SVF, OECD un Moneyval.
Viens no Latvijas Moneyval iesniedzamajiem ziņojumiem tika iesniegts augusta
beigās un tiks izskatīts 2020. gada februārī; šis process visticamāk turpināsies līdz
2023. gadam.
2019. gada laikā pret Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču tiesā tika
izvirzītas apsūdzības par kukuļošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Eiropas Savienības Tiesa pirms tam bija lēmusi, ka pierādījumu trūkumu dēļ viņa
atlaišana no amata 2018. gadā bija nepamatota un tāpēc viņš tika iecelts atpakaļ
savā amatā. Viņa amatā atrašanās termiņš beidzās 2019. gada decembrī. Savukārt 2018. gadā “institucionālajā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā” apsūdzētās bankas “ABLV” likvidācija norisinājās tādā veidā, kas nodrošināja, ka
šaubīgās izcelsmes līdzekļi netika izmaksāti. Lai izpētītu ABLV izmantotās noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizācijas shēmas, tika izveidota darba grupa ar
25 dažādu valstu pārstāvjiem.
Šie pasākumi veidoja daļu no procesa, kura mērķis ir samazināt Latvijas lomu kā
“tiltam” starp Austrumiem un Rietumiem finanšu sektora kontekstā un kā tranzīta
valstij, ko Krievija izmanto, lai legalizētu apšaubāmas izcelsmes naudas līdzekļus,
par kuriem ir aizdomas, ka daļa no tiem tikusi izmantota terorisma finansēšanai.
Jaunā Latvijas vadība ir sākusi pret šo problēmu izturēties kā prioritāti un ķērusies
pie tās atklātas un apņēmīgas risināšanas. Ar finanšu sektorā notiekošo korupciju un
noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju saistītie drošības riski 2019. gadā tika uztverti
nopietni.
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EIROPAS SĀGU NORISE LATVIJĀ
Eiropas Parlamenta vēlēšanas, jaunās Komisijas iecelšana un joprojām notiekošā
Brexit sāga bija daži no Eiropas 2019. gada darba kārtības punktiem.
Eiropas Parlamenta vēlēšanas norisinājās tikai mazliet vairāk nekā pusgadu pēc
Latvijas Saeimas vēlēšanām. Jaunatnācējiem šajās vēlēšanās tika izteikts skarbs
verdikts – Parlamentā netika ievēlēta ne partija “Kam pieder valsts LV”, ne “Jaunā
konservatīvā partija”, savukārt partija “Attīstībai/Par!” ieguva vienu no astoņiem
mandātiem, tāpat kā ilggadējā Eiropas Parlamenta deputāte no partijas “Latvijas
Krievu savienība” Tatjana Ždanoka. Trīs no ilggadējām partijām, Jaunā Vienotība,
Nacionālā apvienība un Saskaņa – katra ieguva pa divām vietām. Tādējādi astoņas Parlamenta vietas tika sadalītas starp piecām partijām, atspoguļojot Saeimas
fragmentāciju.
Agrākais ministru prezidents un ES komisārs Valdis Dombrovskis arī tika ievēlēts Eiropas Parlamentā, viņam atrodoties partijas “Jaunā Vienotība” kandidātu
saraksta galvgalī. Tas viņam deva tiesības piedāvāt savu atkārtoto kandidatūru
Latvijas ES komisāra amatam. Vai valdošā koalīcija ļautu Saeimas vismazāk balsu
ieguvušajai partijai iegūt arī šo īpašo balvu? Dombrovskis bija objektīvi labākais
Latvijas kandidāts, kuram bija labākā iespēja iegūt vērtīgu portfeli. Jaunā Vienotība no koalīcijas saņēma atbalstu viņa kandidatūrai, un Dombrovskim tika piešķirts ne tikai svarīgs portfelis – “ekonomika cilvēku labā” – bet arī viens no trijiem “priekšsēdētājas izpildvietnieku” posteņiem līdztekus Dānijas un Nīderlandes
politiskajiem smagsvariem Margrētei Vestagerei (Margrethe Vestager) un Fransim
Timmermansim (Frans Timmermans). Gan Vestagere, gan Timmermanss bija daļa
no “spitzenkandidat” procesa un viņu attiecīgās liberāļu un sociālistu Eiropas parlamentārās grupas izvirzīja viņus par saviem Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata
kandidātiem. Prezidents Makrons ar panākumiem iejaucās šajā procesā un panāca
vācu frankofiles un aizsardzības ministres Urzulas fon der Leienas (Ursula Von
der Leyen) nominēšanu par jauno Eiropas Komisijas priekšsēdētāju un Kristīnes
Lagardas (Christine Lagarde) iecelšanu Eiropas Centrālās bankas vadītājas amatā.
Jaunā Komisijas priekšsēdētāja ir norādījusi, ka vēlas, lai jaunā Komisija būtu “ģeopolitiska”. Dombrovska piederība fon der Leienas (un kancleres Merkeles) Eiropas
Tautas partijai ļāva gūt politisko līdzsvaru trīs izpildvietnieku starpā, kā arī sniedza
zināmu ģeogrāfisko pretsvaru.
Sarunu process, kura rezultātā dalībvalstu valdības vienojas par Komisijas priekšsēdētāja nominēšanu, arī sniedza Latvijai iespēju iesaistīties politiskajos procesos. Latvijas un Horvātijas ministru prezidentiem tika piešķirta funkcija šajās sarunās būt
par Eiropas Tautas partijas koordinatoriem. Jādomā, ka viņiem tas bija jādara ciešā
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sadarbībā ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, bet, neskatoties uz to, Latvijai šajā procesā bija būtiska loma.
Gan Kariņam piešķirtā Eiropas Tautas partijas sarunvedēja loma, gan Dombrovska
iecelšana Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieka amatā bija veiksmīgi Latvijas
ārpolitikas panākumi sarežģītājā ES sarunu vidē. 2019. gada sākumā tikai retais
varēja iedomāties, ka Latvijas politiķiem atlikušā gada gaitā varētu izdoties tik veiksmīgi izmantot iespējas, ko sniedza izmaiņas ES institūciju sastāvā. Kariņa ilgstošā
atrašanās Eiropas Parlamentā un Dombrovska labā reputācija neapšaubāmi sniedza svarīgu ieguldījumu šāda izkārtojuma radīšanā. Turklāt Latvijas diplomātiem
pārejas periodā no iepriekšējās uz jauno Komisiju tika piešķirti arī citi augsti amati
(Ilzei Juhansonei kļūstot par ES ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju), savukārt
Pēteris Ustubs tika iecelts par jaunās Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon
der Leienas galveno diplomātisko padomnieku.
Vēl viena iespēja Latvijai spēlēt ļoti svarīgu lomu ES politiskajā dinamikā radās
9. maija valstu vadītāju neoficiālajā samitā, kas norisinājās Sibiu, Rumānijā. Veicot dažas mērķtiecīgas darbības, ministru prezidents Kariņš griezās pie prezidenta
Makrona, lai viņam pavēstītu, ka Latvija vēlas pievienoties franču ES ietvarā īstenojamajai iniciatīvai par klimata pārmaiņām. Pēc tam Latvija pievienojās septiņām
citām valstīm, kas parakstīja ar iniciatīvu saistīto neoficiālo dokumentu (non-paper). Šāds iznākums frančus pozitīvi pārsteidza. Turklāt saskaņā ar vēlāk notikušajām sarunām ar franču amatpersonām Latvijas lēmums izmainīja ar iniciatīvu
saistīto dinamiku. Sekojot Latvijas lēmumam, iniciatīvai pievienojās vairākas citas
dalībvalstis.
Šis šķietami mazsvarīgais solis uzlaboja Latvijas attiecības ar Franciju. Ņemot vērā
pieaugošo prezidenta Makrona kā Eiropas jaunā līdera lomu – it sevišķi kancleres
Merkeles “valdīšanas” norieta kontekstā – šādu pozitīvu tendenci nevajadzētu vērtēt
pārāk zemu.
Brexit 2019. gadā Apvienotajā Karalistē izraisīja nepieredzētu politisko un konstitucionālo haosu. Vadība Apvienotajā Karalistē esošos latviešus pienācīgi informēja un
sniedza ieteikumus par to, kā rīkoties dažādu scenāriju gadījumā. Visas ES dalībvalstis turpināja vienprātīgi atbalstīt Īriju – valsti, kuru Brexit ietekmē visstiprāk. Tika
panākta vienošanās par Brexit gala termiņa pagarinājumiem.
Kopumā Latvijas ārpolitikas veidotāji 2019. gadā veiksmīgi pievērsās visiem Eiropā
notiekošajiem procesiem.
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ASV SATRICINĀJUMI
Izmaiņas ASV administrācijas augstākajos līmeņos, politiskie satricinājumi valsts
iekšienē un nenoteiktība attiecībā uz ASV ārpolitiku turpināja radīt satraukumu
starptautiskajā vidē. ASV politiku pret Krieviju joprojām ietekmē jautājumi, kas
radās Roberta Millera (Robert Mueller) vadītājā izmeklēšanā par Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās. 2019. gada laikā tika pabeigta izmeklēšana un publicēts ziņojums. Turpmākas pretrunas radās pēc prezidenta Trampa
telefonsarunām ar jaunievēlēto Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski (Volodymyr Zelensky). To rezultātā Kongresā tika uzsākta impīčmenta procedūra. Vienlaikus prezidentam Trampam bija vēl viena tikšanās ar Putinu, proti, jūnijā Osakā
notiekošajā G20 samitā. Pēc pāris mēnešiem apmeklējot G7 samitu Francijā, prezidents Tramps paziņoja, ka nākamajā gadā ASV notiekošajā sanāksmē notiks atgriešanās pie G8 formāta, pie sarunu galda atgriežoties Krievijai. Arī Krievijas loma
Sīrijā kļuva stiprāka pēc tam, kad Tramps pieņēma pēkšņu un šķietami nesaskaņotu
lēmumu atsaukt savus karavīrus. Šie negaidītie pavērsieni lika laikrakstam The Economist savā pirmajā lappusē uzdot jautājumu “Kurš var uzticēties Trampa Amerikai?” (19.–25. oktobra izdevums). Šiem notikumiem aktīvi sekoja līdzi gan Latvijā,
gan citās ASV partnervalstīs.
Vienlaikus ASV saistības aizsargāt Eiropu 2019. gadā nemazinājās, un tajā uz deviņiem mēnešiem rotācijas kārtībā tika izvietota bruņota brigādes kaujas vienība.
Turklāt tika izvietots arī aprīkojums otrajai vienībai, kas varētu tikt norīkota, ja rastos tāda nepieciešamība. ASV iesaistīšanās Austrumu flangā joprojām ir stabila, un
tiek plānota vēl 1000 karavīru izvietošana Polijā. Vašingtona arī līdz 6,5 miljardiem
eiro ir dubultojusi finanšu atbalstu savai atturēšanas iniciatīvai Eiropā.
Latvija un tās kaimiņos esošās NATO valstis novirza 2 % no IKP aizsardzības izdevumiem, un citas Eiropas NATO dalībvalstis turpina strādāt pie jautājuma par
funkciju dalīšanu un aizsardzības budžetu palielināšanu. Kad Latvijas jaunais vēstnieks ASV Māris Selga septembrī iesniedza savu akreditācijas vēstuli prezidentam
Trampam, pēdējais pauda atzinību par to, ka Latvija aizsardzībai novirza 2 % no IKP
un aktīvi uzstāj, lai arī citi NATO sabiedrotie ievērotu šo mērķi. Tramps arī apstiprināja, ka ASV saistības attiecībā uz NATO kolektīvo aizsardzību un Vašingtonas
līguma 5. pantu ir “akmenī cirstas”.
Vienlaikus transatlantiskā saikne un ASV iesaistīšanās Eiropā ir jāapsver ASV ilgtermiņa stratēģijas kontekstā. Pazīmes liecina, ka pašreizējā administrācija turpina Obamas “pagrieziens uz Āziju” (pivot to Asia) politiku. Pirmkārt, tas attiecas
uz Ķīnu. Ķīna aizvien noteiktāk iekaro savu vietu darba kārtības galvgalī, jo īpaši
Trampa administrācijā. 2019. gadā ASV iesaistījās nopietnos tirdzniecības strīdos
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ar Ķīnu – kaut arī jāatzīst, ka domstarpības ar Ķīnu par tirdzniecības jautājumiem
nav nekāds jaunums. Otrkārt, kaut ar pieticīgiem panākumiem, turpinās mēģinājumi tikt galā ar Ziemeļkorejas ambīcijām kodolieroču jomā. Prezidents Tramps
2019. gada jūnijā otrreiz tikās ar Ziemeļkorejas vadītāju Kimu Čenunu (Kim Jong
Un), kļūstot par pirmo ASV prezidentu, kurš spēris kāju Ziemeļkorejā.
No otras puses, prezidents Tramps arī pēdējā brīdī izlēma atcelt savu septembrī plānoto ceļojumu uz Poliju, lai pieminētu Otrā pasaules kara sākuma 80. gadadienu.
Šajā kontekstā bija dzirdamas runas par iespējamo Trampa tikšanos ar trīs Baltijas
valstu prezidentiem Polijā – kā turpinājumu viņu Vašingtonā notikušajai sanāksmei 2018. gadā. No nacistu un komunistu zvērībām cietušo sabiedroto atbalstīšana
joprojām ir ļoti svarīga, jo īpaši raugoties uz Krievijas aizvien revizionistiskāko
vēstures interpretāciju. Krievijas amatpersonas sāka paust pozīciju, ka Polija pati
bija atbildīga par Otrā pasaules kara sākšanos un Vācijas uzbrukumu 1939. gada
1. septembrī.

KRIEVIJA: NORMALIZĀCIJAS AIZMETŅI
Kara turpināšanās Austrumukrainā, Krimas joprojām spēkā esošā atrašanās Krievijas okupācijā un neatrisinātie Krievijas aizsāktie teritoriālie strīdi Gruzijā (un citur)
nozīmēja, ka Krievijas un tās Rietumu partneru attiecības 2019. gadā joprojām bija
trauslas. Un vienlaikus parādījās arī pazīmes, kas liecināja par lēnu virzību iepretim
attiecību normalizācijai. Šo pazīmju pamatā bija tas, ka Krievija nedarīja neko, un arī
tas, ka atsevišķas Rietumu valstis meklēja iespējas “atiestatīt” attiecības. Šajā aspektā
īpaši izcēlās Francija. Pirmkārt, maijā pārņemot Eiropas Padomes Ministru komitejas vadību, Francija skaidri paziņoja, ka tās 70 gadu jubilejas gads būtu piemērots brīdis, lai Krievijas parlamentāriešiem ļautu atgriezties šīs organizācijas Parlamentārajā
asamblejā tās jūnija sesijā. Krievijas parlamentāriešiem balsstiesības tika atsauktas
pēc pretlikumīgās Krimas aneksijas un kara uzsākšanas Austrumukrainā. Atbildot
uz šo soli, Krievijas pārstāvji pārstāja apmeklēt Parlamentārās asamblejas sesijas,
un Krievija sāka apturēt dalības maksājumu veikšanu Eiropas Padomes 2017. gada
budžetā, tā radot aptuveni 100 miljonu eiro deficītu. Krievija arī draudēja pilnībā
izstāties no šīs organizācijas.
Šī taktika izrādījās efektīva. 25. jūnijā, saņemot asamblejas vairākuma atbalstu,
Krievijas delegācijai tika atļauts atgriezties Parlamentārajā asamblejā, neizvirzot
nekādus nosacījumus. Pret šo lēmumu balsoja Latvijas delegācija un visi delegāti no
Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas un citām valstīm, kā arī AK delegātu vairākums.
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Rietumvalstis joprojām nespēj rast kompromisu par šo jautājumu. No vienas puses,
ir atjaunots forums dialogam starp Krievijas un Rietumu parlamentāriešiem. No
otras puses, ir sajūta, ka šajā procesā ir notikusi atsacīšanās no principiem un vērtībām, un atlīdzība ir tikusi piešķirta par nekā nedarīšanu.
2019. gada vasarā prezidents Makrons veica arī pasākumus, lai panāktu Francijas un Krievijas attiecību “atiestatīšanu”. Viņš nedēļu pirms Biaricā notiekošā G7
samita ielūdza prezidentu Putinu uz savu vasaras rezidenci un minēja, ka atbalsta
atgriešanos pie G8 formāta ar Krievijas pievienošanos, pamatojoties uz Minskas
vienošanos izpildi. Makrons veltīja daudz pūļu, lai augusta beigās notiekošajā ikgadējā vēstnieku konferencē izskaidrotu, ka Krievija ir daļa no Eiropas “no Lisabonas
līdz Vladivostokai”. Viņš uzsvēra, ka neidealizē attiecības ar Krieviju, bet Francijas
tā saucamajai “deep state” jeb paralēlajām varas struktūrām nevajadzētu kavēt viņa
centienus atjaunot attiecības. Savukārt Eiropas kontekstā viņš runāja par iespējamību, ka Krievija varētu vērsties pie Ķīnas, ja Eiropa nerīkosies. Septembra sākumā
viņš atjaunoja 2+2 formāta sanāksmes starp Francijas un Krievijas ārlietu un aizsardzības ministriem. Šīs sanāksmes tika apturētas pēc Krievijas īstenotās agresijas
Ukrainā 2014. gadā.
Ukraina pamatotu iemeslu dēļ joprojām ir nepieciešama, lai atsāktu pilnvērtīgu
dialogu un atgrieztos pie ierastās kārtības. Pēc tam, kad Volodimirs Zelenskis tika
ievēlēts par prezidentu, viņš sazvanījās ar Putinu, kā rezultātā notika cietumnieku
apmaiņa un aizturēto ukraiņu jūrnieku atbrīvošana. Tika plānots arī panākt turpmāku progresu par jautājumiem, kas izriet no Krievijas īstenotās atsevišķo Ukrainas
daļu militārās pārņemšanas 2014. gadā, kā iespēju apsverot tā saucamās “Šteinmeiera formulas” piemērošanu.
Arī starptautiskā vide sniedza Krievijai plašas iespējas atjaunot tās statusu kā partnerim, ar kuru jārēķinās. Prezidents Putins apstiprināja savu vietu uz pasaules skatuves
Osakā notiekošajā G20 jūnija samitā. Viņš piedalījās divpusējās sarunās ar 10 dalībvalstu līderiem, tostarp prezidentu Trampu un prezidentu Makronu, premjeri Meju
un kancleri Merkeli.
Dialogs starp Krievijas prezidentu un Rietumu valstu līderiem var sniegt pozitīvus rezultātus, ja vien šī dialoga dalībniekiem būs vienota pieeja un tie atteiksies no
mēģinājumiem “skaldīt un valdīt’. Dialogam arī būtu jānotiek, balstoties uz to, ka
vienlaikus NATO aizsardzības un atturēšanas politikai jāsaglabā savs spēks.
No reģionālāka skatupunkta raugoties – Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu
padomē, kas ietver arī Krieviju, piešķīra fokusu praktiskiem projektiem, piemēram,
attiecībā uz klimata pārmaiņām, telpiskās attīstības plānošanu, kultūras mantojumu
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un sabiedrības drošību. Prezidentūras noslēguma sanāksme Jūrmalā sniedza iespēju
Krievijas ārlietu ministra vietniekam Aleksandram Pankinam piedalīties produktīvā
divpusējā sarunā ar Latvijas ārlietu ministru Rinkēviču.
Vienlaikus augustā un septembrī Rinkēvičs atklāti kritizēja Krievijā notiekošās iekšējās represijas un provokatīvos vēstures pārrakstīšanas mēģinājumus. Viņš tvītoja
par Maskavā notiekošo miermīlīgo demonstrāciju brutālu apspiešanu un rakstīja,
ka: “Kamēr Krievija turpinās pārrakstīt vēsturi, svinēt suverēnu valstu okupāciju un
attaisnot totalitāru režīmu rīcību, kā arī turpinās agresiju pret Ukrainu un Gruziju,
bezprincipu drošības telpa ‘no Lisabonas līdz Vladivostokai’ nav iespējama”3.

“PALIKT DZĪVAM”
Latvijas minimālie resursi Eiropas kontekstā tika maksimāli efektīvi izmantoti.
Dombrovskim izdevās paturēt ietekmīgu Eiropas Komisijas amatu. Kariņa Eiropas
pieredzes un ministru prezidenta amata kombinācijas rezultātā Latvija ir ieguvusi
tādu augsta līmeņa un dinamisku lomu Eiropā, kāda tai agrāk nekad nav bijusi, savukārt par šīs lomas pamatiem jāpateicas ilggadējam ārlietu ministram Rinkēvičam.
Latvijas diplomāti ieguva augsta līmeņa amatus Eiropas Komisijā. Un kā “saldais
ēdiens” bija Levita iecelšana par prezidentu, jo viņa personā tiek iegūta augstvērtīga pieredze kā prominentam Eiropas tiesnesim ar skaidru redzējumu par Latvijas
potenciālo pienesumu Eiropas un globālajos procesos. Gan jaunais ministru prezidents, gan prezidents ir izstrādājuši skaidras politiskās programmas, kas atstāj
ietekmi uz ārpolitiku. Šie notikumi 2019. gadā visticamāk ir palielinājuši Latvijas
iedzīvotāju paļāvību, kā arī stabilitātes un drošības sajūtu.
Tomēr tikai laiks rādīs, kā mērķi tiks īstenoti praksē. Ir jāturpina finanšu sektora
reformas. Kariņa izvirzīto mērķu sasniegšanai nedrīkstētu taupīt nedz finanšu, nedz
cilvēku resursus. Ir jāparāda, ka pēdējo pāris gadu laikā likumdošanā ieviestās pārmaiņas tiek praktiski īstenotas. Ir jāvirza uz priekšu ierosinātās tieslietu sistēmas
reformas, kas paredz ātrāku un efektīvāku ekonomisko noziegumu izskatīšanu. Indivīdiem, kuri ir notiesāti par valsts apzagšanu, ir jāatrodas apcietinājumā saskaņā ar
spēkā esošo likumdošanu. Šo personu noziedzīgi iegūtie līdzekļi ir jāatgriež valsts
rīcībā.
Būs jāstrādā arī pie tā, lai praktiski īstenotu prezidenta Levita priekšlikumus attiecībā uz Latvijas attīstīšanos par modernu un ilgtspējīgu valsti. Tas varētu ietvert
fokusu uz jaunajām, inovatīvajām un apdraudošajām tehnoloģijām, piemēram,
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mākslīgo intelektu. Attiecībās ar Krieviju un ASV būs nepieciešama gan konsekvences ievērošana, gan stratēģiska pacietība.
Prezidenta Putina politika 2020. gadā diez vai atmaigs. Latvijas Eiropas partneri būs
obligāti jāpārliecina, kas politikas izmaiņas attiecībās ar Krieviju var notikt, tikai,
ja attiecīgās darbības veic abas puses. Ukrainas darbības un politika ir jāizmanto kā
ceļvedis, lai noteiktu, vai un kā mainās politika attiecībā uz Krieviju. Latvijas pieeja Krievijai nevar kļūt ukrainiskāka nekā Ukrainas pieeja Krievijai. Iespējamība,
ka tiks atvieglotas ES sankcijas pret Krieviju, visticamāk pieaugs, kas nozīmē, ka ir
maksimāli jāizmanto Latvijas prezidenta, ministru prezidenta un ārlietu ministra
kapacitāte, lai panāktu, ka Krievija netiek atalgota par nekā nedarīšanu. 15. oktobrī
Rīgā tiekoties ar Eiropadomes ievēlēto priekšsēdētāju Šarlu Mišelu (Charles Michel),
Kariņš jau ierunājās, ka sankcijas būtu jāsaglabā. Latvijai būtu jāapsver nepieciešamība izmantot Igaunijas prezidentes Kaljulaidas attiecībā uz Krieviju izmantoto
pieeju, kurā viņa iestājas par vajadzību Igaunijai iesaistīties dialogā ar Krieviju, jo:
“Ja mēs paši vispār nekontaktēsimies [ar Krieviju], tad [citu valstu acīs] būsim tādi,
kuriem var sacīt: jūs nekā nezināt, jūs nekā nesaprotat, jūs atstājat mums visu smago
darbu runāt ar Krieviju.”4
Prezidents Tramps aizvien vairāk fokusēsies uz uzvaras gūšanu 2020. gada prezidenta vēlēšanās. Latvijai būtu jāapsver veidi, kā NATO padarīt neaizstājamu ASV
acīs, vienlaikus turpinot rīkoties kā uzticamam NATO sabiedrotajam, proti, arī
turpmāk novirzot aizsardzībai vismaz 2 % no IKP. Latvijai arī vajadzētu turpināt
fokusēties uz ASV darbībām, kas atspoguļo tās kā nelokāmas NATO kolektīvās
aizsardzības principa aizstāves nostāju, vienlaikus ņemot vērā arī pašreizējā Baltā
nama saimnieka nekonvencionālo pieeju. Latvijai ir jāsniedz pilna apmēra atbalsts
2020. gadā plānotājām mācībām Defender Europe-20, kurās saskaņā ar prognozēm
piedalīsies 20 000 ASV karavīru. Ir jāsniedz atbalsts arī sadarbībai ar ASV valdību
attiecībā uz korupcijas apkarošanu un finanšu sistēmas sakārtošanu. Šajā kontekstā
būs ļoti svarīgi uzmanīgi ieklausīties tajā, ko par šiem jautājumiem, ierodoties Rīgā,
teiks jaunais ASV vēstnieks Latvijā.
Ģeopolitiskie procesi rāda, ka Ķīna aizvien regulārāk parādās starptautiskajā
darba kārtībā, un tāpēc Latvijas ārpolitikas un drošības politikas veidotājiem tai
2020. gadā būs jāpievērš vairāk uzmanības.
Latvijas “A komandai” ir jāsaglabā stabilitāte, lai konsolidētu un koordinētu tās
darbības, kā arī nodrošinātu, ka 2020. gada ārpolitika sniedz lielāku drošību Latvijas iedzīvotājiem. Strauji mainīgajā un nestabilajā starptautiskajā vidē neko nevar
uzskatīt par pašsaprotamu. Apvienotās Karalistes popgrupa Bee Gees savā septiņdesmito gadu dziesmā Stayin’ Alive (Palikt dzīvam) dziedāja: “Mēs varam censties
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saprast The New York Times ietekmi uz cilvēku”. Latvijas ārpolitikas veidotājiem
būs jāsaprot vairāk nekā tikai New York Times ietekme. Viņiem būs uzmanīgi jāraugās, lai pamanītu neprognozējamos notikumus, kas pēkšņi parādās darba kārtībā.
Ar pieredzējušu ārlietu ministru un uz ārpolitiku orientētu ministru prezidentu
un prezidentu priekšgalā Latvija var cerēt uz ārpolitiku kas pilnīgi noteikti “paliks
dzīva” 2020. gadā.
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GLOBĀLIE PROCESI UN
LATVIJAS ĀRPOLITIKA 2019. GADĀ
Toms Rostoks
Drošības un stratēģiskās pētniecības centra |
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošais pētnieks

2019. gads nav nesis būtiskas pārmaiņas Latvijas ārpolitikā, un ir grūti iedomāties iemeslus, kāpēc šādām pārmaiņām vajadzētu notikt. Kā tas ticis formulēts
2018. gada nogalē tapušajā ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par paveikto un iecerēto ārpolitikā, Latvija sev nozīmīgās intereses vislabāk spēj īstenot starptautiskajā
vidē, kuru raksturo četras pazīmes: stipra Eiropas Savienība (ES), stipra NATO,
pašreizējās starptautiskās kārtības turpināšanās un Latvijas interesēm atbilstošas
reģionālās sadarbības iespējas.1 Lai arī ārējā vidē ir daudz nozīmīgu faktoru, kas
ietekmē Latvijas drošību un ekonomiskās attīstības iespējas, īpaši nozīmīgas ir pirmās divas – stipra ES un stipra NATO. Fundamentālas pārmaiņas Latvijas ārpolitikā notiktu tikai pie nosacījuma, ja saļodzītos abi Latvijas drošības un pārticības
balsti, un arī tad pārmaiņas droši vien nenotiktu uzreiz. Galu galā Latvija ir valsts,
kas 2005. gada 2. jūnijā ratificēja ES konstitucionālo līgumu īsi pēc tam, kad tas bija
noraidīts tautas nobalsošanā Nīderlandē un Francijā.2 Tāpat Latvijai ir bijusi raksturīga turēšanās uz “taisnā ceļa” ekonomiskās krīzes apstākļos, īstenojot taupības
politiku, kā arī pastāvīgā atsaukšanās ārpolitikas dokumentos uz nepieciešamību
“atrasties ES kodolā”. Nemainīgs atbalsts ES un NATO nav tikai dzīves un pieredzes diktēta nepieciešamība. Tas ir kļuvis par daļu no Latvijas ārpolitiskās identitātes, un būtu jānotiek kam ārkārtējam, lai šajā ziņā kas mainītos. Būtiskas pārmaiņas
Latvijas ārpolitikā var ienest pārkārtojumi starptautiskajā sistēmā, tāpēc šajā rakstā
uzmanība tiks pievērsta vairākiem ārpus Latvijas notiekošajiem procesiem, kam
varētu būt nozīmīga ietekme arī uz Latviju.
2019. gadā pasaules uzmanība ir tikusi pievērsta virknei procesu, kas neapšaubāmi uzskatāmi par nozīmīgiem. ASV ir sākusies priekšvēlēšanu cīņa, gatavojoties
2020. gada prezidenta vēlēšanām, un milzīga nozīme būs prezidenta atstādināšanas
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procesa norisei un iznākumam. Liela nozīme ir bijusi notikumiem Sīrijā, kur aizvadītajā gadā Bašara al Asada režīms ar Krievijas, Turcijas un Irānas palīdzību vēl
vairāk nostiprināja kontroli pār šo daudz cietušo zemi. Tomēr šajā rakstā lielākā
uzmanība tiek pievērsta trim būtiskiem notikumiem, kuri bijuši starptautisko attiecību analītiķu uzmanības centrā 2019. gadā: ASV–Ķīnas tirdzniecības karam, Irānas un Saūda Arābijas konfliktam un protestiem Krievijā un Honkongā. Starptautiskās attiecības visvairāk ietekmē lielvaru savstarpējās attiecības un iekšpolitiskās
norises. Pirmajā gadījumā runa ir par divu pasaules lielāko ekonomiku atāķēšanos
(decoupling). Otrajā gadījumā runa ir par militāras konfrontācijas iespējamību starp
divām reģionālajām varām, kuru rīcībā ir ievērojams militārais potenciāls. Savukārt
starptautisko protestu nozīmīgumu nosaka tas, ka valstu rīcībspēju starptautiskajā
vidē nosaka ne tikai varas apjoms un nozīmīgākie ārpolitiskie mērķi, bet arī iekšpolitiskās norises, proti, sabiedrības gatavība atbalstīt politiskos līderus. Ja pašu mājās
ir nekārtība, tad lielus pūliņus nākas veltīt iekšpolitiskās situācijas stabilizēšanai, un
ārlietām tiek veltīta salīdzinoši mazāka uzmanība.

ASV–ĶĪNAS TIRDZNIECĪBAS KARŠ
Tuvākajās desmitgadēs ASV–Ķīnas savstarpējās attiecības neizbēgami atradīsies diskusiju par starptautisko attiecību norisēm centrā. Ir maz ticams, ka atradīsies kāda
cita valsts, kuras rīcībā esošais varas apjoms varētu pārspēt kādu no divām lielvarām.
Tāpat ir maz ticams, ka Ķīnas ekonomika sabruks, atgriežot pasauli vienpolaritātes
stāvoklī. Starptautisko attiecību norises notiks nosacītas divpolaritātes apstākļos.
Ķīnas pieaugošā iesaistīšanās zināmā mērā apdraud ASV izveidoto pasaules kārtību.
Starptautisko attiecību vēsturē šī nav pirmā reize, kad esošās un augošās lielvaras
savstarpējo attiecību dinamika draud pāraugt konfliktā, kas izraisītu ģeopolitiskus
satricinājumus. Nav izslēgta arī ASV–Ķīnas militāra konfrontācija, tomēr patlaban
lielākā uzmanība ir pievērsta saasinājumam abu valstu ekonomiskajās attiecībās.
Konflikts, kas izveidojies ASV–Ķīnas attiecībās, ir likumsakarīgs. Abas valstis
saskaras ar problēmu, kas raksturīga situācijām, kad starptautiskajā sistēmā ir
viena hegemoniska un viena augoša lielvara, kura varētu apsteigt hegemonu.
Augošā lielvara uzskata, ka hegemons centīsies tās izaugsmi apturēt, nepieciešamības gadījumā arī izmantojot militārus līdzekļus. Savukārt hegemons baidās no
augošās lielvaras uzvedības, kad tā būs panākusi un apsteigusi hegemonu. ASV un
Ķīnas attiecību gadījumā Ķīna baidās no tā, ka ASV centīsies bremzēt tās izaugsmi
un izmantot savu alianšu sistēmu, lai Ķīnu iegrožogotu, bet ASV baidās no tā, ka
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Ķīna centīsies pārveidot ASV izveidoto starptautisko kārtību un likvidēt ASV alianšu sistēmu, kad būs to apsteigusi. Greiems Alisons šo situāciju ir nodēvējis par
Tukidīda slazdu, lai arī problēma, ar kuru saskaras ASV un Ķīna, ir zināma jau kopš
neatminamiem laikiem. 3
Pašreizējās sāncensības sākumposmā ASV centās integrēt Ķīnu esošajā starptautiskajā sistēmā, par ko liecina atbalsts Ķīnas uzņemšanai Pasaules Tirdzniecības
organizācijā 2001. gadā. Tas tika darīts cerībā, ka Ķīna akceptēs liberālās pasaules
kārtības spēles noteikumus, taču, pakāpeniski izlīdzinoties abu valstu spēku samēram, ASV bažas par Ķīnas iespējamo rīcību nākotnē ir pastiprinājušās, kā rezultātā
ir saasinājusies drošības dilemma šo valstu savstarpējās attiecībās. Attiecību pasliktināšanās un dažādas iespējas interpretēt varas izmaiņu dinamiku rada problēmas arī
citām Dienvidāzijas un Austrumāzijas valstīm, kuras līdz šim paļāvušās uz ilgstošu
ASV klātbūtni reģionā un drošības garantijām.
Ilgtermiņā ASV-Ķīnas attiecības būs atkarīgas no abu valstu relatīvās varas izmaiņām, un šajā jautājumā pastāv krasi atšķirīgi viedokļi, jo abu valstu nākotnes attīstības perspektīvas ir neskaidras. Pastāv trīs scenāriji. Pirmajā scenārijā Ķīna turpina
strauji attīstīties un apsteidz ASV vispirms ekonomiski un pēc tam militāri. Otrajā
scenārijā Ķīnas izaugsme apstājas, un ASV turpina militāri dominēt Austrumāzijā.
Trešajā scenārijā ASV un Ķīna turpina pakāpenisku ekonomisko izaugsmi, un sāncensība starp abām valstīm turpinās līdzīgi, kā tas ir noticis pēdējos gados. Visos
trijos scenārijos ir grūti iedomāties, ka aizdomīgums valstu savstarpējās attiecībās
varētu mazināties.
2019. gadā saasinājās ASV uzsāktais tirdzniecības karš pret Ķīnu. Šim procesam var
būt divi savstarpēji nesavienojami mērķi, un ASV rīcībā ir pazīmes, kas norāda uz
abiem. Pirmkārt, ASV cenšas radīt līdzvērtīgākas tirdzniecības attiecības ar Ķīnu,
samazinot tirdzniecības deficītu un radot labākus nosacījumus ASV uzņēmumu pieejai Ķīnas tirgum. Otrkārt, ASV rīcība norāda uz centieniem mazināt savstarpējo
atkarību attiecībās ar Ķīnu, proti, ASV varētu pakāpeniski atāķēties no Ķīnas, tādējādi mazinot savstarpējo ekonomisko atkarību ar šo valsti. Ņemot vērā pieaugošo
sāncensību, šāds solis ir pašsaprotams, jo ekonomiskajām attiecībām ar potenciālo
pretinieku var būt negatīva ietekme uz nacionālo drošību. Abi mērķi ir nesavienojami, jo pirmajā gadījumā simetriskāku ekonomisko attiecību radīšana var būt par
pamatu ciešākas savstarpējās atkarības attiecībām nākotnē, bet otrajā gadījumā runa
ir par savstarpējās atkarības mazināšanu, kam par iemeslu visdrīzāk ir ģeopolitiski
apsvērumi.
Pagaidām ir pāragri spriest, vai ASV izdosies piespiest Ķīnu piekāpties tirdzniecības un ekonomisko attiecību jautājumos, tomēr ir skaidrs, ka nav apstiprinājušies
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Donalda Trampa un ASV tirdzniecības pārstāvja Roberta Laitaizera sākotnējie pieņēmumi par to, ka tirdzniecības kari ir nesāpīgi un viegli uzvarami.4 Ja sākotnēji
Donalda Trampa pieeja Ķīnai daudziem šķita solis pareizajā virzienā 5, tad 2019. gada
otrajā pusē situācija ir mainījusies. Ķīna nav izrādījusi gatavību piekāpties ASV
izvirzītajiem nosacījumiem. Un pat tajā gadījumā, ja Ķīnai un ASV izdotos panākt
īstermiņa vienošanos par tirdzniecības kara apturēšanu, ir maz ticams, ka attiecības starp abām valstīm varētu būtiski uzlaboties. Tirdzniecības karš abām valstīm
rada ievērojamus zaudējumus, jo ASV noteiktie tarifi Ķīnā ražotajai produkcijai divu
gadu laikā ir pakāpušies no 3 % līdz 24 %, bet Ķīnas tarifi ASV ražotajai produkcijai ir paaugstinājušies līdz 26 %, kas tālu pārsniedz Ķīnas tarifus, kādi tiek piemēroti citām valstīm (vidējais tarifu apmērs ir 7 %).6 Trampa paziņojumam 2019. gada
oktobrī par pirmās pakāpes vienošanās ar Ķīnu panākšanu nav sekojuši tālāki diplomātiski panākumi, kā rezultātā abas valstis atrodas sliktākā situācijā nekā pirms
tirdzniecības kara uzsākšanas. Lai arī Ķīna un ASV vēlas ekonomisko attiecību normalizāciju, tomēr ir maz ticams, ka tām izdosies panākt savstarpēju vienošanos, jo
pietrūkst vienotas izpratnes par to, kādas ir nozīmīgākās problēmas un kā tās būtu
iespējams atrisināt.7 Nespēja vienoties par ekonomisko attiecību normalizāciju var
palielināt savstarpējo neuzticēšanos un pasliktināt Ķīnas–ASV attiecības. Būtiska
ietekme uz Ķīnas–ASV attiecību tālāko virzību būs 2020. gada prezidenta vēlēšanu
rezultātiem ASV.

IRĀNAS UN SAŪDA ARĀBIJAS KONFLIKTS
2019. gadā saasinājās konflikts starp Irānu un Saūda Arābiju, uzjundot arī šaubas
par ASV tālāko iesaisti Tuvo Austrumu reģionā. Zināmā mērā šis konflikts skāra arī
Latviju, kad 19. jūlijā Irāna aizturēja zviedru kompānijai “Stena Impero” piederošo
tankkuģi, uz kura strādāja viens Latvijas valstspiederīgais, kurš veiksmīgu pārrunu
rezultātā septembra sākumā kopā ar vēl daļu apkalpes tika atbrīvots. Tomēr Irānas un Saūda Arābijas starpā notiekošais konflikts ir plašāks un ietver sevī vairākas
2019. gadā notikušas epizodes, kas klasificējamas kā klaji naidīgas un kuras potenciāli varētu izraisīt plaša mēroga militāru konfliktu Tuvo Austrumu reģionā.
Virkne Tuvo Austrumu reģiona valstu jau ilgstoši ir bijušas neapmierinātas ar Irānas iesaistīšanos Sīrijā un Jemenā notiekošajos konfliktos, tomēr situācija Tuvo Austrumu reģionā saasinājās pēc tam, kad ASV 2018. gadā izstājās no Kopīgā visaptverošā rīcības plāna (KVRP), par ko pēc sarunām vairāku gadu garumā 2015. gadā
vienošanos panāca Irāna un E3/ES+3 valstis (Francija, Vācija, Apvienotā Karaliste,
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ASV, Ķīna, Krievija). Lai arī Irāna pildīja vienošanās nosacījumus, kuri ierobežoja
tās kodolprogrammas attīstību, tomēr ASV vienpusējā kārtā izstājās no panāktās
vienošanās, jo tas bija viens no nozīmīgākajiem pašreizējā ASV prezidenta Donalda
Trampa priekšvēlēšanu solījumiem. 2016. gada priekšvēlēšanu kampaņas laikā
Donalds Tramps vairākkārtēji atsaucās uz KRVP kā uz sliktāko darījumu pasaules
vēsturē.8 Turklāt KVRP ietvaros tika strikti nodalīta Irānas kodolprogramma no
citām Irānas radītajām problēmām (atbalsts šiītu hutiešiem Jemenā notiekošajā militārajā konfliktā un atbalsts Hezbollah grupējumam), bet ASV prezidenta Donalda
Trampa administrācijas skatījumā būtu nepieciešama jauna vienošanās ar Irānu,
kas ietvertu ne tikai ar kodolprogrammu saistītos, bet arī citus jautājumus. Lai piespiestu Irānu atkal sēsties pie sarunu galda, ASV atjaunoja un pastiprināja pret
Irānu vērstās ekonomiskās sankcijas, tādējādi cenšoties mīkstināt Irānas nostāju
virknē jautājumu.9 No sekundārajām sankcijām cieta arī Eiropas Savienības valstu
uzņēmumi.
Irānas pretreakcija nebija ilgi jāgaida, un 2019. gadā notika vairāki incidenti, ko
izprovocēja Irāna un tās atbalstītie grupējumi citās valstīs. 2019. gada vasarā notika
uzbrukumi tankkuģiem Hormuza jūras šauruma tuvumā. Irāna notrieca ASV militāro dronu, kā rezultātā ASV prezidents Donalds Tramps apsvēra iespēju veikt militārus triecienus pa militārajiem objektiem Irānā, tomēr pēdējā brīdī atteicās no šādas
rīcības. Vairākas nedēļas vēlāk ASV veica proporcionālu atbildi, notriecot Irānai piederošu dronu. Nopietnākais apdraudējums Tuvo Austrumu reģiona trauslajai drošības situācijai notika 14. septembrī, kad tika veikts plašs un koordinēts uzbrukums
Saūda Arābijas naftas infrastruktūrai. Atbildību par veikto uzbrukumu uzņēmās
Jemenas hutieši, taču ASV paziņoja, ka šī uzbrukuma, kas uz laiku ievērojami samazināja Saūda Arābijas naftas ieguves apjomu, veikšanā nozīmīga loma ir bijusi Irānai.
Pēc šī uzbrukuma tika pastiprināta ASV militārā klātbūtne Saūda Arābijā, turklāt
vairākas nedēļas vēlāk Sarkanajā jūrā tika veikts uzbrukums Irānai piederošam naftas tankkuģim. 2019. gada nogalē saspīlējuma līmenis Tuvo Austrumu reģionā saglabājas stabili augsts, un šī saspīlējuma centrā atrodas Irāna un Saūda Arābija. Tiesa
gan, kara draudi ir mazinājušies, salīdzinot ar situāciju uzreiz pēc uzbrukumiem
Saūda Arābijai.
2019. gada notikumi zināmā mērā līdzinās 1987.–1988. gada notikumiem, kad
Irānas-Irākas kara laikā notika tā dēvētais tankeru karš, kura ietvaros Irāna veica
uzbrukumus naftas tankkuģiem, savukārt ASV centās pasargāt tankkuģus no
Irānas uzbrukumiem. Tomēr, ņemot vērā 2019. gadā izveidojušos saspīlējumu
un militāru līdzekļu pielietojumu uzbrukumos civilajiem un militārajiem objektiem, pastāv iespēja, ka var izcelties plaša mēroga militārs konflikts. Cik liela ir šī
iespēja? Patlaban tā nav vērtējama kā augsta, un tam ir trīs iemesli. Pirmkārt, ir
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grūti iedomāties, ka Saūda Arābija vai kāda cita valsts varētu iesaistīties atklātā
militārā konfrontācijā ar Irānu bez ASV atbalsta. 2019. gada rudenī nav vērojamas
pazīmes, ka ASV vēlētos eskalēt konfliktu ar Irānu. ASV primārie mērķi ir saistīti
ar maksimāla spiediena izdarīšanu uz Irānu, lai piespiestu to atgriezties pie sarunu
galda un piekāpties virknē ASV nozīmīgu jautājumu. Savukārt Irāna nav gatava
piekāpties, un tā izdara spiedienu uz vairākām Tuvo Austrumu reģiona valstīm.
Irānas līdzšinējās rīcības mērķis ir bijis demonstrēt, kāda varētu būt plaša mēroga
militāra konflikta ietekme uz naftas tirgu un ASV sabiedrotajiem Tuvo Austrumu
reģionā. ASV prezidents Donalds Tramps un ārlietu ministrs Maiks Pompeo gan
vārdos, gan darbos ir apliecinājuši nevēlēšanos eskalēt konfliktu ar Irānu. Tomēr
arī līdzšinējie centieni piespiest Irānu izpildīt ASV prasības nav bijuši veiksmīgi.10
Otrkārt, ja ASV nevēlas militāru eskalāciju, tad pārējie Tuvo Austrumu reģiona
aktori ir pārāk vāji, lai spētu militāri sakaut savus pretiniekus. Saūda Arābijai ir vieni
no vislielākajiem militārajiem izdevumiem pasaulē, tomēr tā nav spējusi izšķirīgi
ietekmēt Jemenā notiekošā militārā konflikta iznākumu. Arī septembrī notikušie
uzbrukumi Saūda Arābijas naftas infrastruktūrai liecina par nespēju savlaicīgi rīkoties, lai novērstu šāda veida agresiju, turklāt oktobrī pieņemtais ASV lēmums palielināt militāro klātbūtni Saūda Arābijā drīzāk liecina par tās vājumu, nevis spēku.
Arī Irānas militārā varēšana ir apšaubāma. Nav šaubu, ka Irānas rīcībā ir pietiekami
līdzekļi, lai atbalstītu sev draudzīgos spēkus Libānā un Jemenā, kā arī lai turpinātu
sniegt palīdzību Bašaram al Asadam Sīrijā. Irānai ir nozīmīga ietekme arī Irākā.11
Tomēr ekonomiskās sankcijas turpina ietekmēt gan Irānu kopumā, gan tās bruņotos spēkus. Īpaši vērts atzīmēt Irānas gaisa un jūras spēku vājumu.12 Turklāt Irāna
ievērojami atpaliek no saviem reģionālajiem konkurentiem tādos rādītājos kā iekšzemes kopprodukta apjoms un militārie izdevumi, kas tai neļauj tālāk palielināt savu
ietekmi Tuvo Austrumu reģionā.
Treškārt, iesaistītās valstis – Irāna, Saūda Arābija, ASV – nevēlas atzīt savu iesaisti
notikušajos uzbrukumos, un tam ir militāras eskalācijas iespējamību mazinošs
efekts. Lai arī Saūda Arābijas naftas infrastruktūrai notikušajos uzbrukumos tiek
vainota Irāna, tā neatzīst savu vainu, tādējādi saglabājot neskaidrību par to, kurš
patiesībā veicis uzbrukumu. Kā raksta Ostins Kārsons, ja ASV un Saūda Arābija
nevēlas militāru eskalāciju, tās var izvēlēties ignorēt Irānas rīcību, par ieganstu
izmantojot to, ka Irāna nav atklāti atzinusi savu iesaisti.13 Šāda rīcība var būt izdevīga
visām iesaistītajām pusēm, ja tās nevēlas militāru konfrontāciju. Tiesa gan, tiešas
militāras konfrontācijas neesamība vēl nenozīmē konflikta deeskalāciju. Tā var radīt
Irānai nesodāmības sajūtu, tādējādi palielinot iespējamību, ka provokācijas notiks
arī turpmāk.
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PROTESTI KRIEVIJĀ UN HONKONGĀ
Pēdējos gados pasaulē ir bijusi vērojama demokrātijas vājināšanās. To apliecina
virkne publikāciju, kurās tiek apspriesti demokrātijas atplūdi pasaulē.14 Freedom
House 2019. gadā publicētajā ziņojumā tiek norādīts, ka demokrātijas vājināšanās
turpinās jau 13 gadus pēc kārtas.15 Autoritārās valstis ir bijušas salīdzinoši veiksmīgas, nodrošinot ekonomisko izaugsmi un plašu sabiedrības slāņu atbalstu šo valstu
politiskajiem līderiem. Piemēru ir gana daudz. Krievijā pie varas jau vairāk nekā
20 gadus ir Vladimirs Putins, un sabiedrības atbalsts Krievijas prezidentam vēl joprojām ir visnotaļ augsts. Ķīnā valdošais komunistiskais režīms prezidenta Sji Dziņpina vadībā ir kļuvis represīvāks, tomēr politiskā stabilitāte vismaz pagaidām nav
apdraudēta. Un šīs nav vienīgās valstis, kuras ir kļuvušas mazāk demokrātiskas, jo
līdzīgi procesi notiek arī Turcijā, Filipīnās, Brazīlijā un Ungārijā.
Tomēr 2019. gadā autoritārisma vilnis sastapās ar sabiedrības pretestību. Honkongā iedzīvotāju protesti sākās jau pavasarī un turpinājās līdz pat rudenim. Honkongas protesti ir daudzskaitlīgākie kopš 1989. gada Tjananmeņas notikumiem,
kad valdība pielietoja militāru spēku, lai protestus izbeigtu. Tolaik Ķīna vēl nebija
atjaunojusi suverenitāti pār Honkongu. Arī Krievijā 2019. gada vasarā pirms pašvaldību vēlēšanām Maskavā notika plaša mēroga protesti, kuros piedalījās desmitiem tūkstošu cilvēku. Masveida protesti ir notikuši arī Libānā, Irākā, Čīlē un
Ekvadorā. Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju protesti notikuši Francijā, Rumānijā un
Slovākijā. Lielbritānijā ir notikušas masveida demonstrācijas, kurās iedzīvotāji protestēja pret izstāšanos no ES.
Katrā gadījumā protestu cēloņi ir atšķirīgi. Maskavā notikušos protestus izraisīja
varas iestāžu lēmums neatļaut virknei opozīcijas kandidātu piedalīties vēlēšanās. Lai
arī vēlēšanu rezultāti kopumā bija partijai “Vienotā Krievija” labvēlīgi, tomēr cilvēku
gatavība iesaistīties protestos liecina par neapmierinātību. Honkongā iedzīvotāju
neapmierinātību izraisīja likumprojekts, kas noteiktos apstākļos ļautu izdot aizdomās turētos cilvēkus tiesāšanai Ķīnā. Ekvadorā protestus izraisīja valdības taupības
pasākumi un lēmums likvidēt degvielas subsīdijas, savukārt Libānā protestus izraisīja valdības iecere aplikt ar nodokli WhatsApp zvanus un iedzīvotāju sašutums par
uzblīdušo publisko sektoru. Kopumā šie protesti liecina par sabiedrības nevēlēšanos
samierināties ar autoritārismu, korupciju, varas visatļautību un ekonomisko problēmu risināšanu uz sabiedrības rēķina. Lai arī iedzīvotāju protesta akcijas ir notikušas gan demokrātiskās, gan autoritārās valstīs, tomēr vislielākās problēmas protesti
var radīt tieši nedemokrātiskiem režīmiem.
Vai protesti virknē valstu liecina, ka autoritārisma uzplūdi varētu tikt apstādināti,
un ko tas nozīmē starpvalstu attiecībām? Uz šiem jautājumiem nav viennozīmīgas
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atbildes, jo valstu situācijas ir atšķirīgas. Francijā un Lielbritānijā iedzīvotāju protesti liecina par cilvēku gatavību izmantot savas demokrātiskās tiesības, lai paustu
neapmierinātību ar valdības lēmumiem. Demokrātiska režīma apstākļos protesti var
novest pie izmaiņām valdības rīcībpolitikā vai pat pie valdības krišanas, tomēr netiek
mainīts fundamentālais princips, ka tieši sabiedrība nosaka to, kuri politiskie spēki
būs pārstāvēti parlamentā un valdībā. Autoritāros režīmos savukārt sabiedrības spiediens tiek uztverts kā fundamentāls apdraudējums politiskajai elitei un politiskajam
režīmam. Honkongā notiekošie protesti Ķīnas skatījumā ir negatīvais piemērs tam,
kas var notikt, ja iedzīvotāju prātus sabojā Rietumu proponētās idejas par brīvību un
demokrātiju. Arī Krievijā pastāv izteikts ārējās iejaukšanās naratīvs, proti, ka protestētāji pārstāv nevis Krievijas sabiedrības, bet gan citu valstu intereses. Citos gadījumos iedzīvotāju reakcija vairāk saistīta ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos,
un pie tā tiek vainota valdība. Honkongas un Maskavas protesti liecina, ka aizstāvēt
savas tiesības un brīvības ir gatavi iedzīvotāji, kuri dzīvo lielpilsētās, ir relatīvi labi
nodrošināti un izglītoti, taču pastāv šaubas, vai tos ir gatava atbalstīt plašāka sabiedrība (Ķīnas lielākā iedzīvotāju daļa un Krievijas reģioni).
Iedzīvotāju protestiem ir arī starptautisko attiecību aspekts. Var atšķirties viedokļi
par protestu iemesliem un to radīto apdraudējumu valsts politiskajai elitei, politiskajam režīmam un sabiedrībai, tomēr tie liecina par valsts iekšēju sašķeltību. Valdības
ir spiestas lielas pūles veltīt iekšējo problēmu risināšanai, kas neizbēgami liek uzdot
jautājumus par valstu rīcībspēju starptautiskajā politikā. Starptautisko attiecību literatūrā nav vienprātības par varas sadalījumu starp valstīm, taču ir vienprātība par
to, ka starptautiskās attiecības turpmākajās desmitgadēs daudz lielākā mērā nekā
līdz šim raksturos valstu savstarpējā konkurence. Tā nebūs vienmērīga, un galvenie
izaicinātāji droši vien būs Krievija un Ķīna.16 Asākas konkurences apstākļos valstis
centīsies vismaz ierobežotā apmērā atbalstīt protestus citās valstīs, kuras tiek uzskatītas par konkurentiem, jo šie konkurenti tādējādi var tikt vājināti. Šajā ziņā pēdējos
gados paustās bažas par Krievijas iejaukšanos citu valstu vēlēšanās un atbalstu opozīcijas partijām, visticamāk, ir tikai sākums šāda veida aktivitātēm. Ārējas iejaukšanās iespējamība valstis padarīs uzmanīgākas attiecībā pret šāda veida apdraudējumiem, tādējādi vēl vairāk pastiprinot konkurenci un savstarpējo aizdomīgumu.
Honkongas protestētāju paustā vēlme nodrošināties ar ASV atbalstu un Krievijas
varas iestāžu pret Franciju vērstā kritika par varas iestāžu izmantotajām metodēm
pret “dzelteno vestu” protestētājiem savstarpējo aizdomīgumu tikai pastiprina.
Iespējams, ka protestiem Honkongā un Krievijā nebūs tālejošu seku un ka autoritārisma vilnis turpināsies, taču šie protesti liek uzdot jautājumus par to, cik spēcīgs un
paliekošs varētu būt pagrieziens autoritārisma virzienā. Iedzīvotāju protesti ir atgādinājums, ka cilvēku vēlme aizstāvēt savas brīvības un gatavība pakļauties valdības
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“stingrajai rokai” ir kontekstuāla un atkarīga no ļoti dažādiem apstākļiem. Ja demokrātijas trešais vilnis izrādījās pārejošs, tad arī pagrieziens autoritārisma virzienā
varētu būt īslaicīgs. Jautājums tikai, vai 2019. gads patiešām ieies vēsturē kā brīdis,
kad notika pagrieziens prom no autoritārisma.

SECINĀJUMI
Vērtējot 2019. gada notikumus pasaulē un domājot par ieteikumiem lēmumu pieņēmējiem, jāpatur prātā, ka Latvija ir maza valsts, tāpēc tās iespējas ietekmēt globālos procesus ir ierobežotas. Latvija nevar būtiski ietekmēt ASV-Ķīnas tirdzniecības
karu, atrisināt konfliktus Tuvo Austrumu reģionā un atgriezt pasauli uz demokrātijas ceļa. Vienlaikus visi minētie notikumi tā vai citādi ietekmē Latviju, tāpēc ir vērts
apsvērt, kādas ir Latvijas intereses nodaļā aplūkotajos jautājumos.
Visvienkāršāk droši vien ir noformulēt Latvijas intereses attiecībā uz konfliktu eskalācijas riskiem Tuvo Austrumu reģionā. Ir pašsaprotami, ka Latvijas interesēs ir stiprināt tādu pasaules kārtību, kurā starpvalstu konflikti tiek risināti miermīlīgā ceļā. Ja
nu tomēr tas nav iespējams, tad Latvijas nozīmīgākā interese ir saglabāt ASV militāro
iesaisti Eiropas un jo īpaši Baltijas reģiona drošībā. Ja Tuvo Austrumu reģionā izceltos plaša mēroga militārs konflikts, tad Latvijas interesēs ir pēc iespējas mazāka ASV
iesaiste šajā konfliktā. Šis noteikti nebūs tāds jautājums, ko Latvija varēs tiešā veidā
ietekmēt, taču apjomīga ASV militāra iesaiste kārtējā Tuvo Austrumu reģiona militārajā konfrontācijā Latvijai un daudzām citām Eiropas valstīm būtu ļoti neizdevīga.
Arī ASV–Ķīnas tirdzniecības karš ir problēma, kas noteikti ietekmēs Latviju, taču
Latvija to ietekmēt nespēs. Vienlaikus Latvijā ir nepieciešama diskusija par dažādām savstarpējās atkarības blaknēm. Savstarpējā atkarība var tikt uzlūkota visnotaļ
pozitīvi, taču mūsdienās aizvien vairāk nostiprinās uzskats, ka savstarpējās atkarības
attiecības var būtiski mazināt valstu autonomiju, vienlaikus palielinot nedraudzīgu
valstu ietekmi uz nozīmīgu lēmumu pieņemšanu.17 Tieši šādā griezumā ir vērts aplūkot Ķīnas-ASV tirdzniecības karu. Latvijas (un, iespējams, visas pasaules) interesēm
atbilstošākais risinājums šim konfliktam būtu līdzsvarotāku tirdzniecības attiecību
izveidošanās starp abām lielvarām un atgriešanās pie zemiem tarifiem. Tomēr vienlaikus ir nepieciešams kritiski izvērtēt tos savstarpējās atkarības aspektus, kuri var
atstāt negatīvu iespaidu uz nacionālo drošību. Pašlaik notiekošie tirdzniecības konflikti piedāvā iespēju atāķēties no tiem savstarpējās ekonomiskās atkarības aspektiem, kuri rada vienpusēju atkarību un priekšnosacījumus lielu un nedraudzīgu valstu ietekmei uz Latviju.
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Visbeidzot, Latvijai smagākais jautājums varētu būt nostājas formulēšana attiecībā
pret Ķīnā, Krievijā un citviet notikušajiem protestiem. Vai Latvijai ir pienākums
izteikt viedokli šādos gadījumos? Un kādam vajadzētu būt Latvijas viedoklim? Atbildot uz šiem jautājumiem, ir jāņem vērā, ka arī Latvijas iedzīvotāji ir bijuši šādā situācijā. Atmodas laikā notika politiskās līdzdalības eksplozija, politiskos pasākumos
pulcējoties desmitiem un pat simtiem tūkstošu cilvēku cerībā, ka viņu balsis tiks
sadzirdētas. Padomju vara, kas visā tās pastāvēšanas gaitā bija represīva, sabruka bez
plaša mēroga izrēķināšanās ar protestētājiem. Taču daudzviet pasaulē politiskās elites
negrasās piekāpties protestētājiem. Reizēm protestētāji paši rada masu nekārtības un
pat ķeras pie vardarbības. Ir gadījumi, kad represīvu metožu izmantošana pret protestētājiem ir nepamatota, bet citkārt tā var būt pat nepieciešama. Arī liels cilvēku skaits
ielās nenozīmē nedz to, ka šie cilvēki pārstāv sabiedrības vairākuma viedokli, nedz
arī to, ka viņiem ir taisnība. Pret pastāvošo varu protestējoši cilvēki bieži vien raisa
simpātijas. Ja vara ir represīva, tad simpātijas var pāraugt apbrīnā un vēlmē palīdzēt.
Tomēr palīdzēšana nozīmē iejaukšanos citu suverēnu valstu iekšējās lietās, un tam
var būt neprognozējamas sekas. Solidarizējoties ar cilvēkiem citās valstīs, pirmajai
reakcijai vajadzētu būt konservatīvai vismaz, kamēr notiek faktu noskaidrošana, savas
pozīcijas formulēšana un konsultācijas ar citām valstīm. Ņemot vērā pēdējos gados
novērotos protestus dažādās pasaules valstīs, var prognozēt, ka arī turpmāk būs situācijas, kad Latvijai nāksies formulēt savu nostāju līdzīgos jautājumos.
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KURŠ STŪRĒS?
LATVIJA EIROPAS SAVIENĪBAS
LĪKLOČU CEĻOS
Vineta Kleinberga
Latvijas Ārpolitikas institūta |
Rīgas Stradiņa universitātes pētniece

2019. gads Latvijai ir īpaši nozīmīgs – ir pagājuši trīsdesmit gadi kopš Berlīnes mūra
krišanas, kas deva Latvijai iespēju atgriezties rietumvalstu saimē, un piecpadsmit
gadi kopš Latvija ir tās pārtikušākās daļas – Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts.
No jaunas un nepieredzējušas dalībvalsts Latvija ir kļuvusi par līdzvērtīgu partneri
gan ES politiku veidošanā, gan aizvien vairāk arī domāšanā un politiku īstenošanā.
Spilgts apliecinājums tam ir Latvijas 2019. gadā uzņemtais kurss uz ambiciozāku
klimata pārmaiņu mazināšanas politiku, pievienojoties virknei ES dalībvalstu
prasībās par ES klimatneitralitāti līdz 2050. gadam un pieprasot izvirzīto mērķu
paaugstināšanu arī ES līmenī.
ES 2019. gadā ir darbojusies nogaidošā režīmā. Lai arī bija gaidāmi vairāki notikumi, kam tika prognozēta tālejoša ietekme uz ES tālāko attīstību, tie vai nu
neīstenojās, vai arī īstenojās mazāk dramatiskā apmērā. Proti, nenotika nedz
Lielbritānijas izstāšanās no ES, nedz arī tika sperts solis pretējā – ES paplašināšanās virzienā, piedāvājot uzsākt iestāšanās sarunas ES kandidātvalstīm Albānijai un Ziemeļmaķedonijai. Tāpat Eiropas Parlamentā (EP) ietekmīgu vietu skaitu
neizdevās iegūt populistiem un galēji labējiem spēkiem. Lai arī iedzīvotāju neapmierinātība ar tradicionālajām varas partijām joprojām ir augsta, ir vērojams, ka
nišu, ko līdz šim centās aizpildīt radikāli labējie spēki, sāk ieņemt arī citi spēlētāji – liberāli un zaļi domājošas politiskās partijas. Demokrātisko un liberālo vērtību minirenesansi, kas spilgti izpaudās kopš divdesmitā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem augstākajā vēlētāju aktivitātē EP vēlēšanās, gan aizēno ES augstāko
amatpersonu izvēles process. Neskatoties uz plašajām priekšvēlēšanu debatēm,

kurās piedalījās visu ES līmeņa politisko spēku vadošie kandidāti, neviens no
tiem netika iecelts kādā no amatiem, un lēmuma pieņemšana notika aiz slēgtām
durvīm.
Kopumā 2019. gadu var aplūkot kā spēkošanos par vietu pie stūres rata. Respektīvi, gan Lielbritānijas iekšējā politiskā un pilsoniskā fragmentācija, gan ES dalībvalstu sašķeltība paplašināšanās jautājumā, gan ES iedzīvotāju ideoloģiski pretējās izvēles vēlēšanās, pat Grētas Tūnbergas fenomens klimata politikā, būtībā ir
meklējumi tam, kurā virzienā doties un kam uzticēt procesa vadību. Paturot prātā
Latvijas intereses par vienotu, stabilu un spēcīgu ES, šajā rakstā tiks aplūkots,
pirmkārt, iekšēji pretrunīgais Lielbritānijas izstāšanās no ES process, kā arī kavēšanās ar lēmumu par ES paplašināšanos; otrkārt, ES 2019. gadā notikušās vēlēšanas, tostarp EP, un to rezultāti; un treškārt, Latvijas spertie soļi ES klimata politikā. Noslēgumā tiks piedāvāti vairāki ieteikumi tālākai rīcībai.

SAREŽĢĪTAIS APRĒĶINS: 28-1+2=?
2019. gadā turpinājās Lielbritānijas iekšpolitisko pretrunu plosītais izstāšanās no ES process. Pirmajā balsojumā Lielbritānijas parlamentā par Izstāšanās
līgumu, neskatoties uz skaidrojošas vēstules saņemšanu no Eiropas Komisijas
(EK) priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera un Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda
Tuska par strīdīgo pagaidu noregulējumu Ziemeļīrijai1, Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja piedzīvoja vēsturiski nebijušu sakāvi, 432 deputātiem balsojot pret līgumu un tikai 202 balsojot par. Pret līguma apstiprināšanu nobalsoja arī 118 Konservatīvās partijas, kā arī visi 10 valdību atbalstošās Ziemeļīrijas
Demokrātiskās unionistu partijas (DUP) deputāti. Sekoja virkne priekšlikumu
un balsojumu par dažādiem turpmākās rīcības scenārijiem, tostarp bezvienošanās izstāšanās noraidīšanu un izstāšanās termiņa pagarinājumu. Vēl pēc diviem
neveiksmīgiem mēģinājumiem apstiprināt Izstāšanās līgumu Lielbritānijas parlamentā, maijā T. Meja paziņoja par atkāpšanos no amata. 2 Pēc balsošanas Konservatīvajā partijā partijas biedru vairākuma atbalstu saņēma kādreizējais Lielbritānijas ārlietu ministrs un Londonas mērs Boriss Džonsons, iegūstot 92 153 jeb
66,4 % no vēlēšanās piedalījušos biedru balsīm (par pusi vairāk nekā viņa konkurents, toreizējais ārlietu ministrs Džeremijs Hants). 3 24. jūlijā B. Džonsons
kļuva par Lielbritānijas premjerministru. Atšķirībā no T. Mejas, kura 2016. gada
referendumā bija balsojusi pret Lielbritānijas izstāšanos no ES, taču īstenoja “tautas gribu”, skrupulozi sekojot tam, lai netiktu pārkāptas Lielbritānijas “sarkanās
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līnijas” par Ziemeļīrijas pagaidu noregulējumu un Lielbritānijas teritoriālo integritāti, kā arī tiesībām slēgt starptautiskus tirdzniecības līgumus un regulēt imigrantu plūsmas, B. Džonsons izstāšanās procesam ir piegājis ar patiesu degsmi un
par vienīgo “sarkano līniju” ir uzskatījis izstāšanos pašu par sevi. Proti, gan priekšvēlēšanu kampaņā, gan premjerministra amatā B. Džonsons ir iestājies par Brexit
īstenošanu līdz otrā termiņa pagarinājuma beigām – 31. oktobrim – “lai ko tas arī
prasītu”4, tostarp atbalstījis bezvienošanās izstāšanos, ja nav iespējams panākt parlamenta atbalstu. B. Džonsons nevilcinājās izslēgt no konservatīvo rindām bezvienošanās scenārija pretiniekus, kā arī pamanījās apturēt parlamenta darbību izstāšanās procesa netraucētākai virzībai, ko Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa gan
atzina par prettiesisku. Lielbritānijas parlaments, redzot B. Džonsona uzstājību,
vēl pirms parlamenta darbības apturēšanas pēc opozīcijas ierosinājuma lēma bloķēt bezvienošanās Brexit un uzlika premjeram par pienākumu prasīt ES izstāšanās
procesa pagarinājumu, ja līdz 31. oktobrim parlaments nebūs spējis panākt vienošanos par Izstāšanās līgumu. Sekojot B. Džonsona iniciatīvai, 17. oktobrī Eiropadome vienojās par izmaiņām Izstāšanās līgumā, kā rezultātā tika atcelts strīdīgais
pagaidu noregulējums Ziemeļīrijai, bet tā vietā ieviests nosacījums, ka Lielbritānija pametīs ES muitas savienību, taču Ziemeļīrija turpinās darboties ES vienotajā
tirgū, kļūstot par “ieejas punktu” arī ES muitas savienībā. Šī vienošanās paredz,
ka robežu un preču kontrole atradīsies Īrijas jūrā, tā atrisinot t. s. cietās robežas
jautājumu starp Īriju un Ziemeļīriju. Būtībā B. Džonsons ir piekritis izmaiņām,
kuras T. Meja noraidīja kā tādas, ko “neviens Lielbritānijas premjerministrs neatbalstītu”5 riska Lielbritānijas teritoriālajai integritātei dēļ. Neskatoties uz B. Džonsona sadarbības partnera Ziemeļīrijas DUP pretestību piedāvātajam risinājumam,
vienošanās 22. oktobrī saņēma deputātu vairākuma piekrišanu, 329 deputātiem
balsojot par, bet 299 – pret vienošanos. 6 Taču vienlaikus parlaments nobalsoja pret
steigu – trīs dienām, kurās B. Džonsons bija plānojis pieņemt vienošanās īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus, tostarp par to, kā praksē darbosies Ziemeļīrijas palikšana ES vienotajā tirgū un muitas kontrole jūrā starp Lielbritāniju un
Ziemeļīriju.7 Līdz ar to iespēja īstenot izstāšanos līdz 31. oktobrim kļuva nereāla,
un B. Džonsons bija spiests lūgt ES Brexit termiņa pagarinājumu, neskatoties uz
personīgi pausto nevēlēšanos to darīt vēstulē ES līderiem, kā rezultātā Lielbritānijas izstāšanās datuma termiņš ir pagarināts jau trešo reizi8 – līdz 2020. gada
31. janvārim.
Taču Lielbritānija nav vienīgā valsts, kas no ES saņēmusi termiņa pagarinājumu.
Tādu attiecībā uz iestāšanās sarunu sākšanu 2019. gadā divreiz saņēma Ziemeļmaķedonija un Albānija. Proti, gan 20. jūnija, gan 17. oktobra Eiropadomē ES līderi
vienojās atlikt iestāšanās sarunu sākšanu ar abām minētajām valstīm9, neskatoties
uz EK un ES Augstās pārstāves sniegtajām rekomendācijām10 un valstu veiktajām
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reformām, tostarp Ziemeļmaķedonijai atrisinot gandrīz trīsdesmit gadus ilgušo
strīdu ar Grieķiju par Ziemeļmaķedonijas nosaukumu11. Lielākos iebildumus pret
iestāšanās sarunu sākšanu cēla Francija, uzsverot gan abu kandidātvalstu, gan pašas
ES negatavību paplašināties. Dānija un Nīderlande iebilda pret Albānijas uzņemšanu. Pie jautājuma plānots atgriezties pirms ES–Rietumbalkānu samita Zagrebā
2020. gada maijā. Šāds lēmums radījis vilšanos gan abu valstu politiskajās elitēs,
gan sabiedrībā, ļaujot plaukt spekulācijām par citu spēlētāju – piemēram, Krievijas, Ķīnas un Turcijas – ietekmes pieaugumu reģionā, kā arī potenciālu etnisko
konfliktu uzliesmojumu Rietumbalkānu valstīs. Ziemeļmaķedonijas premjerministrs Zorans Zaevs jau aicinājis 2020. gada aprīlī sarīkot ārkārtas vēlēšanas.12
Savukārt Albānijas premjerministrs Edi Rama aicinājis ES pildīt solījumus, lai tā
nezaudētu uzticēšanos.13 Eiropadomes lēmumu nosodījuši gan daļa tās dalībnieku,
tostarp Eiropadomes priekšsēdētājs D. Tusks un Vācijas kanclere Angela Merkele,
gan EK aizejošais priekšsēdētājs Ž. K. Junkers un jaunā priekšsēdētāja Urzula fon
der Leiena, kā arī paplašināšanās komisārs Johanness Hāns. Arī Latvijas amatpersonas paudušas sarūgtinājumu par Eiropadomes lēmumu. Premjerministrs Krišjānis Kariņš norādījis, ka tieši Brexit laikā ir svarīgi, ka “mēs atveram durvis vaļā”14,
kamēr ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs nosaucis lēmumu par “kļūdu”, kuras rezultātā ES zaudēs iespēju ietekmēt procesus reģionā.15
Tādējādi abu procesu – gan Lielbritānijās izstāšanās no ES, gan Ziemeļmaķedonijas
un Albānijas iestāšanās ES – nākotne ir neskaidra. Nespējot īstenot solījumu – Lielbritānijas izstāšanos no ES 31. oktobrī, B. Džonsons ir panācis parlamenta atbalstu
ārkārtas vēlēšanu rīkošanai 2019. gada 12. decembrī. To rezultāti lielā mērā noteiks
izstāšanās procesa tālāko virzību, taču, nepastāvot izteiktam Lielbritānijās izstāšanās no ES atbalstītāju vai pretinieku vairākumam nedz Lielbritānijas parlamentā,
nedz sabiedrībā, prognozes par tālāko procesu ir piesardzīgas. Atvērti ir visi scenāriji: izstāšanās no ES līdz 2020. gada 31. janvārim, strauji pieņemot nepieciešamos
normatīvos aktus B. Džonsona un ES panāktās vienošanās īstenošanai (konservatīvo
plāns); sarunas ar ES par jaunu līgumu ar mērķi palikt ES muitas savienībā un daļēji
arī vienotajā tirgū, kā arī referendums par šāda tipa vienošanos vai palikšanu ES (leiboristu plāns); izstāšanās procesa atcelšana vai jauns referendums (liberāldemokrātu
plāns); izstāšanās no ES bez vienošanās (Brexit partijas plāns).16 Varbūt mazāk, bet
tāpēc ne skaidrāki ir scenāriji ES paplašināšanās gadījumā. Pozitīva scenārija gadījumā lēmums par iestāšanās sarunu sākšanu tiktu pieņemts pirms ES–Rietumbalkānu samita Zagrebā, taču, lai pārliecinātu Franciju to atbalstīt, ES līderiem, iespējams, varētu nākties piekāpties Francijas prasībām nākamajā ES daudzgadu budžetā,
piemēram, par budžeta kopējā apjoma palielināšanu. Līdz tam nepieciešams dot spēcīgu un skaidru signālu Ziemeļmaķedonijas iedzīvotājiem par to, ka Zagrebā lēmums
tiks pieņemts, lai eiroatlantiskā perspektīva nepiedzīvotu sakāvi ārkārtas vēlēšanās.
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Nav noliedzams, ka ES iestāšanās sarunu atlikšana nopietni iedragā ES kredibilitāti
un palielina citu spēlētāju nozīmi reģionā. Piemēram, īsi pēc oktobra lēmuma ES kandidātvalsts Serbija parakstīja tirdzniecības līgumu ar Krievijas vadīto Eirāzijas Ekonomisko Savienību; tāpat Serbija neīsteno ES noteiktās sankcijas pret Krieviju un
sadarbojas ar Krieviju militārajā jomā.17 Šādā kontekstā ES pieņemtie lēmumi sūta
pretrunīgus signālus gan esošajām un potenciālajām kandidātvalstīm, gan citiem
reģionā ieinteresētajiem spēlētājiem. Diemžēl tie nav paši tālredzīgākie.

SOLĪTS MAKĀ NEKRĪT
2019. gadā turpinājās tradicionālo un populistisko politisko partiju mērošanās spēkiem gan Eiropas, gan nacionālajās vēlēšanās. 2019. gada 23.–26. maijā pie vēlēšanu urnām devās ES pilsoņi, lai ievēlētu jaunu EP – joprojām 751 deputāta sastāvā,
ņemot vērā Lielbritānijai doto izstāšanās procesa pagarinājumu. Vēlēšanās piedalījās
lielākais iedzīvotāju skaits kopš 1994. gada – 50,6 % ES pilsoņu, un gandrīz 10 % pieaugums no 2014. gada vēlēšanām tiek skaidrots tieši ar jaunu cilvēku (jaunāki par
25 gadiem un 25–39 gadus veci) dalības pieaugumu.18 Latvijā EP vēlēšanās piedalījās mazāk par ES vidējo – 33,5 % balsstiesīgo pilsoņu, lai arī to skaits audzis par 3 %
no iepriekšējām vēlēšanām.19
Vēlēšanu rezultātā vairākumu EP ir zaudējuši tradicionālie “spēlētāji” – Eiropas
Tautas partija (ETP) un Sociālistu un demokrātu progresīvā alianse (S&D), iegūstot attiecīgi 182 un 154 deputātu vietas20 – par 39 un 37 deputātiem mazāk nekā
2014. gada vēlēšanās. Lielākos zaudējumus ETP piedzīvoja Vācijā, Itālijā, Francijā
un Spānijā, savukārt S&D – Vācijā, Itālijā, Francijā un Lielbritānijā.21 Kopumā no
412 deputātiem EP 2014. gadā abu politisko spēku pārstāvība ir nokritusies līdz
336 deputātiem, līdz ar to tiem nāksies meklēt sabiedrotos lēmumu pieņemšanā,
kas var palēnināt lēumumu pieņemšanas procesu. Taču, neskatoties uz pirmsvēlēšanu rosību, vēlēšanu rezultātā nav piepildījušās arī prognozes par eiroskeptiķu un
radikāli noskaņotu spēku pārliecinošu uzvaru.22 EP galēji labējās politiskās grupas
“Nāciju un brīvības Eiropa” sekotāja “Identitāte un demokrātija” (ID) EP aizņems
tikai 73 deputātu vietas no 751. Lielāko daļu grupas veido Itālijas “Ziemeļu līgas”,
Francijas “Nacionālās apvienības” un Vācijas “Alternatīva Vācijai” deputāti – attiecīgi 28, 20 un 11; grupā ar dažiem deputātiem pārstāvētas arī Austrijas, Beļģijas,
Čehijas, Dānijas, Igaunijas un Somijas labēji populistiskās partijas. Patiesības labad
jāmin, ka eiroskeptiskie un labēji populistiskie spēki ir pārstāvēti arī citās EP politiskajās grupās. Piemēram, Ungārijas “Fidesz” joprojām ir ETP politiskās grupas dalīb49

niece (12 deputāti no 182), savukārt Polijas “Likums un taisnīgums” veido lielāko
frakciju Eiropas Konservatīvo un reformistu (EKR) politiskajā grupā (27 deputāti
no 62). Lielbritānijas eiroskeptiskā “Brexit partija” (29 deputāti) saprotamu iemeslu
dēļ nav pievienojusies nevienai EP politiskajai grupai. Līdz ar to kopumā EP var
runāt par 141 labēji populistiskā flanga deputātu, kas sastāda gandrīz 19 %23 no EP
sastāva. Taču, neskatoties uz to, ka šī proporcija ir salīdzinoši augsta, ir vērojama pietiekami liela sašķeltība ievēlēto politisko spēku uzskatos un prioritātēs, tādējādi to
saskaņota darbība EP nākotnē ir apšaubāma.
Pārsteidzošā kārtā nevis labēji noskaņotie un eiroskeptiskie populisti ir tie, kuri
atņēmuši vēlētāju balsis tradicionālajām EP “varas” partijām. Tā vietā labus panākumus vēlēšanās ir guvuši liberāli demokrātiskie un zaļu dzīvesveidu proponējošie spēki. Par liberāļiem proporcionāli daudz balsu atdots tādās valstīs kā Francija,
Lielbritānija un Rumānija, bet par zaļajiem balsojuši Ziemeļeiropas un Rietumeiropas vēlētāji, it īpaši Vācijā, kur Zaļo partija ieguva 20 % balsu.24 Rezultātā politiskā
grupa “Atjauno Eiropu” (Renew Europe, RE), kas apvieno liberāli domājošos un uz
ciešāku ES integrāciju vērstos spēkus, ir kļuvusi par trešo lielāko politisko grupu EP
ar 108 deputātu vietām. Tā ir Eiropas Liberāļu un demokrātu alianses (ALDE) sekotāja, kas izveidojās, pateicoties kopīgiem ALDE līdera Gija Ferhofštata un Francijas
prezidenta Emanuela Makrona centieniem. Salīdzinoši labi rezultāti ir arī Zaļo un
Eiropas Brīvās apvienības grupai (Zaļie/EBA), kas ieguvusi 74 deputātu vietas (par
vienu vairāk nekā ID un par 24 vairāk nekā 2014. gadā). Savukārt pie zaudētājiem
ir pieskaitāma EKR, kas, ņemot vērā Lielbritānijas Konservatīvās partijas sliktos
panākumus vēlēšanās, ir zaudējusi 15 vietas, kā rezultātā tās pārstāvība EP ir samazinājusies no 77 uz 62 deputātiem. Arī kreisā spārna radikālākie pārstāvji – Eiropas
Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku alianse ir zaudējusi 11 vietas,
iegūstot 41 mandātu EP. Jāatzīmē, ka kopumā zaļo un liberālo spēku popularitātes
pieaugums novērojams Rietumeiropā, kamēr Centrālajā un Austrumeiropā dominē
tradicionālie un nacionāli konservatīvie spēki. Latvijas vēlēšanu rezultāti, ievēlot EP
8 Latvijas deputātus, atspoguļo šo tendenci: ir ievēlēti divi “Jaunās Vienotības”, divi
“Saskaņas”, divi “Nacionālās apvienības”, viens “Attīstībai/Par!” un viens “Latvijas
Krievu savienības” deputāts. Nevienu balsi EP nav ieguvušas 2018. gada Saeimas
vēlēšanās augstu vēlētāju atbalstu ieguvušās “Jaunā konservatīvā partija” un politiskā partija “KPV LV”, kas, iespējams, liecina par vēlētāju noskaņojumu attiecībā uz
partiju nespēju konstruktīvi strādāt un pildīt solījumus, tostarp, abu partiju premjeru kandidātu nespēju izveidot valdību 2018. gada rudenī. EP vēlēšanu rezultātā
Latvijai ir pa diviem deputātiem lielākajās EP grupās – ETP un S&D, kā arī salīdzinoši mazajā EKR grupā, bet pa vienam deputātam RE un Zaļo/EBA grupās. Latvijas
pārstāvība pēdējā gan jāvērtē piesardzīgi, jo Latvijas deputāte Tatjana Ždanoka sevi
ir pierādījusi kā krievvalodīgo tiesību, bet ne vides aizstāvi.
50

Vēlētāju salīdzinoši augstā aktivitāte ir pozitīvs signāls ES demokratizācijas virzienā. Var pieņemt, ka lielu daļu vēlētāju doties uz vēlēšanām pamudināja Brexit
pieredze. Proti, redzot, cik lielu ietekmi EP var gūt radikālie spēki, ja tradicionāli
noskaņots vēlētājs paliek mājās, vēlētāju mobilizēšanās vēlēšanām, iespējams,
kalpojis kā izšķirošs faktors labēji populistisko spēku izredžu samazināšanā.
Vienlaikus ir vērojams, ka pieaudzis to ES iedzīvotāju skaits, kuri tic savai ietekmei – pirms 2019. gada EP vēlēšanām 49 % ES iedzīvotāju uzskatīja, ka viņu balsij ir nozīme ES25, savukārt pirms 2014. gada EP vēlēšanām tādi bija tikai 29 %26,
kas, iespējams, kalpojis kā pamudinājums piedalīties demokrātijas īstenošanā ES
līmenī. Un pretēji – Latvijas iedzīvotāju salīdzinoši zemā ticība savai ietekmei ES
(attiecīgi 26 % un 15%) var daļēji izskaidrot arī vēlētāju zemo aktivitāti Latvijā.
ES interesēs būtu izmantot iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu, pirmkārt, domājot
par caurspīdīgu lēmumu pieņemšanas procesu un iesaistot pilsoņus ES lēmumu
pieņemšanas procesā; un, otrkārt, ieklausoties pilsoņu paustajās bažās un rodot
tām risinājumu. Attiecībā uz pirmo darvas piliens medus mucā ir pēc vēlēšanām
notikušais ES augsto amatpersonu – EK, Eiropadomes un EP priekšsēdētāju, kā
arī Augstā pārstāvja ārlietu un drošības jautājumos izvēles process. Neviens no EK
priekšsēdētāja amata t. s. vadošajiem kandidātiem , kuri piedalījās pirmsvēlēšanu
debatēs, netika iecelts nedz šajā, nedz citos ES augstajos amatos. Lēmumu pieņemšana notika aiz slēgtām durvīm, un informācija par amatos apstiprinātajiem kandidātiem – Urzulu fon der Leienu (EK priekšsēdētāja), Dāvidu Sasoli (EP priekšsēdētājs), Šarlu Mišelu (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Žuzepu Borelu (Augstais
pārstāvis) – iepriekš ES iedzīvotājiem nebija pieejama. Priekšvēlēšanu procesā
saskārušies ar citiem kandidātiem un, iespējams, savas izvēles izdarījuši, balstoties
uz šo kandidātu politiskajiem uzskatiem, daļa ES pilsoņu var justies vīlušies ES
politiskajā procesā, ko tie nejūtas spējīgi ietekmēt. Jāpiebilst, ka neviens no augstajiem amatiem nav ticis Centrālās un Austrumeiropas pārstāvjiem, līdz ar to nākamajiem ES vadītājiem vēl jo vairāk nāksies pierādīt to neitralitāti visu ES dalībvalstu un pilsoņu interešu pārstāvībā.
EK 13. priekšsēdētāja U. fon der Leiena, kura ievēlēta amatā ar 383 EP deputātu balsīm par un 327 balsīm pret, jau nākusi klajā ar ambiciozu un par iepriekšējo salīdzinoši “sociālāku” darba kārtību, solot rūpēties par sociālās nevienlīdzības izskaušanu,
klimata pārmaiņu mazināšanu un “Eiropas dzīvesveida” saglabāšanu.27 Īpaša uzmanība U. fon der Leienas darba kārtībā pievērsta dzimumu līdzsvara nodrošināšanai,
sākot ar līdzvērtīgu vīriešu un sieviešu komisāru skaita piedāvāšanu EK kolēģijā.
Latvijas eirokomisāram Valdim Dombrovskim paredzēta būtiska loma nevienlīdzības mazināšanas prioritāšu sasniegšanā; viņš nominēts EK priekšsēdētāja izpildvietnieka amatam ar portfeli “Ekonomika cilvēku labā” ar mērķi ekonomikā apvienot
sociālo un tirgus dimensiju. Nozīmīgu lomu U. fon der Leienas plānos ieņem dialogs
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ar iedzīvotājiem; viņa jau aicinājusi ES pilsoņus piedalīties Eiropas nākotnes konferencē, kas sāksies 2020. gadā un ilgs divus gadus.28 Taču debates par ES nākotni ar
iedzīvotājiem norisinās jau vismaz kopš 2005. gada, kad referendumos Francijā un
Nīderlandē tika noraidīts Līguma par Konstitūciju Eiropai projekts, līdz ar to no
debašu kritiķu puses tiek uzsvērts, ka, no vienas puses, būtu nepieciešams padarīt
to rezultātus saistošus ES institūcijām, taču, iespējams, svarīgākais uzdevums pēc
konsultācijām būtu nodrošināt pilsoņiem atgriezenisko saiti, lai diskusiju rezultāti
neaizietu nebūtībā, tā pastiprinot sajūtu, ka ES ir tāla, nereaģējoša un ārpus pilsoņu
kontroles esoša organizācija.29
Bez Eiropas vēlēšanām 2019. gadā ir notikušas parlamenta vēlēšanas Igaunijā,
Somijā, Beļģijā, Dānijā, Grieķijā, Portugālē un Polijā, kā arī prezidenta vēlēšanas Latvijā, Lietuvā, Slovākijā un Rumānijā. Kopumā gads ir iezīmējies ar dažām
populistisko partiju uzvarām, taču arī zaudējumiem ES dalībvalstu nacionālajās
vēlēšanās. Tas liecina, ka populisti saskaras ar tiem pašiem izaicinājumiem kā tradicionālās varas partijas, un vienīgā veiksmes atslēga vēlēšanās ir nevis solījumi,
bet padarītie darbi. Tieši spēja risināt sociālās drošības jautājumus iepriekšējā
sasaukuma laikā tiek minēta kā galvenais Polijas valdošās partijas “Likums un taisnīgums” panākumu faktors oktobrī notikušajās vēlēšanās, saņemot rekordaugstu
vēlētāju balsu skaitu un iegūstot vairākumu vietu Polijas parlamenta apakšpalātā –
Sejmā. 30 Papildus tam vēlētāji novērtējuši partijas pārstāvju cilvēcīgo attieksmi
pret vienkāršajiem iedzīvotājiem, kas pretēji iepriekš valdošajai sajūtai par “otrās
šķiras pilsoņiem” tiem ļāvis atgūt pašcieņu un sajūtu, ka arī par viņiem rūpējas. 31
Neskatoties uz panākumiem, valdošajai partijai ikdienas darbā nāksies rēķināties ar opozīciju, jo parlamenta augšpalātā – Senātā – tai vairākumu nav izdevies
nodrošināt. Lai arī Senātam nav tiesību bloķēt lēmumus, tas var ievērojami pagarināt likumu pieņemšanas laiku, tā kavējot pretrunīgi vērtētu iniciatīvu, piemēram, par tiesu vai mediju sektora reformām, virzību. Valdošajai partijai izšķirošas
būs Polijas prezidenta vēlēšanas 2020. gadā, jo prezidentam ir tiesības uzlikt veto
parlamenta pieņemtajiem lēmumiem; taču trīs piektdaļas parlamenta deputātu var
to atcelt. 32 “Likumam un taisnīgumam” šobrīd parlamentā ir 235 no tam nepieciešamajām 276 balsīm. Līdz ar to partija var saskarties ar problēmām iecerētās
darba kārtības – tostarp ES kritizēto reformu likuma varas ierobežošanā – tālākā
virzībā, ja nākamais prezidents, ko ievēl tiešās vēlēšanās, nav valdošās partijas
kandidāts.
Populisms nav gājis secen arī Latvijas ziemeļu kaimiņvalstij Igaunijai, kur martā
notikušajās vēlēšanās trešo lielāko balsu skaitu (17,8 %) ieguva par “nacionālistisku,
ksenofobisku, antiliberālu un eiroskeptisku”33 partiju dēvētā Igaunijas Konservatīvā Tautas partija (EKRE). Partijas nokļūšana Centra partijas veidotajā valdībā bija
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pārsteigums daudziem, tā izpelnījusies atklātu Igaunijas prezidentes Kersti Kaljulaidas kritiku, un partija jau pamanījusies sašūpot Igaunijas politisko vidi ar skandaloziem priekšlikumiem, piemēram, paziņojumu par bezvīzu režīma atcelšanu
ukraiņiem. 34 Labējiem radikāļiem ir izdevies iegūt ievērojamu pārsvaru vairāku valstu reģionālajās vēlēšanās, piemēram, Vācijā Tīringenes federālajā zemē35 un Itālijā
Umbrijas reģionā. 36 Taču populisti Eiropā ir pamanījušies arī zaudēt savas vadošās
pozīcijas. Pēc Itālijas iekšlietu ministra Mateo Salvīni neveiksmīgā manevra izteikt
neuzticību Itālijas premjerministram Džuzepem Konti un organizēt ārkārtas vēlēšanas “Ziemeļu līga” vairs nav valdošās koalīcijas sastāvā. 37 Austrijā radikāli labējā
Brīvības partija zaudēja savus atbalstītājus t. s. Ivisgeitas skandāla dēļ, un, visticamāk, nebūs jaunās valdības sastāvā, kuras veidošana uzticēta pašreizējam valdības
vadītājam, vēlēšanās uzvarējušās konservatīvās Tautas partijas līderim Sebastianam Kurcam. Kā iespējams koalīcijas partneris tiek minēts nebijušus panākumus
guvusī Zaļā partija, kas septembrī notikušajās vēlēšanās ieguva 14 % balsu (pirms
diviem gadiem notikušajās vēlēšanās tā neiekļuva parlamentā). 38 Triecienu piedzīvojusi arī Ungārijas “Fidesz”, zaudējot opozīcijai cīņā par mēra vietu Budapeštā un
vēl vairākās Ungārijas pilsētās. 39 Rumānijā pēc neuzticības izteikšanas likuma varu
ierobežojošajai sociāldemokrātu valdībai ir jauna, pro-eiropeiski un liberāli orientēta valdība ar Nacionāli liberālās partijas līderi Ludoviku Orbānu priekšgalā.40 Arī
Slovākijas iedzīvotāji valsts prezidenta vēlēšanās priekšroku devuši liberālās partijas
“Progresīvā Slovākija” biedrei Zuzanai Čaputovai.41 Latvijas un Lietuvas prezidentu
vēlēšanās gan lieli pārsteigumi netika gaidīti, par valstu vadītājiem attiecīgi kļūstot
juristam, Latvijas Atmodas kustības dalībniekam un ilggadējam ES Tiesas tiesnesim
Egilam Levitam un finansistam, ilglaicīgam Lietuvas SEB bankas padomniekam un
galvenajam ekonomistam Gitanam Nausēdam.
2020. gadā gaidāmas parlamenta vēlēšanas Horvātijā, Lietuvā, Rumānijā un Slovākijā,
prezidenta vēlēšanas Grieķijā, Horvātijā un Polijā, kā arī vietējās varas vēlēšanas Francijā un Lielbritānijā. Kuriem spēkiem par labu kritīs vēlētāju izvēle, to rādīs laiks. Taču
šobrīd ir iezīmējusies tendence, ka valstīs ar ilgstošu populistu klātbūtni populistu partijas piemeklē tāds pats liktenis kā tradicionālās varas partijas, ja iedzīvotāju dzīvē nav
notikuši būtiski uzlabojumi. Valstīs, kurās populistu partijas ir spējušas ieklausīties cilvēkos un ir veikušas reformas to labā, tām ir izredzes palikt pie varas. Varētu apgalvot,
ka mūsdienu mainīgajā vidē aizvien mazāk iedzīvotāju izjūt stabilu piederību un lojalitāti politiskajām partijām; tā mainās, ja partija nereaģē uz vēlētāju bažām, kā rezultātā iedzīvotāji balso par partijām un to līderiem, kuri sola mazināt augošo nevienlīdzību un piedāvā drošības sajūtu. Rezultātā ievēlēto partiju ideoloģiskais spektrs
ir plašs, bieži novedot pie fragmentēta parlamenta un grūtībām izveidot valdību. ES
acīmredzams ir zaļo partiju uzplaukums, un šis fenomens skaidrojams gan ar aizvien
pieaugošu apziņu, ka klimata pārmaiņas ir reālas un tās radīs nenovēršamas izmaiņas
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nākotnē, gan ar faktu, ka vairāk nekā 30 % eiropiešu ir jaunāki par 30 gadiem42 – un
viņi būs tie, kuriem nāksies sadzīvot ar klimata pārmaiņu radītajām sekām. Tieši jaunu
cilvēku aktivitātes pieaugums vēlēšanās var būt skaidrojums arī zaļo partiju salīdzinoši
augstajai popularitātei EP vēlēšanās; jauniešu aktivitāte nacionālajās vēlēšanas potenciāli var šo tendenci nākotnē pastiprināt.

“ZELTA IESPĒJU” MEKLĒJOT
2019. gadā “zaļāka” ir kļuvusi arī Latvijas politika. Latvija ir spērusi drosmīgu soli
un no pasīva vērotāja ir kļuvusi par ambiciozas ES klimata politikas aizstāvi. Proti,
ES līderu neformālās tikšanās laikā 2019. gada 10. maijā Sibiu, Rumānijā, Latvijas
premjerministrs K. Kariņš pievienojās Beļģijas, Dānijas, Francijas, Luksemburgas,
Nīderlandes, Portugāles, Spānijas un Zviedrijas aicinājumam ieviest daudz ambiciozāku politiku klimata pārmaiņu mazināšanai.43 Jūnija Eiropadomē Latvija atbalstīja
EK rosināto mērķi44 ES kļūt par klimatneitrālu valstu savienību līdz 2050. gadam.
Pirms tam apstiprinātajā Latvijas nacionālajā pozīcijā pausts, ka Latvijai jāizmanto
tehnoloģiskie un aprites ekonomikas risinājumi, lai efektīvi izmantotu resursus, tā
aizsargājot vidi un dabu.45 K. Kariņš vairākkārt ir uzsvēris, ka klimata pārmaiņas
ir “zelta iespēja” Latvijas tautsaimniecības attīstībai, un “šī pozīcija ir pirmā, kas
apstiprina fundamentālu domāšanas maiņu”. Oktobrī Latvijas vides un reģionālās
attīstības ministrs Juris Pūce kopā ar Dānijas, Francijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Portugāles, Spānijas un Zviedrijas vides ministriem nosūtīja vēstuli46 Fransam
Timermanam – topošajam EK priekšsēdētājas vietniekam, kura atbildībā būs t. s.
“Eiropas zaļā vienošanās”, aicinot vēl līdz gada beigām vienoties par globālās sasilšanas ierobežošanu līdz 1,5 °C no pirmsindustriālā līmeņa, un šī mērķa vārdā līdz
2030. gadam samazināt ES radīto siltumnīcefekta gāzu izmešus par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, kā arī sasniegt ES klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.
Vēstulē uzsvērti ieguvumi, ko šāda pieeja sniegtu ES ekonomikas modernizācijai,
izaugsmei un darbavietām un pasvītrota ES daudzgadu budžeta loma klimata pārmaiņas mazinošu aktivitāšu ieviešanā. Kopīga izpratne par nepieciešamību mazināt klimata pārmaiņas panākta arī Baltijas valstu vides ministru starpā, parakstot
kopīgu deklarāciju cīņai pret klimata pārmaiņām. Tas noticis, neskatoties uz Igaunijas iebildumiem pret EK piedāvāto klimatneitralitātes mērķi jūnija Eiropadomē.47
Retorikas maiņa attiecībā uz klimata pārmaiņām novērojama arī ārpolitikā, kur klimata pārmaiņas tiek uzsvērtas kā viens no galvenajiem Latvijas ārpolitikas izaicinājumiem48; tāpat klimata pārmaiņu mazināšana ir kļuvusi par tēmu, kas tiek aizvien
aktīvāk apspriesta Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības formātos.49
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Klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi patiesi varētu būt iespēja ES un Latvijas attīstībai. Neskatoties uz to, ka ES veido politiku klimata pārmaiņu mazināšanai jau vismaz trīsdesmit gadus, šobrīd pielāgošanās klimata pārmaiņām piedzīvo
atkārtotu renesansi. Klimata pārmaiņas ir gan EK jaunās priekšsēdētājas U. fon der
Leienas, gan EP priekšsēdētāja D. Sasoli prioritāte. Tās tiek uzskatītas par vienu no
draudiem ES iedzīvotājiem un teritorijai ES Globālajā stratēģijā 50, tās ir ES Padomes Stratēģiskās darba kārtības 2019.-2024. gadam sastāvdaļa51, to mazināšanas
mērķis caurvij ES politiku īstenošanu nākamajā ES daudzgadu budžetā. 52 Adaptācija klimata pārmaiņām būs arī ES nākamās pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropai” prioritāte, tostarp četras no piecām īpašajām pētniecības
un inovāciju misijām būs vērstas uz klimata pārmaiņu ierobežošanu. 53 Neskatoties uz lielāko piesārņotāju – tādu kā ASV – izstāšanos no Parīzes vienošanās un
atteikšanos uzņemties globālas saistības izmešu mazināšanā, ES ir apņēmības pilna
uzņemties globālu līderību klimata pārmaiņu mazināšanā. Dalībvalstu aktivitātes
ir izšķirošas ES ambīciju īstenošanā, līdz ar to Latvijas politiskās elites apņemšanās ir solis pareizajā virzienā. Cik tālejoša Latvija būs ne vien vārdos, bet arī darbos,
parādīs diskusijas pirms 2020. gadā gaidāmā Apvienoto Nāciju Organizācijas klimata samita Glāzgovā, Lielbritānijā, kurā plānots vienoties par konkrētiem plāniem
un saistošiem nacionāliem mērķiem pēc 2020. gada, lai samazinātu SEG izmešus
jau tuvākajā dekādē.
Iedzīvotāju atbalsts un iesaiste būs izšķiroša klimata pārmaiņu mazināšanā praktiskajā plāksnē. Zaļo partiju popularitāte Eiropā pierāda klimata jautājumu renesansi
iedzīvotāju apziņā. Par to lielā mērā jāpateicas zviedru vides aktīvistei, skolniecei
Grētai Tūnbergai, kura pamanījusies sakult ne vienus vien ūdeņus, un pulcē ap sevi
miljoniem sekotāju visā pasaulē. ES vidēji klimata pārmaiņas par globālu problēmu
uzskata 23 %54, un šis rādītājs ir audzis par 8 % no 2015. gada55, kad tika panākta
vienošanās par Parīzes līgumu. Latvijā tikai 11 % iedzīvotāju klimata pārmaiņas
uzskata par nopietnu globālu problēmu, un tas ir otrs zemākais rādītājs ES aiz Bulgārijas. 56 Taču šādu iedzīvotāju īpatsvars no 2015. gada ir audzis par 4 %57 (vidēji 1 %
gadā), kas liecina, ka klimata pārmaiņu mazināšanas aktualitāte lēnām, bet palielinās arī Latvijas sabiedrībā. Latvijas interesēs būtu nepalaist garām šo mirkli, kad
adaptācija klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi ir ES
darba kārtības augšgalā, tostarp plānojot tam palielinātu finansējumu ES daudzgadu
budžetā, un izmantot “zelta iespēju” gan inovāciju un aprites ekonomikas ieviešanā,
gan politiskās elites un sabiedrības iesaistes stiprināšanā.
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SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS
2019. gadā ES turpināja sastapties ar izaicinājumiem, ko rada savstarpēji nesavienojamas vēlmes, no vienas puses, būt atvērtiem, bet, no otras puses, protekcioniskiem. Stūrēt starp šiem poliem ir nācies gan Lielbritānijas politiskajai elitei, meklējot Lielbritānijas “sarkanajām līnijām” atbilstošāko Izstāšanās līguma variantu, gan
ES institūciju un dalībvalstu vadībai, lemjot par tālāku ES paplašināšanos. Kurš no
politiskajiem spēkiem stūrēs EP, vēl būs vērojams 2020. un turpmākajos šī EP sasaukuma gados, taču skaidrs, ka tas vairs nebūs ETP un S&D tandēms. Aizvien pieaugošu lomu EP ieņems liberālais un zaļi domājošais deputātu spektrs; tāpat nāksies
rēķināties ar eiroskeptiskajiem un labēji radikālajiem spēkiem. Klimata politikā stūri
savās rokās ir pārņēmuši jaunieši, kas, apelējot pie savas nākotnes perspektīvām, pieprasa pārtraukt neizlēmīgo un stagnējošo attieksmi pret klimata pārmaiņu mazināšanu. Latvija to šogad ir izdarījusi, un arī ES jaunie līderi izskatās apņēmības pilni.
2020. gadā, visticamāk, turpināsies līdzsvara meklēšana starp liberālu un atbildīgu
pasaules kārtību aizstāvošām un protekcionistiskām un nacionālo pārākumu proponējošām vērtībām. Papildus ekonomiskai drošībai ES iedzīvotāji aizvien vairāk
uztraucas par fizisko un sociālo drošību, kas ir pieaugošu terorisma draudu un imigrācijas, kā arī novecošanās un sociālās nevienlīdzības palielināšanās sekas. Latvijas
interesēs ir vienota, stabila un spēcīga ES gan tās iekšienē, gan ārpus ES robežām,
tāpēc šī raksta noslēgumā piedāvāšu vairākus ieteikumus tālākai apsvēršanai. Pirmkārt, Lielbritānijas izstāšanās no ES process, lai arī nogurdinošs, nebūt vēl nav noslēdzies. Neskatoties uz procesa negatīvo ietekmi gan uz Lielbritānijas ekonomiku,
gan hipotētiski arī uz tās teritoriālo integritāti, gan publisko tēlu, tam paradoksālā
kārtā ir bijusi arī pozitīva ieteikme uz ES vienotību un pilsonisko aktivitāti, proti,
Brexit ir izgaismojis nepatīkamās sekas, ko nekritiska sekošana populistu solījumiem
var nodarīt valstij, kas savukārt mobilizējis gan ES dalībvalstis, gan sabiedrību. ES
interesēs joprojām ir sakārtota un līgumos balstīta Lielbritānijas izstāšanās no ES,
līdz ar to ES nav pamata nepagarināt izstāšanās termiņu, ja 2020. gada 31. janvārī
Lielbritānija nav spējusi ratificēt Izstāšanās līgumu. Lielbritānijas pieredze pierāda,
ka izstāšanās tāpat kā iestāšanās ES ir ilgstošs un daudžķautņains process, un valstij no ES ir jāizstājas tikai tad, kad tā patiesi tam ir gatava. Lielbritānijas iekšpolitiskā sašķeltība par to gan šobrīd neliecina. Otrkārt, ir jādod iespēja pievienoties ES
tām valstīm, kuras ir tam gatavas, tā pildot dotos solījumus un saglabājot uzticama
partnera tēlu. ES vilcināšanās uzsākt iestāšanās sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju mazina ES kredibilitāti Rietumbalkānu reģiona valstu acīs, vājinot ES
ietekmi kā globālam spēlētājam. Vienlaikus vilcināšanās rada potenciālus draudus
ES drošībai, ļaujot Rietumbalkānu reģionā ienākt un nostiprināties citiem, pret ES
ne vienmēr draudzīgi noskaņotiem spēlētājiem. Treškārt, miljoniem cilvēku gan EP,
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gan nacionālajās vēlēšanās ir balsojuši, no vienas puses, par galēji labējiem un eiroskeptiskiem, bet no otras puses, par liberāliem un zaļu dzīvesveidu popularizējošiem
spēkiem. Nebūtu pārgalvīgi apgalvot, ka par šo ideju pārstāvošajām partijām balsojušos vieno vēlme būt pasargātiem – no fiziska uzbrukuma, ekonomiskas un sociālas
nevienlīdzības, demokrātijas un tiesību ierobežošanas, nākotnes katastrofām u. tml.
ES ir jāspēj reaģēt uz šīm bažām, ne vien informējot un uzklausot ES pilsoņus, bet
nodrošinot viņiem arī atgriezenisko saiti iesaistes un konkrētu rīcībpolitiku veidā.
Ceturtkārt, nejūtot politiskās elites atbalstu, cilvēki “iesaistās” politikas veidošanā
citos, nekonvencionālos veidos. Miljoniem jauniešu pasaulē prasa pārmaiņas attieksmē pret klimata izmaiņām, un politiķu pienākums būtu sadzirdēt šo aicinājumu.
Latvijas politiskā elite to jau ir izdarījusi, taču 2020. gada svarīgākais uzdevums būs
ietērpt vārdus jau konkrētos ambiciozo mērķu īstenošanas plānos.
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EIROZONAS NĀKOTNE:
PĒDĒJAIS LAIKS KĻŪT
REĀLISTISKIEM
Aldis Austers
Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks

2019. gada janvārī Saeimas ikgadējās ārpolitikas debatēs Latvijas ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs norādīja, ka saskata eirozonas nostiprināšanā nozīmīgi līdzekli
Eiropas interešu globālai īstenošanai. Ministrs arī uzsvēra, ka Latvijas pievienošanās eirozonai bija stratēģiski tālredzīgs lēmums, tāpēc eirozonas jautājumi ieņemot
īpašu vietu Latvijas Eiropas politikā.1
Diemžēl skats uz eirozonas nākotni nav iepriecinošs. Saskaņā ar vadmotīvu “Vienots
tirgus, vienota valūta” eiro bija iecerēts kā instruments, kurš veicinās dalībvalstu
ciešāku ekonomisko sadarbību ES vienotājā tirgū un ļaus būtiski pietuvoties ASV
ekonomiskajai efektivitātei un ietekmei. Taču labi iecerētais unikālais pārnacionālas
valūtas projekts šobrīd ir pārvērties ne tikai par Eiropas valstu, bet arī visas pasaules ekonomiku kropļojošu mehānismu. Kombinācijā ar vienotā tirgus trūkumiem un
kopējās ārējās un drošības politikas vājumu, eirozonas strukturālās nepilnības padara ES attīstības stratēģijas “Eiropa 2020” vīziju par to, ka ES reiz varētu kļūt par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē, par
utopiju.2
Latviešiem ir tāds teiciens “Cita acī skabargu redz, pats savā baļķi neredz”. Eirozonas
pārvaldību šobrīd raksturo ekonomiskās domāšanas dogmatisms un paštaisnums.
Eirozonas dalībvalstīm šobrīd ir izvēle – (1) vai nu īstenot nepieciešamās iekšējās
reformas, (2) piekrist jaudīgākiem ES fiskālās solidaritātes (pārdales) mehānismiem,
vai arī (3) ļaut eirozonai izjukt, tādējādi parakstot “nāves” spriedumu arī visai ES.
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EIROZONAS ATTĪSTĪBA 2019. GADĀ
Savā pēdējā intervijā 2019. gada novembrī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja
amatā Žans Klods Junkers ar lepnumu atzīmēja, ka viņa Komisijas darbības laikā
(2014–2019) ir radīti 14 miljoni jaunu darba vietu un ka, pateicoties viņa iniciētajam Investīciju plānam, Eiropā ir radītas investīcijas 450,6 miljardu eiro apmērā (tas ir līdzvērtīgi 2,8 procentiem no ES IKP 2018. gadā). Viņš lepojās, ka ES
ekonomika ir pieredzējusi izaugsmi divdesmit četrus ceturkšņus pēc kārtas un ka
bezdarbs ir atgriezies pirmskrīzes līmenī. 3
Patiesi, lai arī dzīves standarta plaisa joprojām ir ievērojama starp ES dienvidu un
ziemeļu reģioniem, kopš Lielās recesijas ir būtiski augusi dienvidu konkurētspēja,
salīdzinājumā ar ziemeļiem. Piemēram, Grieķijā darbaspēka izmaksu pieauguma
temps ir izlīdzinājies ar Vācijas. Tā iespaidā ir izlīdzinājušās importa un eksporta
plūsmas starp ES dienvidiem un ziemeļiem.4
Par spīti pēdējo gadu ES attīstībai, ir konstatējamas arī vairākas problemātiskas tendences. Pirmkārt – ES attīstība pēc Lielās recesijas ir bijusi izteikti vājāka nekā ASV
(1. attēls). Ja kopš 2010. gada IKP pieaugums ASV ir sasniedzis 19 procentus, tad
ES – 13 procentus un eirozonā – tikai 11 procentus. Arī bezdarba rādītāji ir bijušu
sliktāki.
Reālais IKP uz iedzīvotāju

Bezdarbs

Pārmaiņas procentos kopš 2008. g.

Pārmaiņas procentos pret 2008. g.
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ASV

ES (28 valstis)

1. attēls. IKP un bezdarba rādītāju salīdzinājums ES un ASV, 2008. gada 1. cet. –
2019. gada 1. cet. Avots: OECD statistikas dati
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2019. g. 1. cet.

2018. g. 1. cet.

2017. g. 1. cet.

2016. g. 1. cet.

2014. g. 1. cet.

2015. g. 1. cet.

2013. g. 1. cet.
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2010. g. 1. cet.

60%
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Otrkārt – izaugsme eirozonā ir bijusi vājāka nekā ES kopumā. Kā redzams 2. attēlā, atšķirības starp ES un eirozonu ir jūtamas un tās progresē. Piemēram, eirozonā
ir bijis sliktāks patēriņa rādītājs, kas ietver arī investīcijas. Tajā pašā laikā eirozonas
ekonomiskajā attīstībā lielāka nozīme ir bijusi eksportam. Šie abi rādītāji kopumā
liecina, ka eirozonas ekonomiskajā attīstībā pēdējos gados daudz lielāka nozīme ir
bijusi ārējam, nevis iekšējam pieprasījumam.
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Treškārt –2018. gadā gan ES, gan eirozonas ekonomiskā izaugsme sāka palēnināties,
turklāt eirozonā tas notiek straujāk. Šobrīd visstraujākā ekonomiskā attīstība ir vērojama tajās dalībvalstīs, kuras smagi cieta no recesijas – Īrijā, Ungārijā un Rumānijā.
Savukārt agrākie ekonomiskās izaugsmes līderi – Vācija, Zviedrija un Francija ir zaudējušas izaugsmes tempu (3. attēls). Apjoma ziņā lielākie “vilcēji” ir Nīderlande un

3. attēls. IKP izaugsmes rādītāji 2017. gada 3. ceturksnī un 2019. gada 2. ceturksnī,
procenti pret iepriekšējā gada to pašu periodu, un bezdarbs 2019. gada 2. ceturksnī, procenti pret ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, sezonāli izlīdzinātie dati. Piezīme: dati par
SK (Slovākiju) nav pieejami. Avots: Eirostata datu kopas [namq_10_gdp] un [une_educ_q]
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Spānija. Sākot ar 2017. gada 2. pusi, pēc ilgstošās recesijas, arī Grieķija ir atgriezusies
pie lēnas ekonomiskās izaugsmes. Vienlaikus novērojamas ievērojamās atšķirības
eirozonas dalībvalstu bezdarba rādītājos – šādos apstākļos vienotas monetārās politikas īstenošana ir ārkārtīgi apgrūtināta. 5
Ekonomisti ir vienisprātis, ka ES un eirozonas izaugsmes krituma cēlonis ir ne tik
daudz attīstības cikliskums,6 cik izveidojusies nestabilitāte starptautiskajā tirdzniecībā un ārējā pieprasījuma kritums, kas īpaši negatīvi atsaucas uz Vāciju. Eiropas
Komisijas eksperti prognozē, ka kritums Vācijas automobiļu rūpniecībā negatīvi
atsauksies arī uz citām ES dalībvalstīm, īpaši Čehiju, Slovākiju un Ungāriju.7
Patiesībā, pēc Lielās recesijas eirozona ir spējusi atgriezties pie ekonomiskās izaugsmes tikai pateicoties izdevībai, ko sniedza augošie ārējie tirgi. Vēl 2011. gadā eirozonai bija sabalansēts ārējās tirdzniecības saldo (4. attēls) – tās eksporta izrāviens ir
vien dažu pēdējo gadu fenomens. Taču tas bijis tik jaudīgs, ka jau 2012. gadā apsteidza Ķīnu, savukārt 2017. gadā eirozonas ārējās tirdzniecības pozitīvais saldo pārsniedza Ķīnas rādītāju jau vairāk nekā divas reizes. Šobrīd galvenā globālā aizdevēja
lomu Ķīnas vietā ir ieņēmusi eirozona, kamēr ASV turpina būt lielākais pasaules aizņēmējs. Tāpēc, ja runa ir par globālo nelīdzsvarotību, tad tāda ir novērojama ne vairs
starp ASV un Ķīnu, bet gan starp ASV un eirozonu, kam nenoliedzami ir ietekme uz
ASV attiecībām ar ES.8
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4. attēls. Tekošā konta saldo salīdzinošie rādītāji starp eirozonu, ASV un Ķīnu, miljoni ASV dolāru, 2008–2018. Avots: OEDD datu kopa [Balance of Payments BPM6]

Pieaugošie tirdzniecības konflikti ir atņēmuši eirozonai iespēju turpināt augt uz citu
tirgu rēķina. Eiropas Komisijas 2019. gada rudens prognozes liecina, ka, lai arī eirozonas ekonomika turpinās augt arī 2020. un 2021. gadā, tas notiks, nepārsniedzot
1,4 procentu robežu, un, lai gan bezdarbs samazināsies vēl vairāk un darbalgas augs,
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iekšējais pieprasījums eirozonā tik strauji neaugs dēļ mājsaimniecību uzkrājumu veidošanās tendences, ko pastiprina gan valdību taupības pasākumi, gan arī korporatīvā
sektora atliktie ieguldījumi.9 Tāpēc turpmākajos gados ārējās vides nenoteiktības un
vājā iekšzemes pieprasījuma dēļ Eiropas ekonomiku visticamāk sagaidīs ilgstošs “lienošas” izaugsmes periods.10

STARPTAUTISKO NOTIKUMU IETEKME UZ EIROZONU
2019. gadā starptautiskā ekonomiskā situācija turpināja pasliktināties. Prognozes
liecina, ka 2019. gadā pasaules ekonomiskā izaugsme nepārsniegs 3,3 procentus un
2020. gadā – 3,6 procentus.11 Palēninājuma galvenais iemesls – pieaugošie tirdzniecības konfliktu apmēri, kā ietekmē tiek traucēta kompāniju piegāžu ķēžu normāla funkcionēšana.12 SVF un OECD eksperti ir vienisprātis, ka pasaules ekonomika
esošā tirdzniecības konflikta sekas izjutīs ilgstoši: starptautisko tirdzniecību regulējošā sistēma ir neatgriezeniski sabojāta un PTO savā līdzšinējā veidolā visticamāk ir
jau pagātne.13
Ekonomiskie zaudējumi no ASV–Ķīnas tirdzniecības konflikta 2020. gadā tiek lēsti
0,8 procentu apmērā no pasaules IKP. Ekspertu ieskatā, ja izvērsīsies ES–ASV tirdzniecības konflikts, tad zaudējumi būs vēl lielāki.14 Pirmkārt, ES un ASV saista daudz
ciešākas tirdzniecības un investīciju saites nekā ASV un Ķīnu (apjoma ziņā ES–ASV
tirdzniecība pārsniedz Ķīnas–ASV tirdzniecību par 70 procentiem). Otrkārt, lielākā daļa no tirdzniecības starp ES un ASV faktiski notiek ASV subjektiem piederošo
multinacionālo kompāniju iekšienē.15 Tirdzniecības karš būtiski apgrūtinās šo kompāniju darbību.
Ekonomisko globalizāciju līdz šim lielā mērā bija sekmējis ASV principiālais atbalsts
daudzpusējai un noteikumos balstītai pasaules kārtībai. Šī principialitāte apvienojumā ar ASV ekonomisko un politisko ietekmi, atvērtību un nediskriminējošu attieksmi
pret ārvalstu uzņēmumiem bija padarījusi ASV par uzticamu un paredzamu partneri. Neskatoties uz to, ka ASV īpatsvars pasaules ekonomikā pēdējo desmitgažu laikā
ir būtiski samazinājies, tās tomēr ir spējušas saglabāt savu prominento lomu pasaules
ekonomikā, pateicoties to ekonomiskās infrastruktūras nozīmes pieaugumam.
Līdz ar Donalda Trampa kļūšanu par ASV prezidentu 2017. gadā, situācija ASV ir
kardināli mainījusies un šobrīd vairs nav iespējams paļauties uz ASV kā uzticamu
partneri. Trampa politika ir radījusi virkni izaicinājumu arī ES – ne tikai ekonomiska, bet arī morāla un politiska rakstura. Pirmkārt, tā izgaismo ES tehnoloģisko,
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ekonomisko un politisko atkarību no ASV, un to, ka ES rīcībā nav efektīvu instrumentu, lai īstenotu no ASV atšķirīgu ārējo ekonomisko politiku. Otrkārt, partnerībā ar ASV būtu vieglāk panākt Ķīnas atbalstu globālo tirdzniecības noteikumu
pārskatīšanai un PTO reformēšanai Šobrīd šāda partnerība ar ASV nav iespējama,
jo pēdējā ir izvēlējusies iet tiešas konfrontācijas ceļu. Treškārt – tiek apšaubīta tā
pasaules kārtība, uz kuras pamatiem ir veidojusies Eiropas integrācija.

EIROZONAS SASNIEGUMI, VEIKSMES UN NEVEIKSMES
2019. GADĀ
2019. gadā notikumi – tirdzniecības konfliktu tālāka eskalācija, pieaugošā ģeotehnoloģiskā sāncensība starp ASV un Ķīnu16 un ASV pieaugošais naidīgums pret Irānu
un visām tām valstīm, kuras vēlas ar Irānu sadarboties – uzskatāmi apliecināja ka,
neskatoties uz ambiciozo retoriku,17 ES nav nedz pietiekami cieši integrēta ekonomiska savienība, nedz spēka faktors pasaules politikā, lai varētu spēkoties ne tikai
ar Ķīnu, bet arī ASV. Vienota skatījuma trūkums par ES stratēģiskajiem mērķiem
un līdzekļiem šo mērķu sasniegšanai padara ES dalībvalstis viegli manipulējamas,
savukārt dziļas un autonomas Eiropas finanšu sistēmas trūkums kavē eiro pozīciju nostiprināšanos pasaules finanšu tirgos, kas savukārt liedz iespējas ES īstenot no
ASV atšķirīgu ekonomisko sankciju politiku.18
Šobrīd jaudīgākais ES rīcībā esošais lielvaru ietekmēšanas līdzeklis ir plašais iekšējais tirgus, piekļuve kuram var tikt gan palielināta, gan ierobežota. Šī instrumenta galvenie trīs “asmeņi” ir Eiropas Komisijas ekskluzīvās tiesības veidot ES ārējo
tirdzniecības politiku, stingrie iekšējie konkurences noteikumi, un valsts pasūtījuma noteikumi. Piekļuve vienotajam tirgum ir gana spēcīgs arguments, lai ietekmētu
Ķīnu un daļēji ASV, bet ne Krieviju. Kā norāda eksperti, Ķīnas valdību ārpus savas
valsts ideoloģiskie jautājumi neuztrauc, jo tā nav tendēta uz savas pārvaldības modeļa eksportu. Starptautiski Ķīnai ir tikai ekonomiskas intereses un tāpēc ir paredzami, ka Ķīna būs pragmatisks partneris. Ar Krieviju situācija ir savādāka – tās valdība
izmanto konfrontāciju ar Rietumiem, lai uzturētu savu iekšzemes leģitimitāti, tāpēc
Krievijas rīcībā dogmatiska, nevis pragmatiska, tāpēc padziļinātas tirdzniecības
attiecības nav aspekts, ar kura palīdzību būtu iespējams ietekmēt Krievijas rīcību.19
Diemžēl ES dalībvalstu pārmērīgā paļāvība uz eksportu rada atkarības. To apliecināja ar pārējām ES dalībvalstīm nesaskaņotais Vācijas lēmums atļaut Ķīnas
Huawei kompānijai veidot Vācijā 5G tīklu. Šāds Vācijas vienpusējs lēmums bija
pretrunā ar ES kopējo kiberdraudu riska novērtēšanas sistēmu, iznīcina centienus
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attīstīt Eiropas pašmāju tehnoloģisko bāzi (zīmīgi, ka ASV tajā pašā laikā paļaujas uz Eiropas kompānijām Nokia un Erricson), un samazina ES ietekmi kopumā,
apliecinot, ka rūpniecības politikā dominē nevis kopējās, bet nacionālās intereses.20
Atkarība no eksporta ir raksturīga mazām valstīm ar vāji diversificētu ražošanu un
resursu apgādi, taču eirozona veido teju 1/6 daļu no pasaules ekonomikas un to
raksturo augsti diversificēta un sociāli attīstīta tautsaimniecība.
Ir pamatoti apgalvot, ka eirozonas eksportā balstīta ekonomiskā izaugsme bija apzināti veidotu ekonomiskās pārvaldības politiku rezultāts. Divi galvenie faktori, kuri
ir veicinājuši eirozonas iekšzemes pieprasījuma kritumu, pieaugošo starptautisko
konkurētspēju un atkarību no eksporta: vispārējie taupības pasākumi (valdības, korporatīvie un mājsaimniecību) un ekspansīvā monetārā politika. Zīmīgi, ka, ja pirms
Lielās recesijas tās bija galvenokārt Eiropas bankas, kuras bija aktīvas ārvalstu tirgos,
tad pēc recesijas – Eiropas industriālie uzņēmumi.
Eirozonas paradokss ir tāds, ka līdz šim galveno atvieglojumu neelastīgajam valūtas
un fiskālajam stāvoklim eirozonas perifērijā ir nodrošinājusi atvieglota vienota monetārā pozīcija. Ja ECB sākot ar 2012. gadu nebūtu pielāgojusi savu politiku, perifērijas
valstis būtu nonākušas naudas grūtībās un ļoti iespējams, būtu bijušas spiestas izstāties no eirozonas. Ir jāpiekrīt OECD ekspertiem, kuri norāda, ka eirozona šodien
būtu daudz labākā situācijā, ja tā būtu izmantojusi ne tikai monetāros, bet arī fiskālos instrumentus: tas būtu ļāvis sasniegt lielāku ekonomisko izaugsmi, nepalielinot
valsts parādu, un īstenot mazāk agresīvu monetāro politiku, tādējādi novēršot pusi no
finanšu aktīvu cenu pieauguma pēdējo gadu laikā un citas nelabvēlīgās blaknes.21
Diemžēl koordinēti fiskālie atbalsta pasākumi eirozonā nav bijuši iespējami ideoloģisku aizspriedumu un politisku iemeslu dēļ. Taupības mērogs eirozonā ir sasniedzis
vēsturiski augstu līmeni, pārsniedzot ceturto daļu no eirozonas IKP.22 Tā ietekmē
eirozonā ir notikusi iekšējā devalvācija – algu un cenu samazinājums, kā iespaidā ir
augusi eirozonas starptautiskā konkurētspēja, taču ir samazinājies arī iekšējais pieprasījums. Vienkāršoti aprēķini liecina, ka, lai neitralizētu fiskālās konsolidācijas un
pārmērīgas uzkrāšanas radīto negatīvo ekonomisko iespaidu uz iekšzemes patēriņu
kopš 2013. gada, fiskālās stimulācijas apjomam 2018. gadā būtu bijis jābūt līdzvērtīgam 22,3 triljoniem eiro.
Starptautiskās institūcijas un iestādes, tajā skaitā arī Eiropas Komisija, ir mudinājušas tās eirozonas valstis, kurām ir tāda iespēja, pastiprināt fiskālo stimulēšanu, jo
šobrīd monetārais arsenāls jau ir pa lielam izmantots. Atšķirībā no ASV, eirozona
nav spējusi pacelt bāzes likmes, tāpēc bāzes likmju samazinājums vairs nav iespējams. Arī ECB valdību obligāciju iepirkšana tuvojas nospraustajai 33 procentu limitam no šo obligāciju emisijas kopapjoma. Šo robežu ir noteikusi pati ECB. Teorētiski
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šo limitu var paaugstināt, taču tad palielinās risks, ka ECB var kļūt par dalībvalstu
vērtspapīru portfeļa lielāko turētājs un iegūstot veto tiesības gadījumā, ja kāda eirozonas valsts nonāktu maksātnespējas situācijā, kas nostādītu ECB neērtā situācijā.
Arī visi pārējie monetārie instrumenti ir iedarbināti – to ir atzinis pats Mario Dragi.
Viņš arī ir uzsvēris, ka “naudas došana cilvēkiem jebkurā formā, ir fiskālo politiku
[valdību], nevis monetārās politikas [centrālo banku] uzdevums.” 23/24
Lai arī ECB īstenotā monetārā politika palīdzēja stabilizēties finanšu situācijai eirozonas perifērijā un izvairīties no deflācijas, taču tai ir bijušas arī vairākas būtiskas
blaknes: (1) tas pēdējo desmit gadu laikā ir pazeminājis eiro vērtību pret ASV dolāru
par 30 procentiem, radot neapmierinātību ASV;25 (2) neordinārie risinājumi ir radījuši šķelšanos eirozonas centrālo banku vidū un, protestējot pret ECB īstenoto politiku, no tās valdes ir atkāpušies divi Vācijas locekļi – Jirgens Štarks (Jürgen Stark)
2012. gada janvārī un Sabīne Lautenšlāgere (Sabine Lautenschläger) 2019. gada septembrī; (3) negatīvās bāzes procentu likmes negatīvi ietekmē banku peļņas rādītājus, izkropļo uzkrājošo finanšu instrumentu – apdrošināšanas un pensiju – tirgu, kā
arī rada aktīvu cenu “burbuļus” un aizņemšanās “drudžus” un, visbeidzot, (4) ECB
vērtspapīru (valdību obligāciju un citu aktīvu) iepirkumi ir veicinājuši noguldījumu
aizplūšanu uz ārvalstīm – kopš 2015. gada aptuveni 300 miljardi eiro ikgadu.26
Ir jāpiekrīt Francijas prezidentam Emanuēlam Makronam, ka tas ir absurdi, ka Eiropa uzkrātos līdzekļus iegulda ASV valsts obligācijās, tādējādi finansējot ASV nevis
savu attīstību, lai gan pašā Eiropā akūti trūkst investīciju gan infrastruktūras, gan
klimatam draudzīgāku un viedo tehnoloģiju attīstībā. Turklāt tas notiek veidā, kas
pakļauj šīs Eiropas investīcijas valūtas un citiem riskiem, pār kuriem Eiropas valdībām nav nekādas ietekmes.27 Būtībā eirozona nespēj panākt to, lai uzkrājumi pārvērstos investīcijās, tāpēc savu aizdošanas kapacitāti faktiski eksportē uz citām valstīm – ASV, Lielbritāniju un Ķīnu.28
2019. gada 1. novembrī Mario Dragi ECB prezidenta postenī nomainīja agrākā Francijas finanšu ministre un SVF direktore Kristīna Lagarda. Dragi bija parādījis sevi kā
kompetentu finansistu, apveltītu ar politisku talantu un izcilu spriestspēju.29 Viņš spēja
pieņemt drosmīgus lēmumus. Lagarda, kaut arī juriste pēc izglītības un bez centrālās
bankas vadīšanas pieredzes, politisko un komunikācijas prasmju ziņā tiek vērtēta tik pat
augstu kā Dragi.30 Jau drīz pēc stāšanās amatā Lagarda norādīja, ka eirozonai ir vairāk
jārūpējas par sava iekšējā pieprasījuma izaugsmi un jākļūst līdzsvarotākai savā attīstībā.31 Viņa arī ir paziņojusi, ka iecerējusi pārskatīt ECB līdzšinējo monetāro stratēģiju.32
Problēmas ir arī ar ES vienoto tirgu. Būdams Eiropas kopējo politiku mugurkauls,
tas nenoliedzami ir pats nozīmīgākais Eiropas integrācijas sasniegums. Vienotais
tirgus rada iespēju uzņēmumiem augt lielākā mērā nekā tas būtu iespējams kādas
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Eiropas valsts iekšēja tirgu ietvaros. Ar ideālu par četrām “brīvībām”: netraucētu
preču, kapitāla, pakalpojumu un personu pārrobežu kustību, vienotais tirgus bija
nozīmīgs solis tādas Eiropas tirgus virzienā, kas efektivitātes ziņā būtu līdzvērtīgs
ASV tirgum.
Diemžēl, neskatoties uz to, ka dalībvalsti tautsaimniecības šo 25 gadu laikā ir būtiski
mainījušās, ES vienotā tirgus attīstība, jeb padziļināšana un paplašināšana, aptverot
jaunās ekonomikas nozares, nav bijusi tik strauja. Kā raksta The Economist, integrācijas projekts, kurš tika veidots robežu barjeru nojaukšanai “ogļu un tērauda” laikmetam, nav piemērots pakalpojumu un digitālās ekonomikas laikam. 33 Piemēram,
atšķirībā no preču pārrobežu kustības, kas ir pilnībā liberalizēta, pakalpojumu sektora liberalizācija ES vienotajā tirgū ir tikai daļēja, tāpēc apstākļos, kad samazinās
rūpniecības relatīvā nozīme, samazinās arī ES vienotā tirgus ekonomiskā nozīme.
Taču pakalpojumu sektors ir daudz ražīgāks par rūpniecību, tāpēc apstākļos, kad
pastāvošo ierobežojumu dēļ Eiropas pakalpojumu kompānijas nevar augt līdzvērtīgi
rūpnieciskajiem uzņēmumiem, Eiropā dominē rūpnieciskie uzņēmumi un ir zemāki
ražīguma rādītāji. 34 Turklāt integrācijas padziļināšanās pakalpojumu jomā liedz arī
straujākas attīstības iespējas jaunajām ES dalībvalstīm, kurām ir priekšrocības tieši
pakalpojumu sektoros. 35

EIROZONAS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS
TUVĀKAJĀ NĀKOTNĒ
Eirozonā one-size-fits-all monetārā politika esošajā veidolā nespēj nodrošināt ekonomiskos ieguvumus tādā apjomā, kas pārspētu valstis, kuras nepiedalās monetārās
integrācijas projektā. 36 Turklāt ir redzams, ka vienotā monetārā politika rada pārmērīgi asimetrisku efektu uz eirozonas dalībvalstīm, tādējādi apgrūtinot eirozonas
galvenā mērķa sasniegšanu – ekonomisko konverģenci. Saglabājoties attīstības plaisai starp eirozonas kodolu un perifēriju, arvien skaļākas kļūst balsis par to, ka eirozona nav bijis veiksmīgs projekts un ka būtu jāmeklē alternatīvas. Itālijas populistisko politiķu flirtēšana ar paralēlās “fiskālās” valūtas ideju un nulle kā izskanējušais
Ungārijas Centrālās bankas pārvaldnieka viedoklis, ka eiro izveidošana ir bijusi stratēģiska kļūda un ka tagad ir nepieciešams radīt mehānismu, kā dalībvalstīm atbrīvoties no šīm lamatām, 37 ir jāuztver kā nopietni brīdinājuma signāli.
Eiropas integrācijai ir svarīgs svaigs impulss. Vienotā tirgus padziļināšana un
atlikušo barjeru nojaukšana, banku un kapitāla savienības izveidošana un kopīgu fiskālo instrumentu attīstīšana veicinās ES ekonomisko izturību, ražīgumu un
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globālās ietekmes pieaugumu. Tāpēc tuvākajos gados ES būs jāpieņem nozīmīgi
lēmumi eirozonas, klimata pārmaiņu un imigrācijas pārvaldības jomās. Ne mazāk
nozīmīgi būs atrast pareizo pieeju tirdzniecības un drošības jautājumos, reaģējot
uz ASV, Krievijas un Ķīnas izaicinājumiem. Izvēršoties konfliktam starp ASV un
Ķīnu, pastāv risks, ka ES kļūs ne tikai par abu sāncenšu pārprodukcijas realizācijas vietu, bet arī arēnu abu cīņai par tehnoloģisko dominanci. Lai atbrīvotos no
perifērijas lomas, kāda šobrīd iedalīta ES, tai būs jāatrod jauni sabiedrotie, kas
palīdzētu atjaunot starptautisko kārtību un izdarītu spiedienu uz ASV un Ķīnu
normalizēt attiecības. Tas būs nopietns pārbaudījums Eiropas diplomātijai.
Gadu desmitiem ilgi ES dalībvalstis nav aktīvi iesaistījušās rūpniecības politikas
veidošanā dēļ tā iemesla, ka tas netika uzskatīts par pareizu virzienu, priekšroku
dodot konkurences noteikumu un integrācijas veicināšanai kā ekonomiskās attīstības dzinuļiem. Tajā pašā laikā gan ASV, gan Ķīnā ir instrumenti nacionālās rūpniecības attīstības atbalstam. ASV tas ir lielais un efektīvais iekšējais tirgus, unitāra
federālā valdība un masīvais militārais budžets, no kura tiek finansēta pētniecība
un attīstība (“R&D”). Ķīnā savukārt pastāv valsts kapitālisms, kurā valdība piedalās ikvienā tautsaimniecības sektorā, un aizsargā vietējos uzņēmumus no ārvalstu
konkurences. 38 Tikmēr ES “vienotais” tirgus joprojām ir kā vidēja lieluma nacionālo tautsaimniecību savirknējums. Sadrumstalotība ir viens no iemesliem, kāpēc
Eiropas kompānijas ir spiestas meklē attīstības iespējas ārpus ES – Eiropas tirgū šīs
kompānijas nevar attīstīt savu potenciālu līdzvērtīgi konkurentiem ASV un tagad
arī Ķīnā. Eiropas telekomunikāciju iekārtu ražotāju gadījums spilgti raksturo šo
situāciju. 39
ES situāciju īpaši delikātu padara tas, ka eirozonas makroekonomiskās pārvaldības īpatnības veicina globālo nelīdzsvarotību. Tas nozīmē to, ka globālās situācijas
normalizācija nevarēs tikt panākta vien ar diplomātiskajiem līdzekļiem. ES un tās
dalībvalstīm būs jāīsteno reformas, lai mazinātu ES pārmērīgo atkarīgu no ārvalstu
tirgiem un stiprinātu iekšējo pieprasījumu. Situāciju īpaši sarežģītu padara gan dziļās domstarpības starp ES ziemeļu un dienvidu dalībvalstīm ekonomiskās politikas
jautājumos, gan starp rietumu un austrumu dalībvalstīm demokrātijas un tiesu varas
neatkarības aspektos, gan arī fragmentētais Eiropas Parlaments, kurā pēc 2019. gada
vēlēšanām nav izveidojusies stabila vairākuma koalīcija.
2019. gada 1. decembrī beidzās Žana Kloda Junkera Eiropas Komisijas pilnvaru
termiņš un darbu uzsāka Urzulas von der Leienas vadītā Eiropas Komisija. Urzula fon der Leiena ir deklarējusi, ka viņas vadītā Eiropas Komisija būs ģeopolitiska.
Proti, ka tās darbības pamatā būs gan ģeogrāfiskais līdzsvars starp dažādiem ES
reģioniem, un ar ES pozīciju līdzsvarošana attiecībās ar Ķīnu un Krieviju.40 Von der
Leiena ir pieteikusi arī jaunu – kopējas stratēģiskās domāšanas kultūras – pieeju.
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Viņas ieskatā šāda pieeja atvieglos lēmumu pieņemšanu un radīs nepieciešamās
sinerģijas vai saskares punktus starp dažādām nozarēm.
Eiropas Komisijas darba plāns 2020. gadam ir jau gana skaidrs. Jaunā finanšu perspektīva 2021–2028, klimata jautājumi un tirdzniecības sarunas ar Apvienoto
Karalisti, kura pametīs ES 2020. gada 31. janvārī, dominēs ES līderu darba kārtībā. Sagaidāms, ka cīņas par resursu sadali starp dalībvalstīm, dalībvalstu iekšienē
un starp dažādiem tautsaimniecības sektoriem radīs ievērojamu politisku spriedzi.
Fon der Leienas Komisijai būs jārisina arī eirozonas makroekonomiskās pārvaldības
uzlabošanas jautājums, jo pašreizējais modelis, īpaši fiskālais ietvars, nav ilgtspējīgs.
Eurointelligence analītiķu vērtējumā tieši eirozonas jautājums noteiks to, vai ES būs
nākotne vai nē.41 ES darba kārtībā būtu jānonāk arī ne tikai pakalpojumu sektora
liberalizācijas, kas kavē globāli spēcīgu Eiropas pakalpojumu kompāniju izaugsmi,
bet arī lielākas nodokļu harmonizācijas jautājumam.42
2020. gadā plānots sasaukt konferenci Eiropas nākotnei un tā ilgs divus gadus. Šādu
priekšlikumu izvirzīja Francijas prezidents Emanuēls Makrons un von der Leienas
vadītajā Komisijā ir nozīmēti vairāki komisāri, kuri atbildēs par konferences sagatavošanu, Komisijas pārstāvību tajā un konferences rezultātu īstenošanu. Šobrīd dalībvalstu vidū nav liela entuziasma par šo konferenci.43 Arī eksperti šaubās par to, vai
šāda konference var sniegt pareizākos risinājumus ES tālākajai attīstībai.44 Jautājums
būtībā ir par to, vai ES dalībvalstis ir gatavas pieļaut to, ka ES līmenī tiek izveidots
jauns un efektīvs pārvaldības līmenis?45 Žana Kloda Junkera atklāsme par to, ka
dalībvalstis gadiem ilgi ir pretojušās priekšlikumiem pastiprināt ES statistikas noteikumus, uzskatot, ka nacionālā suverenitāte ir svarīgāka par uzticamiem un salīdzināmiem datiem, ir patiesi satraucoša.46
Neofunkcionālās integrācijas skolas teorētiķi mēdz norādīt, ka integrācija ekonomiskajās jomās agrāk vai vēlāk novedīs pie politisko institūciju integrācijas nepieciešamības. Šķiet, ka šobrīd šāds brīdis ir pienācis. Līdz šim ASV politiskais spēks
kompensēja Eiropas kopīgo politisko institūciju vājumu, tāpēc ES dalībvalstis varēja atļauties par politisko integrāciju nopietni nedomāt. Taču saasinoties attiecībām
ar pašreizējo ASV administrāciju, ES politiskais vājums kļūst arvien skaidrāk saredzams. ES ekonomisko interešu īstenošana un ekonomiskā attīstība būs apgrūtināta
bez kopīgu politisko un militāro struktūru atbalsta.
Taču šai monētai ir arī otra puse. Tirdzniecības politika un konkurences noteikumi ir divi ES spēcīgākie ārpolitikas instrumenti. Taču tūļāšanās ar ekonomiskās
integrācijas padziļināšanu, piemēram, banku un digitālās savienības pabeigšanu,
kapitāla un fiskālās savienības izveidošanu un pakalpojumu kustības pilnīgu liberalizāciju liedz augt Eiropas multinacionālajām kompānijām un izveidot eiro par
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ASV dolāram līdzvērtīgi jaudīgu ārpolitiskās ietekmes instrumentu. Pēc analoģijas ar zobenu, kurš spēj griezt ar abiem asmeņiem, arī ekonomiskajai un politiskajai integrācijai ir vienai otru jābalsta. Dziļāka ekonomiskā integrācija nesekmēsies
bez ciešākas politiskās sadarbības un otrādi – politiskā sadarbība nebūs sekmīga
bez šādas dziļākas ekonomiskās integrācijas.

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
Patiesais drauds ES pastāvēšanai ir nevis formāla sašķelšanās, bet gan pārmērīgā
atkarība no citiem, investīciju trūkums un tehnoloģisko līderpozīciju zaudēšana.47
Tāpēc jautājums ir par to, vai tuvākajā nākotnē ES būs spējīga kļūt par varas faktoru
starptautiskajā politikā un spēs ietekmēt pasaules notikumus, arī savās ekonomiskajās interesēs, vai arī, dalībvalstu domstarpību nomocīta, pēc principa “beggar-thy-neighbour”, zaudēs pastāvēšanas jēgu.
Ekonomiskā plāksnē ES interesēs ir iegrožot gan ASV protekcionismu, gan Ķīnas
merkantilismu, savukārt politiski – apliecināt savu stratēģisko autonomiju un
nostiprināt globālo ietekmi. Lai to panāktu, ES ir svarīgi stiprināt vienotību dalībvalstu starpā un atrast jaunus partnerus globālas koalīcijas izveidošanai, bet, lai tas
izdotos, ES ir jābūt spējīgai apliecināt, ka tās vērtības, uz kurām tā ir balstīta, nav
zaudējušas savu aktualitāti.48
Pagaidām Eiropas rīcība ir aprobežojušās ar spēcīgiem lozungiem. Piemēram, ES
“Stratēģiskajā darba kārtībā 2019-2024”, kuru Eiropadome apstiprināja 2019. gada
jūnijā, tika akcentēts, ka ES nākotnē ir jākļūst digitāli neatkarīgai. Savukārt Urzula
fon der Leiena, izklāstot savu stratēģisko redzējumu par viņas vadītās Eiropas Komisijas prioritātēm, runāja par nepieciešamību “sasniegt tehnoloģisko suverenitāti kritiski svarīgās tehnoloģiju jomās” par piemēru minot kvantu skaitļošanu.
Taču skaidrs ir arī tas, ka nacionālo valdību nevēlēšanās deleģēt ES papildus kompetences un atvēlēt tai pietiekamus resursus, kļūst arvien arhaiskāka un neproduktīvāka. Kā secina Eurointelligence apskatnieki, pastāv milzīga plaisa starp dalībvalstu
Eiropas reformu ambīcijām un realitāti, turklāt ir novērojama simptomātiska dalībvalstu nevēlēšanās atzīt savu nozīmi pārnacionālu problēmu risināšanā. Turklāt
dalībvalstis dažkārt mēdz piekrist kaut kādam Eiropas risinājumam, labi zinot, ka
tas nav reālistisks.49
Ir jāreformē eirozonas fiskālās disciplīnas noteikumi, kuri ir kļuvuši pārāk komplicēti, nepalīdz risināt ekonomiskās problēmas un vienlīdz intensīvi tiek nīsti gan
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eirozonas ziemeļos (kā pārāk vaļīgi), gan dienvidos (kā pārāk ierobežojoši). Proti,
pašreizējie noteikumi tika radīti, lai palīdzētu izvairīties no īsām un asām recesijām,
tāpēc tie nav piemēroti tautsaimniecības atbalstam ilgstošas ekonomiskās lejupslīdes
gadījumā, kā tas ir šobrīd. 50
Nepieciešams palielināt Eiropas institūciju fiskālo kapacitāti. 2018. gada maijā Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu ES ilgtermiņa budžeta ietvaram 2021–2027, par
kuru dalībvalstīm būs jāvienojas 2020. gadā, ikgadējos izdevumu griestus iesakot
noteikt 1,11 procentu apmērā no KNI, savukārt krīzes skarto eirozonas dalībvalstu
atbalstam – 30 miljardu eiro septiņu gadu periodā.51 Somijas prezidentūras kompromisa priekšlikums, kurš dalībvalstīm tika iesniegts apspriešanai 2019. gada decembrī, paredzēja vēl mazāku apjomu gan ES budžetam (līdz 1,07 procentiem no KNI),
gan eirozonas dalībvalstu atbalsta instrumentam (līdz 12,9 miljardi eiro).52 Jāpiemin
arī tas, Vācija ir indicējusi, ka nevēlas atteikties no līdzšinējās ES budžeta iemaksu
atlaides, kuru tā kopā ar Lielbritāniju un vēl dažām citām dalībvalstīm bija saņēmusi, neskatoties uz to, ka pēc Lielbritānijas aiziešanas ES budžetā būtiski samazināsies
ieņēmumi.53 Šajā kontekstā ir labi saprotamas fon der Leiena bažas, kad viņa noraidīja
Somijas ES prezidentūras priekšlikumu nākamajai ES finanšu perspektīvai.54
Eirozonas kodola valstīm jāatbrīvojas no pārmērīgi puritāniskā skatījuma attiecībā
makroekonomiskās pārvaldības jautājumiem – ir ārkārtīgi aplami mēģināt vienādot
visas eirozonas valstis pēc kāda noteikta efektivitātes standarta, jo vēsturiski veidojušās pārvaldes struktūras eirozonas dalībvalstīs dabiski atšķiras to institucionālās
efektivitātes ziņā. 55 Nīderlandes premjerministra Marka Rites vērtējums, ka ES ir
kā futbola līga, kurā savstarpēji sacenšas 28 mazas un atvērtas ekonomikas un kurā
vienotais tirgus izpilda arēnas funkciju, 56 ir aplams. Eirozonai nav vajadzīgs uzlabots
“stabilizācijas mehānisms” Eiropas Monetārā fonda veidolā, bet gan dziļa kapitāla
savienība un superdrošs kopīgs aizņemšanās līdzeklis. 57
Strukturālās reformas ir jāīsteno arī Vācijai. SVF vērtējumā pārmērīgas uzkrāšana
Vācijā ir izskaidrojama ar pieaugošu ekonomisko nevienlīdzību un korporatīvā sektora dominanci, respektīvi, spēju diktēt noteikumus pārējiem tirgus dalībniekiem,
kas savukārt ir saistīts pieaugošu korporatīvo koncentrāciju industriālajos sektoros.
SVF rekomendē ne tikai ieguldīt vairāk līdzekļu sabiedriskajā infrastruktūrā, bet arī
īstenot pasākumus ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanā, konkurences palielināšanā tirgū un jaunu uzņēmumu veidošanas atbalstā. 58
2019. gadā plašas diskusijas izraisīja Eiropas Komisijas 2018. gada lēmums neatļaut
Alstom un Siemens, divu lielu Francijas un Vācijas elektrisko ātrvilcienu ražotāju
apvienošanos. Tas izraisīja kritiku no abu valstu valdību puses, par to, ka ES konkurences noteikumi neļaujot veidoties pasaules līmeņa kompānijām, kuras varētu
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sekmīgi sacensties ar Ķīnas ražotājiem. Komisijas bažas, ka abu uzņēmumu apvienošanās iznīcinās konkurenci ES dzelzceļa infrastruktūras tirgū un nelabvēlīgi
ietekmēs patērētājus, 59 tomēr bija pamatotas. Pareizā pieeja būtu veidot pasaules
mēroga kompānijas pēc Airbus parauga, jo tas dotu iespējas arī mazo valstu, piemēram, Latvijas, inženieriem dot savu ieguldījumu. Šāds labs piemērs ir 2017. gadā
izveidotā Eiropas Akumulatoru apvienība (European Battery Alliance, EBA), kuras
mērķis izveidot Eiropā inovatīvu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu jaunas paaudzes
akumulatora “ekosistēmu”.60
Visbeidzot, ir jāturpina darbs pie vienotā tirgus pilnveidošanas. Ir jānoņem atlikušie
šķēršļi pakalpojumu brīvai kustībai, jāpabeidz banku savienības veidošana – šobrīd
visbūtiskākie instrumenti, kas palīdzētu bankām stabilizēties un augt, piemēram,
Eiropas depozītu apdrošināšanas sistēma61 un vienotais komercbanku restrukturizācijas fonds,62 nav vēl izveidoti vai darbojas nepilnīgi. Progress ir bijis ārkārtīgi lēns
arī enerģētiskās savienības,63 vienotā digitālā tirgus64 un kapitāla tirgus savienības65
virzienos. Savukārt priekšlikumi par Eiropas fiskālo savienību un Eiropas bezdarba
(pār)apdrošināšanas shēmu ir palikuši vien ideju līmenī – arī šos jautājumus ir jāliek
ES darba kārtībā.66
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RADIKALIZĀCIJAS UN POPULISMA
EKONOMISKĀS SEKAS:
NEPIEPILDĀMĀS CERĪBAS
Inna Šteinbuka
Latvijas Universitātes profesore

Jinlu Sju
Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Krievijas, Austrumeiropas
un Centrālāzijas pētījumu institūta pētniecības asistente

Smagās ekonomikas krīzes (2007), migrācijas krīzes (2015) un neseno teroristu uzbrukumu ietekmē aizvien lielāku popularitāti gūst populisms. Pret ES vērsts
populisms kļūst aizvien izplatītāks, jo sociālā un ekonomiskā neapmierinātība ir
likusi darba ņēmējiem, lauku iedzīvotājiem un nabadzīgākajiem balsotājiem iestāties
pret tradicionālajām politiskajām partijām un Eiropas Savienību.1 Saskaņā ar īpašo
Guardian2 veikto pētījumu populisms Eiropā aizvien vairāk kļūst par vairākuma jeb
“meinstrīma” pieeju – populistu partijas pēdējo 20 gadu laikā ir guvušas vienmērīgi
pieaugošu atbalstu vēlēšanās, un 2018. gadā par populistiem nobalsoja katrs ceturtais Eiropas pilsonis. Turklāt 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas parādīja, ka
fragmentācija vairākuma atbalstīto politisko partiju un citu mazsvarīgāko spēlētāju vidū acīmredzami pieaug. Itālija, Lielbritānija, Francija, Spānija, Austrija, Polija,
Slovākija, Čehijas Republika, Grieķija... visām pāri plūst populisma vilnis. Lielākā
daļa populistu partiju iestājas par vēršanos pret ES vai vismaz lielākas ekonomiskās
suverenitātes atgūšanu no ES un sola tūlītēju labklājības un sociālo pabalstu palielināšanos, kas ir mazticama iespēja. Vienlaikus, raugoties uz aktuālajiem procesiem
ES, izskatās, ka populisti nespēj nodrošināt vairākuma atbalstu savam pret Eiropu
vērstajam kursam ne Eiropas Parlamentā, ne vairumā ES dalībvalstu. Tomēr viņu
programmas tāpat spēj radīt augstus riskus nākotnē.
Politikas veidotājiem ir ārkārtīgi svarīgi apzināties populisma potenciālās negatīvās
ekonomiskās sekas un atrast atbilstošus veidus, kā palielināt ekonomisko izaugsmi un
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stiprināt monetārās un finanšu sistēmas stabilitāti. Tāpat ir nepieciešams ļaut balsotājiem vēlēšanās izdarīt pamatotu izvēli, pamatojoties uz neatkarīgu un kritisku analīzi.
Šī raksta mērķis ir izvērtēt radikalizācijas un populisma potenciālo negatīvo ietekmi
uz valstu ekonomiku, īpaši fokusējoties uz fiskālo politiku un starptautisko tirdzniecību. Politiskās un ekonomiskās analīzes sinerģija ļauj sniegt piemērus par riskantiem populistu valdību solījumiem, kas noved pie ekspansīvas fiskālās politikas un
protekcionisma.
Šajā rakstā ir ietverta analīze par to, kā dažādas radikalizācijas un populisma definīcijas
atbilst šobrīd aktuālajām tendencēm kreisā un labējā spārna partiju darbībā, aprakstīti
ekspansīvas fiskālās politikas ieviešanas riski dažu ES valstu gadījumā, kā arī ilustrēti
ASV šobrīd īstenotie protekcionisma pasākumi. Raksta autores secina, ka ES kontroles
mehānismi ir izšķiroši svarīgi, lai mazinātu fiskālos riskus un saglabātu eirozonas finanšu stabilitāti. Apņēmīga rīcība no starptautiskās sabiedrības un iekšpolitiskais spiediens
ir vienīgā aizsardzība pret protekcionisma politikas deformējošajām sekām.

POPULISMS UN RADIKALIZĀCIJA
Vārds “radikalizācija” Kembridžas vārdnīcā tiek definēts kā: “darbība vai process,
kurā kāds tiek padarīts radikālāks (ekstrēmāks) savos politiskajos vai reliģiskajos
uzskatos.”3 Pašsaprotami jēdzieni un cirkulāras definīcijas rada nenoteiktību un
neskaidrību to izpratnē un izmantošanā. Etimoloģiski cēlies no latīņu vārda “radix”,
kas nozīmē “sakne”, jēdziens “radikalizācija” attiecībā uz savu nozīmi ir piedzīvojis
garu evolūcijas ceļu. Savukārt uz plašu sociālo un politisko pārmaiņu spektru, tostarp
kreisā un labējā spārna fenomenu, šis jēdziens tiek attiecināts pēc 19. gadsimta.4
Pēc Otrā pasaules kara kreisā spārna radikalizācija savu augstāko punktu sasniedza
laikā no septiņdesmitajiem līdz astoņdesmitajiem gadiem, kad kreisie radikāļi uzņēmās revolucionāro misiju, proti, cīnīties ar kapitālismu un izveidot “vienlīdzīgu,
taisnīgu un iekļaujošu sabiedrību”, kurā migrantiem, patvēruma meklētājiem un sievietēm tiktu piešķirtas vienlīdzīgas tiesības. Kreisā spārna radikāļu vidū bija virkne
apakšgrupu – marksisti-ļeņinisti, jaunie kreisie un anarhisti – kuri tolaik visi cīnījās pret vienu kopīgo ienaidnieku jeb “bagātajiem un valdošās šķiras pārstāvjiem”.
Deviņdesmitajos gados, līdz ar globalizācijas attīstību atgriezās arī kreisā spārna
radikāļi, kuri kopā ar citām grupām, piemēram, vides aizstāvjiem, anarhistiem, tiesību aktīvistiem un dažādu etnisko grupu un citu grupu tiesību aizstāvjiem uzsāka
cīņu pret “globālo kapitālismu un neoliberālismu.”5 Arī Mārčs (March) “radikāli
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kreisās partijas” raksturo ar vārdiem “antikapitālisms” un “iekļaušana”, kas nozīmē,
ka radikāli kreisās partijas iebilst pret uz Bretonvudas sistēmu balstīto “neoliberālo
globalizēto kapitālismu” un vairāk atbalsta “jaukto tirgus ekonomiku” un “izslēgto
un marginalizēto” iekļaušanu politiskajā sistēmā. Empīriski “galēji kreisās” partijas,
pamatojoties uz to ideoloģiju un “politikas izvēli”, var iedalīt četrās apakšgrupās:
“komunisti”, “demokrātisko sociālistu partijas”, “populistiskās sociālistu partijas” un
“sociālās populistu partijas”. Vienlaikus šīs kategorijas ir nepastāvīgas un savstarpēji
pārklājas, un pastāv arī gadījumi, kad galēji kreisās partijas, paplašinot tradicionālo
“strādnieku šķiras” definīciju, kļūst populistiskākas.6
Tipisks mūsdienu kreisā spārna populisma piemērs ir partija SYRIZA. Labi zināmā agrākā studentu aktīvistu un galēji kreisā spārna intelektuāļu partija SYRIZA
kļuva par spēcīgāko galēji kreiso populistu partiju un vadīja Grieķiju no 2015. līdz
2019. gadam. Tā atmaskoja valdošo aprindu korumpētību un apsūdzēja tās nepietiekamā patriotismā, iestājās pret ekonomiskās taupības pasākumiem un solīja cilvēkiem atgriezt vecās “uz parādu balstītās turības” dienas. SYRIZA mētājās ar tukšiem
saukļiem un veclaicīgām idejām par ekonomiku, noraidīja nepieciešamās reformas,
vainoja valdošās partijas par parādu krīzes padziļināšanu un apgalvoja, ka varētu piespiest Grieķijas kreditorus finansēt tās politiku.7
Labējā spārna radikālisms ieguva popularitāti tikai astoņdesmito gadu beigās, pieaugot neapmierinātībai par pastāvīgo ekonomisko lejupslīdi, bezdarba palielināšanos
un pesimistiskajām prognozēm.8 Radikāli labējās politikas mērķis ir aizstāvēt nāciju
un nacionālo kultūru no imigrantiem, mēģinot saglabāt homogēnu sabiedrību, kas
norobežojas no nepiederīgajiem un minoritātēm.9 Labējā spārna radikāļi iestājas par
“izslēdzošo nacionālismu”, “rasismu”, “ksenofobiju”, “anti-demokrātiju” un “spēcīgu
valsti.”10 Kaut arī “imigrācijas” jautājumam ir galvenā loma, tomēr radikāli labējās
partijas cenšas arī paplašināt savu darba kārtību, īpaši pievēršoties cilvēku bažām, jo
tādējādi var iegūt vairāk atbalstītāju.11
Tipisks piemērs galēji labējās ideoloģijas neseniem panākumiem ir galēji labējā partija “Līga” (League), kas, paplašinot savu darba kārtību no reģionālās autonomijas
aizstāvības līdz pret ES un imigrāciju vērstam kursam, kļuva par vienu no lielākajām uzvarētājām Itālijas 2018. gada vispārējās vēlēšanās. Partijas “Līga” vadītājs
Mateo Salvini (Matteo Salvini) 2018. gadā iekļāva jaunus vēstījumus. Viņš paziņoja, ka eiro ieviešana ir bijusi kļūda, un rosināja izstāties no eirozonas. Viņš minēja, ka viņa mērķis ir nevis sagraut ES, bet padarīt to “demokrātiskāku” un piešķirt
dalībvalstīm lielāku autonomiju, īpaši tirdzniecības politikas kontekstā. Salvini
arī kritizēja Briseli par “bezpersonisko birokrātiju” un imigrantu skaita palielināšanos.12 Neskatoties uz ārkārtīgi lielo popularitāti Itālijā, Mateo Salvini pēc dažu
mēnešu atrašanās pie varas nespēja to ilgāk noturēt, un valdības agrākajai koalīcijas
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partnerei – pret eliti vērstajai Piecu zvaigžņu kustībai (Five Star Movement (M5S))
izdevās izveidot jaunu koalīciju kopā ar centriski kreiso Demokrātisko partiju
(Democratic Party). Šis iznākums radīja zināmu atvieglojumu ES, jo šī nacionālistiski
populistiskā koalīcija galu galā sabruka pēc 14 mēnešu ilgām “eiroskeptiskām provokācijām, nelabvēlīgām darbībām pret imigrantiem un bloka finanšu noteikumu
pārkāpumiem.”13 Pastāv uzskats, ka “autoritārismu” var izmantot, lai atšķirtu kreisos
no labējiem radikāļiem, jo šī pazīme ir raksturīga tikai labējam spārnam. Vienlaikus
abām grupām ir raksturīga līdzība tādos aspektos kā “politiskā iesaistīšanās”, taktika, ko tās sliecas izmantot, un “to nicinājums pret tradicionālajiem demokrātiskajiem ideāliem un praksi, un to īstenotie pilsonisko brīvību pārkāpumi.”14
Gan kreisā, gan labējā spārna radikalizācijas jēdzieni mūsdienās lielā mērā nereti
pārklājas ar populismu. Pašreizējā politiskajā klimatā populisms ir galvenā radikalizācijas iezīme. “Populisms” tāpat kā radikalizācija pats par sevi nav pietiekami ietilpīgs jēdziens, lai ar to apzīmētu ES politiskā klimata “politisko stilu” un “ideoloģiju”.
Kreisā spārna populistu partijas kļuva populāras uzreiz pēc finanšu krīzes, tomēr pie
varas tām izdevās nokļūt tikai Grieķijā. Savukārt labējā spārna partijas ir uzvarējušas vēlēšanās Itālijā, Polijā un Ungārijā, turklāt pat valstīs, kurās tās nav uzvarējušas (piemēram, Francijā), to ietekme joprojām strauji pieaug. Dažas nepopulistiskās
partijas arī ir kļuvušas populistiskas, kā divus tipiskus piemērus šajā kontekstā var
minēt partiju Fidesz Ungārijā un partiju “Likums un taisnīgums” (Prawo i Sprawiedliwość) Polijā. Kreisā spārna populisms galvenokārt ir skaidrojams ar ekonomikas
recesiju, bet labējā spārna populisms izriet no bēgļu krīzes.
Raugoties uz Brexit kā piemēru, jāsecina, ka daudzas Lielbritānijas Neatkarības partijas (UKIP) idejas ir iekļāvušās AK politiskajā darba kārtībā, un pat Brexit kā tāds
tiek raksturots kā “populisms”, jo tam piemīt vairākas svarīgākās populisma pazīmes. Pirmkārt, Brexit demonstrē konfrontāciju starp “parastajiem cilvēkiem” un
eliti, kas ir populisma galvenā iezīme. Otrkārt, suverenitātes atgūšana, tostarp pilnas
kontroles uzņemšanās par imigrācijas jautājumiem, ir viens no Brexit galvenajiem
mērķiem.15 Kaitējums, ko Brexit haoss ir radījis britu ekonomikai, ir neatgriezenisks.
Saskaņā ar Anglijas Bankas datiem Apvienotās Karalistes ekonomika ir zaudējusi
2 % no IKP un tās ar Brexit saistītie zaudējumi ir sasnieguši 40 miljardus mārciņu
gadā, kas nozīmē, ka iknedēļas zaudējumi sasniedz vienu miljardu ASV dolāru.16
Citas eiroskeptiski noskaņotas dalībvalstis nav gājušas tik tālu kā AK, tomēr to
eiroskeptiskā darba kārtība ir radījusi daudz satraukuma. Ungārija ir viena no šīm
valstīm. 2018. gada aprīlī Ungārijas ministru prezidents Viktors Orbāns (Viktor
Orbán) un viņa Ungārijas pilsoniskā alianse (Fidesz) trešo reizi uzvarēja vēlēšanās,
Orbānam kļūstot par Ungārijas ilglaicīgāko valdības vadītāju kopš komunisma laikiem. Turklāt viņa valdoša koalīcija Fidesz-KDNP (Fidesz-Kristīgie demokrāti) ir
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kontrolējusi vairāk nekā divas trešdaļas parlamenta vietu, kas veido līdz pat 68 %.17
Imigrācija joprojām bija vēlēšanu centrālais jautājums, un Viktoram Orbānam
izdevās pārliecināt balsotājus, ka Fidesz aizstāvēs Ungāriju no ienācējiem. Bijusī
Fidesz biedre Zuzanna Szelonija (Zsuzsanna Szelényi) ir minējusi, ka Viktora Orbāna panākumi ir skaidrojami ar pārejā uz postkomunismu dominējošo cinismu, globālās finanšu krīzes radīto satraukumu un Orbāna personisko neatlaidību. Daudzi
oponenti Orbāna partiju dēvē par “eiroskeptisku, autoritāru un antiplurālistisku”,
savukārt viņa vadībā esošo valdību par “neliberālo demokrātiju.”18 Kā pats Orbāns ir
norādījis kādā no savām runām: “(..) demokrātija ne vienmēr ir liberāla. Tikai tāpēc,
ka kaut kas nav liberāls, vēl nenozīmē, ka tā nav demokrātija.”19 Partija Fidesz tiek asi
kritizēta par likuma varas un ES vērtību pārkāpšanu. Kaut arī Ungārija ir ES finansējuma saņēmēja un ļoti atkarīga no Vienotā tirgus, tās pret ES vērstā konfrontējošā
ārpolitika rada satraukumu citām ES valstīm. Viktors Orbāns stingri iebilst pret ES
imigrācijas politiku un iestājas par lielāku suverenitāti, mēģinot pārvērst ES tikai par
vienoto tirgu un struktūrfondu administratoru. Viņš arī cenšas šajā “cīņā” iesaistīt
Centrālās un Austrumeiropas valstis. “Višegradas grupa” ir skatuve, uz kuras viņš
cenšas palielināt Ungārijas ietekmi pār ES politiku, jo īpaši imigrācijas jautājumos.20
Apkopojot – kreisā un labējā spārna populistiskās partijas ES aicina uz ekspansīvu
fiskālo politiku, aizstāv protekcionismu un lielāku suverenitāti ekonomikā, apšauba
savas dalības ES un eirozonā nepieciešamību, kā arī atsakās uzņemt bēgļus. Tomēr
faktiski populistisko partiju definētās saistības ir grūti izpildīt un vēl grūtāk uzturēt.
Radikāļi ir nepacietīgi un neiecietīgi attiecībā uz lēnām un piesardzīgām reformām”,
un tas, ko viņi ir apsolījuši panākt cilvēku labā, patiesībā ir grūti izpildāms.21

NEPIEPILDĀMU CERĪBU RADĪŠANA
Grieķija
Daudzas galēji kreisās partijas nav spējušas iegūt varu ES, tomēr Radikāli kreiso koalīcijai (SYRIZA) ir izdevies noturēties pie varas Grieķijā no 2015. līdz
2019. gadam. SYRIZA panākumi ir skaidrojami ar cilvēku neapmierinātību ar politiķiem un iebildumiem pret glābšanas jeb palīdzības programmu, par kuru ekonomiskās krīzes laikā vienojās Grieķijas valdība un Troika (Eiropas Komisija, Eiropas
Centrālā banka un Starptautiskais Valūtas fonds).
Grieķijai, pievienojoties ES un vēlāk eirozonai, bija diezgan vāja ekonomika un vājš
sniegums fiskālajā jomā (1., 2. diagramma). Trīs gadus pēc pievienošanās eirozonai
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Grieķija atzina, ka ir sagrozījusi informāciju savās fiskālajās atskaitēs, lai sasniegtu
Stabilitātes un izaugsmes paktā (SIP) iekļautos standartus, kas nosaka, ka eirozonas
dalībvalsts budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 3 % un valsts parāda attiecība pret
IKP nedrīkst pārsniegt 60 %.22 Pēc Olimpiskajām spēlēm valsts budžeta deficīts
ir pieaudzis līdz 6,1 % un valsts parāda attiecība pret IKP līdz 110,6 %. 2008. gada
krīze spēcīgi ietekmēja Grieķiju, un tai bija jālūdz ārējā palīdzība, lai nodrošinātu valsts turpmāku funkcionēšanu. Pēc ilgas vilcināšanās valdošās partijas PASOK
vadītājs Georgs Papandreu (George Papandreou) panāca vienošanos ar ES un apsolīja Grieķijā ieviest taupības pasākumus apmaiņā pret pirmo palīdzības paketi, kuras
ietvarā Grieķijai trīs gadu periodā tiktu piešķirti aizdevumi 110 miljardi eiro apmērā, lai tā spētu pildīt savas saistības. Papandreu apņēmās atcelt bonusa maksājumus
sabiedriskā sektora darbiniekiem, ierobežot ikgadējos atvaļinājumu bonusus, uz
vismaz trim gadiem apturēt atalgojuma un pensiju pieaugumu sabiedriskajā sektorā,
paaugstināt PVN likmi no 21 % līdz 23 %, par 10 % paaugstināt nodokļus degvielai,
alkoholam un tabakai utt.23
Pakļaujoties lielam sabiedrības spiedienam, Papandreu attiecībā uz vienošanos par
otro palīdzības paketi ierosināja referenduma rīkošanu.24 Otrā palīdzības pakete
130 miljardu eiro apmērā tika apstiprināta ES samitā, šokējot citu eirozonas dalībvalstu līderus. Ņemot vērā spēcīgo opozīciju no citām valstīm un PASOK iekšienē,
Papandreu izsludināja uzticības balsojumu. Kaut arī Papandreu šo balsojumu izturēja, viņam tomēr nācās atkāpties un atdot grožus nacionālās vienotības valdībai –
ekonomista Lukasa Papademosa (Lucas Papademos) vadībā tika izveidota “tehnokrātiska” valdība. Viņa valdības laikā Grieķija pieņēma otro palīdzības paketi
130 miljardu eiro apmērā un pabeidza parāda restrukturizāciju.25
Savukārt 2012. gada vēlēšanās uzvarēja partija “Jaunā demokrātija” (New Democracy), kas kopā ar partiju PASOK un partiju DIMAR izveidoja vienotības valdību.
Šī valdība turpināja ievērot esošo palīdzības programmu nosacījumus un vienlaikus
mēģināja ar Troiku vienoties par maigākiem taupības pasākumiem, kā arī tai lūgt
lielākus finanšu līdzekļus. 2013. gadā Grieķijas valdība apstiprināja jaunus taupības
pasākumus, ievērojot ES-SVF palīdzības paketes saņemšanas nosacījumus. Saskaņā ar plānu bija jāveic tūkstošiem civildienesta darbinieku atlaišana un atalgojuma
samazināšana, nodokļu reformas un citu budžeta izdevumu apgriešana. Jaunais taupības plāns pavēra durvis jauniem aizdevumiem no ārvalstu kreditoriem un vienlaikus izraisīja neapturamus Grieķijas iedzīvotāju streikus un dusmu izvirdumus, kas
vēl vairāk vājināja jau tā trauslās koalīcijas stabilitāti.26 Šie procesi neatgriezeniski
radīja augsni SYRIZA panākumiem nākamajās vēlēšanās.
Izveidojot koalīciju ar nacionāli konservatīvo partiju “Neatkarīgie grieķi” (ANEL),
par premjerministru kļuva pārliecinātais taupības politikas oponents Aleksis Ciprs
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(Alexis Tsipras). Viņš paziņoja, ka: “Mēs izbeigsim apburto taupības apli... Troikai šajā valstī nav nekādas teikšanas”. Viņš apņēmās uzsākt sarunas par palīdzības paketes nosacījumu pārskatīšanu, parāda norakstīšanu un sabiedriskā sektora
tēriņu atjaunošanu, tādējādi ar starptautiskajiem kreditoriem uzsākot konfrontāciju, kas draudēja ar Grieķijas saistību nepildīšanu jeb defoltu un potenciālu izstāšanos no monetārās savienības (Starptautisko attiecību padome, Grieķijas parāds
1974–2018). Savukārt eirozonas finanšu ministri uzstāja, ka ir mazticams, ka viņi
izpildīs Cipra prasības, jo īpaši attiecībā uz viņa solījumu censties panākt Grieķijas
milzīgā parāda norakstīšanu. Turklāt Cipram bija ļoti maz laika, kurā vest sarunas,
jo Grieķijai bija nepieciešama nākamā aizdevuma kārta, lai nodrošinātu valsts funkcionēšanu un samaksātu draudīgā apmēra parādus un tā izvairītos no saistību neizpildes.27 Un tā 2015. gada jūnijā Troika apturēja palīdzības programmu, jo Grieķija
nespēja izpildīt savas 1,6 miljardu eiro lielās saistības pret SVF. Ja palīdzības programma tiktu izbeigta, ECB nenodrošinātu nekādu ārkārtas likviditāti.
Tā rezultātā Aleksis Ciprs izsludināja referendumu, lai izlemtu, vai pieņemt vai
noraidīt palīdzības programmas nosacījumus, un aicināja balsotājus noraidīt kreditoru priekšlikumu, cerot tādā veidā stiprināt Grieķijas pozīciju sarunās.28 Referendumā izrādījās, ka balsotāju vairākums (vairāk nekā 61 %) pārliecinoši iebilda pret
palīdzības programmas nosacījumiem.
Tomēr likumsakarīgā kārtā, neskatoties uz uzvaru referendumā, Ciprs mainīja savu
nostāju, samierinoties ar ekonomisko realitāti, un piekāpās Eiropas institūciju priekšā. 2015. gada jūlijā tika panākta vienošanās, ka Grieķija varēs saņemt 86 miljardus
eiro, ja tā īstenos vēl bargākus taupības pasākumus. Šīs “nodevības” rezultātā notika
partijas SYRIZA šķelšanās, jo panāktais kompromiss neatbilda solītajam, un aptuveni 40 valdošās partijas SYRIZA parlamenta deputātu atturējās no balsojuma par
jauno vienošanos vai balsoja pret to. Tādējādi trešās palīdzības programmas apstiprināšana parlamentā bija atkarīga no opozīcijā esošajām ES atbalstošajām partijām.
Šīs radikālās politiskās pārmaiņas atspoguļojas arī valsts ekonomiskajā attīstībā.
Grieķijas budžeta deficīts salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju ir ārkārtīgi augsts,
proti, divas reizes pārsniedz ES dalībvalstu vidējo līmeni (1. diagramma). Laikā no
2007. līdz 2009. gadam ekonomiskās krīzes rezultātā deficīts sasniedza katastrofisku līmeni – vairāk nekā 15 %, vairāk nekā piecas reizes pārsniedzot noteikto robežu. Pēc 2010. gada, kad Grieķija pieņēma savu pirmo palīdzības paketi no ES un
SVF, tās deficīts strauji samazinājās. Tomēr šī pozitīvā tendence tika pārtraukta
2014. gadā, ko var skaidrot kā politiskās nestabilitātes un pret taupības pasākumiem
vērstās partijas SYRIZA popularitātes pieauguma atspulgu. Savukārt, kad SYRIZA
beidzot vienojās ar ES, deficīts sāka mazināties. Jaunie Grieķijas valdības īstenotie
taupības pasākumi, iespējams, daļēji skaidro pozitīvās pārmaiņas.
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1. diagramma. Ikgadējais vispārējās Grieķijas valdības budžeta deficīts, 2002–2018
(procenti no IKP). Avots: Eurostat

Grieķijas nacionālais parāds (2. diagramma) ir bijis liels jau kopš tās pievienošanās
monetārajai savienībai. 2002. gadā Grieķijas nacionālais parāds bija daudz lielāks
nekā ES un eirozonas dalībvalstu vidējais rādītājs. Pēc krīzes valsts parāds ir saglabājies aptuveni konstantā līmenī, un šī parāda samazināšanas iespējamība tuvākajā
nākotnē ir niecīga.
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2. diagramma. Valdības konsolidētais bruto parāds (procenti no IKP). Avots: Eurostat

Šī krīze ne tikai ir parādījusi Grieķijas ekonomikas patiesos vājos punktus, piemēram, “produktivitātes rādītājus apsteidzoša atalgojuma palielināšana”, zemā konkurētspēja, valsts pārvaldes neefektivitāte utt., bet ir sniegusi arī lielisku populisma
ekonomisko seku piemēru. Grieķija nav vienīgā valsts, kas ir pieņēmusi palīdzības
programmu kā stratēģiju, lai izkļūtu no ekonomiskās krīzes, tomēr tā ir vienīgā eirozonas valsts, kas šo palīdzības paketi ir pieņēmusi vairāk nekā vienu reizi. Nav šaubu,
ka populistiskā valdība ir paildzinājusi laiku, kas vajadzīgs nepieciešamo reformu
veikšanai, un izraisījusi “nogurumu no reformām”.
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Grieķijas iedzīvotāji ir pārliecināti, ka viņu pensijas un pabalstus ir atņēmušas ES
institūcijas un kreditori, un viņi ir upuri. Neapmierinātības, dusmu un baiļu vadīti cilvēki izgāja ielās, lai protestētu. Šīs emocijas vēl vairāk uzjundīja plašsaziņas
līdzekļi un radikālie politiķi. Tā rezultātā, parādoties populistiskai partijai, kas stāsta, ka iebilst pret ES un sola mazināt nodokļus un palielināt labklājību, vēlētāji to
nešaubīgi atbalsta.
Šajā kontekstā galvenais jautājums tomēr ir, vai populistisko partiju saukļi ir tikai
politiķu veids, kā iegūt varu. Pat gadījumā, ja populisti patiesi cenšas rīkoties cilvēku labā, vai tie tiešām kādreiz domā par piemērojamu un visiem pieņemamu
plānu? Patiesība ir tāda, ka Grieķija nevarēja izdzīvot bez palīdzības, un labāka
plāna nebija. Ievēlēto partiju vilcināšanās un neizlēmība, nespējot uzreiz izvēlēties
starp savu solījumu izpildi un realitātes pieņemšanu un attiecīgi rīkošanos saskaņā
ar visas valsts interesēm, ir likusi Grieķijai zaudēt daudz laika un radījusi virkni
smagu seku.
ES Grieķijas parādu krīzes laikā ir ieņēmusi stingru un nelokāmu pozīciju, kas Grieķijai radīja spēcīgu impulsu pieņemt lēmumu un reāli rīkoties, proti, pievērsties
realitātei un īstenot pieprasītos taupības mehānismus. Šīs programmas “ļāva Grieķijai samazināt tās budžeta izdevumus, spert soļus tās ekonomikas sakārtošanai
un modernizēšanai un atgūt investoru uzticību, ko tā bija zaudējusi krīzes sākumā”
(Eiropas Stabilizācijas mehānisms – Grieķija).
Arī SVF ir izteicis atzinību par Grieķijas šajos gados gūto progresu, jo makroekonomiskie trūkumi lielākoties ir tikuši novērsti, izaugsme ir atgriezusies, bezdarbs krītas
(kaut tas joprojām saglabājas ļoti augsts). Tiesa gan, ka SVF arī ir uzsvēris nepieciešamību veikt tālākus pasākumus, lai novērstu krīzes sekas (Grieķija: 4. panta misijas
SVF Personāla nobeiguma ziņojums).29

Itālija
Itālija ir uzkrājusi ES dalībvalstu vidū otro lielāko valsts parādu un otro augstāko
budžeta deficītu. Tomēr Itālijas ekonomikas mērogs ir daudz lielāks nekā Grieķijas. Turklāt sava novietojuma dēļ Itālija ir bēgļu nozīmīgākais ienākšanas posms ES.
Nekontrolētā imigrācija krīzes laikā izraisīja Itālijas iedzīvotāju frustrāciju. Savukārt
lielā neapmierinātība ekonomiskās stagnācijas un lielā bezdarba dēļ, bailes no imigrācijas krīzes, neuzticēšanās politikai un spēcīgā vēlme satricināt status quo pavēra
ceļu M5S un galēji labējās partijas “Līga” veidotajai, pret valdošo kārtību un aprindām vērstajai labējā spārna populistiskajai koalīcijas valdībai, kas stingri pauda savu
pret imigrāciju, ES un eiro vērsto nostāju.
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M5S līdz šim ir bijusi šī stāsta lielākā ieguvēja. To kā tīmekļa organizāciju 2009. gadā
nodibināja komiķis un emuāru autors Bepe Grillo (Beppe Grillo) un tīmekļa stratēģis Džianroberto Kasaledžio (Gianroberto Casaleggio). M5S ir raksturīga aktīva
dalība sociālajos plašsaziņas līdzekļos un tīklošanā, kā arī anti-politiska attieksme.
M5S līdzdibinātājam Bepem Grillo nav iepriekšējas politiskās pieredzes un viņš
savu popularitāti ieguva, “aizvainojoši” kritizējot Itālijas politiķus. Šī partija jau
kopš dibināšanas ir stingri iestājusies pret korumpēto un savtīgās intereses aizstāvošo politiku. Tās politiskos uzskatus raksturo vēršanās pret valdošajām aprindām un
globalizāciju, kā arī eiroskepticisms. M5S vēstījums uzrunāja “vienkāršo iedzīvotāju
sirdis” (ievērojami atšķiroties no politiķu vairākuma), savukārt “modernie” tīklošanas veidi ar stipro propagandas spēku ļāva M5S gūt lielu popularitāti. Šo aspektu
rezultātā tā ir kļuvusi par lielāko Itālijas partiju. 30
M5S uzvarēja 2018. gada vispārējās vēlēšanās, iegūstot 32,7 % balsis, un izveidoja
vienotības valdību ar galēji labējo partiju “Līga”, tādējādi šokējot pārējo Eiropu, jo
tās trešā lielākā ekonomika un viena no ES dibinātājvalstīm bija izvēlējusies populistisku un eiroskeptisku valdību.
Vienlaikus M5S un tās koalīcijai ir “iedzimti” trūkumi. Kaut arī M5S atbalstītāji ir
vienoti vēlmē cīnīties pret status quo, tiem patiesībā ir maz kas kopīgs tiklīdz ir jāķeras pie tādiem konkrētiem jautājumiem kā, piemēram, ES integrācija, nodokļu politika utt. Tādējādi nav grūti iedomāties, ka brīdī, kad ir jāpieņem lēmumi, M5S kļūst
ļoti sarežģīti panākt savu atbalstītāju vienprātību un solidaritāti. Turklāt kā jaunai
partijai, kuras izaugsme notikusi tik īsā laikā un kurai ir maza politiskā pieredze,
daudzi cilvēki, tostarp arī pašas partijas atbalstītāji un aktīvisti, apšauba M5S spēju
efektīvi pārvaldīt valsti un uzdod jautājumu par to, cik lielā mērā tā var izpildīt savus
vēlēšanās dotos solījumus un saistības attiecībā uz labklājību.
Kaut arī populistiskajai partijai M5S un galēji labējai partijai “Līga” ir daudz kā
kopīga (eiroskepticisms, vēršanās pret imigrāciju un aktīva sociālo mediju un tiešsaistes platformu izmantošana propagandai), šo abu partiju koalīcija ir diezgan
trausla. Pirmkārt, M5S atbalstītāji galvenokārt nāk no dienvidiem, bet partijas
“Līga” atbalstītāji lielākoties ir no ziemeļiem. 31 Otrkārt, “Līga” ir radikāli labēja
partija, savukārt M5S ir grūti iekļaut tradicionālajā “kreisajā” vai “labējā” paradigmā, jo vairākus tās piekritējus atbalsta arī tradicionālais kreisais spārns. Precīzāks
M5S raksturojums būtu definēt to kā pret “establišmentu” jeb valdošajām aprindām
vērstu partiju. Treškārt, kaut arī abas partijas ir diezgan eiroskeptiski noskaņotas,
tomēr izskatās, ka “Līga” ir tā, kas vairāk vēršas pret pastāvošajiem ES un eirozonas
noteikumiem, jo ir paziņojusi, ka vēlas pamest eirozonu, tiklīdz tas būtu politiski
izdarāms. 32 Savukārt M5S politika ir neskaidrāka, tomēr tā noraida iespēju atteikties no eiro.
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2018. gada maijā koalīcijas valdība publicēja 58 lappušu garu dokumentu, kurā abas
partijas iestājās pret imigrāciju. Tās ieviesa īpašu likumu, lai ierobežotu laiku, kurā
imigranti var uzturēties Itālijā pirms deportācijas, nostājās pret Dublinas līgumu,
lai piespiestu “automātisku un obligātu patvēruma meklētāju pārvietošanu starp ES
dalībvalstīm”, un sagatavoja “pārskatu” par ES misijām Vidusjūrā, lai novērstu laivu
ienākšanu Itālijas ostās bez “dalītas atbildības” no citām valstīm. 33
Abu partiju eiroskeptisko attieksmi atklāj arī vienošanās, kurā tika uzsvērta nepieciešamība pārskatīt Eiropas ekonomikas pārvaldības struktūru, ar vienoto tirgu saistītos noteikumus, kā arī ES fondu pārvaldības mehānismus. Turklāt tajā tika skaidri
pausta opozīcija pret visiem tādu tirdzniecības nolīgumu kā CETA un TTIP “aspektiem”, jo tie atstājot “negatīvu” ietekmi uz pilsoņu aizsardzību un konkurenci. 34
Pilnībā ignorējot negatīvo fiskālo ietekmi, koalīcija bija gatava ieviest divpakāpju
“vienotās likmes nodokļa” režīmu, kas paredzēja noteikt 15 % nodokli individuālajiem ienākumiem un 20 % nodokli uzņēmumu ieņēmumiem, kā arī fiksētu atskaitījumu ģimenēm 3000 eiro apmērā un minimālo ienākumu katram Itālijas pilsonim.
Tā vēlējās ļaut cilvēkiem pamest darbu, viņu vecuma un darba stāža kopsummai
sasniedzot 100 gadus. Turklāt tā arī apņēmās ieguldīt divus miljardus eiro bezdarbnieku atbalstam, ģimeņu bezmaksas aprūpei un “ekonomiskās balvas” piešķiršanai
sievietēm, kuras pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma atgriežas darbā. 35 Ja šis
dokuments stātos spēkā, saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda bijušā fiskālo lietu
direktora Karlo Kotarelli (Carlo Cottarelli) aplēsēm valsts budžeta deficītam vidējā
termiņā tiktu pievienoti vēl 100 miljardi eiro, kas nozīmētu deficīta pieaugumu par
aptuveni 6 % no IKP. 36
2018. gada oktobrī Itālija iesniedza savu budžeta plānu ar deficītu aptuveni 2,4 %
apmērā no IKP un valsts parādu – aptuveni 131 % apmērā no IKP. 37 Itālija uzstāja,
ka izvēlētā ekspansīvā politika ir nepieciešama, lai stimulētu lēno ekonomiku pēc
krīzes un paātrinātu ekonomikas izaugsmi. Savukārt ES likumsakarīgā kārtā noraidīja šo plānu par “īpaši nopietnu neatbilstību budžeta politikas saistībām, kas noteiktas Stabilitātes un izaugsmes paktā”, un draudēja, ka gadījumā, ja Itālija uzstās uz šī
budžeta plāna īstenošanu, tai tiks piemērots sākotnējais sods 0,2 % apmērā no IKP,
kas turpmākas neatbilstības gadījumā varētu pieaugt līdz 0,7 %. EK viceprezidents
Valdis Dombrovskis pat brīdināja, ka Itālijas budžeta plāns “ir vērsts pret pašas Itālijas ekonomiku.”38
Pēc nedēļu ilgām sarunām Itālija un Eiropas Komisija, piekāpjoties abām pusēm,
beidzot panāca kompromisu. Valdis Dombrovskis norādīja, ka panāktā vienošanās
nozīmē papildu samazinājumus 10 miljardu eiro apmērā no Romas puses, Itālijas
premjerministram piekrītot, ka šī summa tiktu iegūta no lielākas nodokļu likmes
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piemērošanas uzņēmumiem un dažu plānoto ieguldījumu samazināšanas. Itālija arī
pazemināja budžeta deficīta prognozi no 2,4 % līdz 2,04 %, savukārt Komisija piekrita pieņemt deficītu, kas nākamajā gadā pieaugs, nevis kritīsies. 39
ES komisārs Pjērs Moskovisi (Pierre Moscovici) atzinīgi novērtēja šo vienošanos
kā “politiskā dialoga uzvaru” un sacīja, ka tas “padarīs eiro stiprāku”. Valdis Dombrovskis savukārt to raksturoja kā “robežkompromisu”, kas nesniedz valsts ekonomisko problēmu ilgtermiņa risinājumus. “Bet tas mums šobrīd ļauj izvairīties no
parāda procedūras uzsākšanas, ja vien pasākumi, par kuriem sarunās tika panākts
kompromiss, tiks pilnībā piemēroti.”40 ES un Itālijas konfrontācija demonstrē iespējamos populisma radītos ekonomiskos riskus. “Pareizā” budžeta pieņemšana Itālijai
ir ļoti būtiska, jo tas var uzlabot investoru attieksmi pret Itāliju un samazināt valdības un uzņēmumu aizņēmumu izmaksas. Itālijas budžets ir svarīgs arī ES, jo Itālija ir
trešā lielākā eirozonas ekonomika, un tās iespējamais ekonomiskais sabrukums vai
finansiālā atbalsta nepieciešamība negatīvi ietekmētu investoru uzticību visai eirozonai un tās ekonomiskajai un politiskajai stabilitātei.
Pēc tam, kad Mateo Salvini neguva panākumus vēlēšanās, kuras pats bija pieprasījis, lai atbrīvotos no M5S, pret valdošajām aprindām vērstā M5S izlēma veidot jauno
valdību kopā ar centriski kreiso Demokrātisko partiju, kas varētu liecināt par Itālijas atgriešanos pie mērenākas, ES draudzīgākas ekonomikas un migrācijas politikas.
Tomēr arī jaunā koalīcija līdz šim nav spējusi iegrožot fiskālo politiku.

POPULISMS UN PROTEKCIONISMS
Politisko partiju protekcioniskā tirdzniecība politika ir neīstenojama Eiropas Savienības vienotā tirgus konkurences noteikumu uzlikto ierobežojumu ietvarā. Tāpēc kā
uzskatāms piemērs, lai ilustrētu populisma rezultātā ieviestus protekcioniskos ekonomiskos mehānismus, labi noder Amerikas Savienotās Valstis.
Tikai dažas dienas pēc inaugurācijas 2017. gada janvārī prezidents Tramps parakstīja memorandu par ASV izstāšanos no neratificētā Klusā okeāna valstu partnerības
(TPP) nolīguma, kas ir viens no ambiciozākajiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem.
Papildus tam, ka TPP piedāvā milzīgu potenciālo tirgu, tā ir arī stratēģiska vienošanās ar mērķi izslēgt Ķīnu un tādējādi padarīt reģionālos tirgus vieglāk pieejamus
ASV nekā Ķīnas uzņēmumiem.41 Daudzi analītiķi kritizēja šo lēmumu, jo ASV var
zaudēt pieeju jaunajiem potenciālajiem tirgiem, neatgūstot darba vietas ražošanā
un mazkvalificētajā darbā. Konsultāciju uzņēmuma Eurasia group prezidents Īans
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Brēmers (Ian Bremmer) brīdināja, ka “TPP sagraušana būtiski iedragās Amerikas
Savienoto Valstu tēlu Āzijas sabiedroto acīs”, savukārt republikāņu senators Džons
Makeins (John McCain) šo soli raksturoja kā “nopietnu kļūdu, kas radīs ilgstošas
sekas Amerikas ekonomikai un tās stratēģiskajai pozīcijai Āzijas un Klusā okeāna
reģionā”. Viņš norādīja, ka šis lēmums “liegs iespēju veicināt ASV eksportu, mazināt
tirdzniecības ierobežojumus, atvērt jaunus tirgus un aizsargāt amerikāņu izgudrojumus un inovācijas.”42
Turklāt ir apstādinātas arī sarunas par ASV un ES Transatlantisko tirdzniecības un
investīciju partnerību jeb TTIP, neraugoties uz to, ka par TTIP tika vestas sarunas
kopš 2013. gada, un tās vienošanās jau bija gandrīz gatava parakstīšanai Tika plānots, ka šī vienošanās radīs vēsturiski apjomīgāko divpusējo brīvās tirdzniecības
nolīgumu, kura mērķis ir radīt jaunas darba vietas un sekmēt tirdzniecību starp
divām lielākajām pasaules ekonomikām.43 Kaut arī daudziem par TTIP ir skeptiska
nostāja, jo īpaši ES kreisā spārna protestētāju vidū, jo tie uzskata, ka TTIP pazeminātu ES vides, veselības un drošības standartus līdz ASV līmenim,44 tomēr abu pušu
amatpersonas šo nolīgumu vērtē pozitīvi. No vienas puses TTIP, “atvieglojot Amerikā ražoto preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas tirgiem, palīdzēs radīt iespējas
amerikāņu ģimenēm, darba ņēmējiem, uzņēmumiem, zemniekiem un lopkopjiem.
Tas palīdzēs veicināt ASV starptautisko konkurētspēju, darba vietu radīšanu un
izaugsmi” (Baltais nams, Transatlantiskā tirdzniecības un investīciju partnerība
(T-TIP)). Savukārt Eiropas Savienībai TTIP nozīmē vairāk iespēju ekonomikas kontekstā, spēcīgāku balsi pasaulē un ciešāku aliansi ar ASV ekonomikas un regulējumu
jomā.45
Prezidents Tramps ir ne tikai izstājies no daudzpusējiem tirdzniecības līgumiem vai
tos apturējis, bet arī noteicis tarifus importa produktiem no citām valstīm, tostarp
tuvām ASV stratēģiskajām partnerēm. 2018. gada martā viņš, neraugoties uz plašajiem Kongresa iebildumiem un pārkāpjot SVF tarifu nosacījumus, uzlika 25 %
tarifa likmi tērauda un 10 % tarifa likmi alumīnija importam, šo rīcību pamatojot
ar to, ka pašreizējā ārvalstu tirdzniecības prakse ar Amerikas Savienotajām Valstīm
rada draudus ASV nacionālajai drošībai.46 Saskaņā ar Petersona Starptautiskās ekonomikas institūta (PIIE) pētījumu Trampa tērauda nozarei uzliktie tarifi ir nesuši
ieguvumus, vienlaikus radot lielus zaudējumus. Tarifi ir palielinājuši tērauda izstrādājumu cenu par 8,9 %, kas tērauda lietotājiem ir radījis cenu pieaugumu aptuveni
5,6 miljardu ASV dolāru apmērā. Tarifu rezultātā tērauda nozarē ir tikušas radītas
arī 8700 jaunas darba vietas, kas savukārt tērauda lietotājiem ir radījušas papildu
izmaksas 650 000 ASV dolāru apjomā par katru jauno darba vietu.47 Tēraudam un
alumīnijam noteikto muitas tarifu dēļ globālajai tirdzniecībai tika radīti ikgadējie
zaudējumi 14,2 miljardu ASV dolāru apmērā, tostarp ES – 2,6 miljardu apmērā.48
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Pētījumā, ko 2018. gada novembrī publicēja Eiropas Parlamenta Ārējo attiecību politikas departaments, tika piedāvāti vairāki ES-ASV tirdzniecības attiecību scenāriji –
ES var stāties pretī ASV īstenotajai “iebiedēšanai” vai arī izmantot priekšrocības, ko
sniedz Amerikas nepieciešamība pēc “jauna līdzsvara” panākšanas, lai uzlabotu tās
pozīciju, veicot vienkāršus pasākumus ES un ASV savstarpējās tirdzniecības uzlabošanai. Vienlaikus ziņojumā tika arī uzsvērts, ka neatkarīgi no izvēlētā scenārija divpusējās tirdzniecības attiecības – un pat globālā tirdzniecības kārtība – būs pasliktinājušās.49 ASV un Ķīnas tirdzniecības karš un tarifu paaugstināšana atstās ilgstošu
ietekmi uz starptautisko tirdzniecību. Kaut arī ASV un Ķīna ir piedalījušās vairākās
tirdzniecības sarunu kārtās, šo abu valstu fundamentālo konfliktu īsā laikā ir grūti
atrisināt – daži ir pat norādījuši, ka ASV un Ķīna nekad nespēs vienoties par intelektuālo īpašumu, tehnoloģiju pārnesi un Ķīnas centieniem augsto tehnoloģiju rūpniecības jomā. 50
Raksta “Kurš maksā par tirdzniecības karu ar Ķīnu?” (Who is Paying for the Trade
War with China?) autori ir nonākuši pie secinājuma, ka tarifu slogs gulstas nevis uz
ASV patērētājiem vai uzņēmumiem, bet gan uz Ķīnas eksportētājiem. Sakarā ar stratēģisko plānu iekasēt ievedmuitas nodokli par precēm ar ļoti elastīgu pieprasījumu
Ķīnas uzņēmumi maksā apmēram 75 % no tarifa, savukārt skarto preču eksports
samazināsies par aptuveni 37%, samazinot ASV un Ķīnas tirdzniecības deficītu
par 17 %. Turklāt tarifu ieņēmumi sasniedz 22,5 miljardus ASV dolāru, no kuriem
18,9 miljardus sedz Ķīnas uzņēmumi, un tas nozīmē 18,4 miljardu ASV dolāru neto
ieguvumu ASV patērētājiem. 51 Vienlaikus saskaņā ar citu pētījumu, ko ir veikuši
Kolumbijas štata Prinstonas Universitātes un Ņujorkas Federālo rezervju bankas
ekonomisti, par tarifiem, ASV reālajiem ienākumiem līdz 2018. gada beigām samazinoties par 1,4 miljardiem ASV dolāru mēnesī, maksā vietējie patērētāji. 2018. gada
laikā “ASV piedzīvoja būtisku starpproduktu un galaproduktu cenu pieaugumu,
krasas piegādes ķēdes tīkla izmaiņas, importēto šķirņu pieejamības samazināšanos
un pilnīgu tarifu pārnesi importēto preču vietējās cenās.”52 Arī Goldman Sachs savā
ziņojumā norāda, ka par prezidenta Trampa uzlikto tarifu slogu “pilnībā” maksā
Amerikas uzņēmumi un mājsaimniecības, tam patēriņa cenas ietekmējot vairāk,
nekā iepriekš tika prognozēts. Turklāt arī Ķīnas eksportētāji nav pazeminājuši cenas,
lai labāk konkurētu ASV tirgū. 53
Mums ir jāatzīst, ka ASV un Ķīnas tirdzniecības karš ir pasliktinājis abu valstu ekonomisko situāciju un pazeminājis dažādu interešu grupu, tostarp patērētāju, lauksaimnieku un ražotāju, ienākumus.
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SECINĀJUMI
ES un visā pasaulē strauji pieaug radikalizācija, jo cilvēki, saskaroties ar nekontrolēto migrāciju un ekonomiskās krīzes smagajām sekām – lēno ekonomikas atlabšanu,
bezdarbu un nevienlīdzību – ir kļuvuši ļoti neapmierināti un vēlas mainīt esošo kārtību jeb status quo. Antagonisms starp “vienkāršajiem iedzīvotājiem” un “eliti” galvenokārt ir pārņēmis neapmierinātos zemus ienākumus gūstošos vai bez darba esošos
iedzīvotājus, kuri ir gatavi protestēt pret pastāvošo kārtību jeb “establišmentu” visos
iespējamos veidos.
Šī tendence, populistiskajām partijām iegūstot aizvien lielāku popularitāti daudzās
dalībvalstīs, ir skaidri redzama visā ES politiskajā ainavā. No vienas puses, balsotāji, kurus vada neapmierinātība, kas izriet no ekonomiskās recesijas sekām, bailēm
no imigrantu plūsmām un lielās nevienlīdzības “bagāto” un “nabago” starpā, tiecas
izvēlēties pie valdošajām aprindām nepiederošās politiskās partijas, cerot tādējādi
mainīt status quo. No otras puses, redzot iekšpolitisko pieprasījumu, pie valdošajām
aprindām nepiederošās partijas (daudzas no tām populistiskas un skeptiski noskaņotas pret ES), kas sola tūlītēju labklājību, pamatojoties uz tādiem neizpildāmiem
solījumiem kā nodokļu samazināšana, lielas algas un pensijas, agra pensionēšanās,
nodarbinātības pieaugums utt., gūst lielāku teikšanu valstu politiskajās sistēmās.
Viens no izpētes secinājumiem ir tāds, ka populisms var radīt augstus riskus valsts
ekonomikai. Pirmkārt, populistiskās partijas ir naidīgi noskaņotas pret imigrantiem,
kuri savukārt var nest būtisku ieguldījumu ekonomikas izaugsmē. Turklāt pret imigrāciju vērstā politika negatīvi ietekmē valsts iedzīvotāju noskaņojumu (ksenofobija,
naids utt.). Otrkārt, daudzas no ievēlētajām partijām ir skeptiskas pret ES, apšauba
ekonomiskos ieguvumus, ko sniedz dalība ES un eirozonā, un pat propagandē ieguvumus, ko sniegtu izstāšanās no ES vai eirozonas, sekojot Brexit piemēram. Treškārt, lai apmierinātu balsotāju prasības un gaidas, populistiskās partijas sola plašus
ekonomiskā un sociālā atbalsta pasākumus, kas balstās uz ekspansīvu fiskālo politiku un protekcionismu (Grieķijas un Itālijas gadījumi). Savukārt, šīm partijām nonākot pie varas, tās parasti nespēj pilnībā izpildīt savus solījumus. Diemžēl daļa neizpildāmo vai ļoti riskanto solījumu beidzas ar to, ka tiek palielināta attiecīgās valsts
ekonomikas un ES ekonomikas, jo īpaši eirozonas, ievainojamība.
Protekcioniskā tirdzniecības politika ir neīstenojama Eiropas Savienības vienotā
tirgus konkurences noteikumu uzlikto ierobežojumu ietvarā. Tāpēc, lai ilustrētu
protekcioniska ekonomiskā mehānisma īstenošanu radikalizācijas un populisma
rezultātā, tiek izmantots Amerikas Savienoto Valstu piemērs. Pašreizējo prezidenta
Trampa administrācijas īstenoto ekonomikas politiku var uzskatīt par tipisku piemēru protekcionismam, kas negatīvi ietekmē pašas valsts un arī globālo ekonomiku.
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Visi piemēri ilustrē, cik ļoti populistiskās partijas pēc būtības ir nespējīgas izpildīt
savas saistības, kas nenovēršami noved pie to atbalstītāju vilšanās. Attiecīgi populistu partijas nereti ir ar īsu mūžu, un pazūd, tiklīdz to atbalstītāji saprot, ka to piedāvājums ir fantāzija. Vienlaikus ES un visas pasaules iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem attiecībā uz potenciālajiem ekonomiskajiem riskiem, ko var radīt populisms un
radikalizācija.
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NOVĒRTĒJOT LATVIJAS FINANŠU
SISTĒMU KĀ STARPTAUTISKĀS
UZMANĪBAS FOKUSA PUNKTU
GADU PĒC ABLV BANKAS KRĪZES
Ēriks Kristiāns Selga
Honkongas universitātes doktorants |
Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks

2019. gadā, steidzoties labot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILL/TF) novēršanas jomā valdošās nepilnības, uz kurām bija norādījis ASV Valsts kases iepriekšējā gadā raidītais liktenīgais trieciens Latvijas lielākajai vietējiem īpašniekiem piederošajai bankai, pienāca gals Latvijas lomai kā finanšu
centram, kas savieno Eiropu un Krieviju. Eiropas Centrālajai bankai nebija citas iespējas, kā vien pieprasīt ABLV bankas likvidāciju, un dažu mēnešu laikā nerezidentu
noguldījumu īpatsvars Latvijā samazinājās teju par pusi, tādējādi šo agrāk ļoti ienesīgo sektoru nospiežot pie zemes.1 Šie notikumi izraisīja viļņošanos Eiropas politiskās
un finansiālās varas aprindās, jo tāda tradicionāli norobežota nozare kā NILL/TF
tika izvirzīta ārpolitikas jautājumu priekšgalā, turklāt tās kontekstā tika ieviestas arī
būtiskas sankcijas. Reakcija uz šīm izmaiņām Eiropā ir bijusi mierīga, savukārt Latvijai šis gads ir bijis spilgts atgādinājums par to, kā atsevišķs sektors var tikt nostādīts
uz soda līnijas starp Krievijas un Rietumu ietekmi.
Latvijas finanšu sistēmas raksturs tādējādi ir kļuvis par risku, pret kuru Latvijai ir jāturpina nodrošināties savā ārpolitikā, lai saglabātu nacionālo drošību un finanšu stabilitāti. Kaut arī NILL/TF ir finanšu sistēmas problēmas galvenais aspekts, tomēr arī
pati sistēma kopumā būs jāpārstrukturizē, lai aizpildītu nerezidentu sektora izmaiņu
radīto tukšumu, šo transformāciju uzmanīgi vērojot sabiedrotajiem. Šajā rakstā tiks
sniegts īss pārskats par Latvijas finanšu sektora izmaiņām, apskatīts, kā šī paradigma
tika pastiprināta 2019. gadā, un minēti ieteikumi Latvijai turpmākai rīcībai.
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KONTEKSTS
NILL/TF problēmas atgriešanās prioritātes statusā izriet no ASV finanšu un drošības politiku konverģences, kas aizsākās ar ASV īstenoto ārvalstu banku kriminālvajāšanu, nosakot pārrobežu kriminālatbildību par tradicionāliem finanšu noziegumiem, piemēram, datu manipulācijām vai nodokļu nemaksāšanu.2
2018. gada FinCEN atzinums par ABLV, kurā tika ierosināts piemērot vissmagāko
“īpašo pasākumu”, ko atļauj ASV likumdošana, proti, korespondējošo kontu aizliegumu ASV un virtuālo izslēgšanu no ASV dolāra dominētā globālā finanšu tīkla, ir
piemērs jaunam kursam attiecībā uz šādām sankcijām. ASV ir publiski atzinusi, ka
šīs darbības mērķis ir ne tikai aizsargāt tās finanšu institūcijas, bet arī “efektīvi aizvērt galveno piekļuves punktu, ko izmanto nelikumīgie Krievijas aktieri, lai piekļūtu Eiropas un starptautiskajai banku sistēmai”. 3 Pirms šī paziņojuma tika īstenota
stratēģija, kuras mērķis bija “maksimāli palielināt spiedienu uz Krieviju, vienlaikus
minimizējot nejaušas ietekmes atstāšanu uz [sabiedrotajiem]”.4 Šis pasākums kopumā ir ticis piemērots augsta riska jurisdikcijām vai atklāti naidīgām valstīm kā, piemēram, Irānai vai Ziemeļkorejai. Latvija šo naidīgi noskaņoto valstu vidū ir vienīgā
sabiedrotā ES valsts, kas ir iekļauta īpašo pasākumu sarakstā.
Tas, kas padara šos notikumus ievērības cienīgus ārpolitikas apsvērumu kontekstā,
ir Latvijas līdzšinējā ilgtermiņa sadarbība ar citiem institucionālajiem partneriem
šajā jomā. Pēdējo divdesmit gadu laikā, šķiet, ka ciešā sadarbība cīņā pret NILL/TF
ir virzījusies pa trajektoriju, kam raksturīgs grūti nodrošināms, bet konsekventi pozitīvs starptautisko aktieru vērtējums, ko periodiski pasliktina kapacitātes un resursu trūkuma izraisītas neveiksmes. 5 Virkne regulējuma izmaiņu palīdzēja nodrošināt
zaļo gaismu Latvijas uzņemšanai ES 2004. gadā, pārejai no vietējās valūtas uz eiro
2014. gadā, kā arī nodrošināja zaļo gaismu uzņemšanai OECD 2016. gadā. Dažādas
organizācijas daudzu gadu gaitā savos pārskatos par Latvijā paveikto ir uzsvērušas,
ka pilnveidotie normatīvie akti nepāriet iestāžu īstenotā normu piemērošanā, turklāt
šis secinājums joprojām ir aktuāls arī OECD 2019. gada oktobra pārskatā par situāciju Latvijā.6 Šī aina atspoguļo Latviju kā valsti, kas konsekventi ir virzījusi savu politiku uz Rietumu prasību pārņemšanu un vienlaikus nav spējusi veicināt šo prasību
īstenošanu, kā arī nodrošināt to piemērošanu.
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FINANŠU SEKTORS UN NILL/TF 2019. GADĀ
Kaut arī galvenie finanšu faktori Latvijā joprojām ir nemainīgi labā formā, un
2019. gadā turpinājās strauja nerezidentu noguldījumu sektora samazināšanās, pāreja uz jauniem uzņēmējdarbības modeļiem ir bijusi lēna. Nerezidentu noguldījumi
no 12,4 miljardiem 2015. gadā ir samazinājušies līdz tikai 1,4 miljardiem, un vairākas bankas ir paziņojušas par pagrieziena punktu biznesā.7 Vienlaikus uz ārvalstu
klientu apkalpošanu vērsto banku īpatsvars iekšzemes kredītos 2016. gadā bija 11 %,
savukārt 2019. gadā tas samazinājās līdz 7 %.8 Turklāt arī Latvijas banku izsniegto
kredītu apmērs pirmajā pusgadā pieaudzis tikai par 2,1 %.9 Bankas ir apņēmušās pāriet uz vietējo kontu kreditēšanu un apkalpošanu, jo īpaši izmantojot jaunos uz digitalizāciju un finanšu tehnoloģijām balstītos pievienotās vērtības pakalpojumus, tomēr
šogad nav bijis vērojams spēcīgs reālu piedāvājumu klāsts.10
Jaunais Latvijas Bankas prezidents ir izteicis atbalstu šim pagriezienam, tomēr joprojām nav izstrādāta institucionālā stratēģija attiecīgās politikas īstenošanai.11 Konkrētības trūkst arī priekšlikumam par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas institucionālo apvienošanu ar Latvijas Banku.12 Šīs būs tās izmaiņas, ko uzmanīgi vēros
starptautiskie partneri, tās īpaši sasaistot ar kopīgo mērķi, proti, sistēmas “renovēšanu”. Ilgstoša nespēja panākt banku sektora fokusa pavēršanu uz klientiem valsts iekšienē starptautiskajiem partneriem var radīt iespaidu par nevēlēšanos to darīt.
Arī 2019. gadā finanšu sektorā saglabājās spiediens no starptautiskajiem partneriem, kuri uzstāja uz reformu turpināšanu NILL/TF novēršanas jomā.13 Šo spiedienu vēl vairāk nostiprināja neuzticēšanās, ko iepriekšējam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājam Pēteram Putniņam pauda ASV vēstniecība Latvijā.14
Nesenā FKTK priekšsēdētāja ievēlēšana tiek uzskatīta par daļu no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa solītā sistēmas “kapitālā remonta”.15 Tomēr Ministru prezidents maijā arī atzina, ka nespēja ieviest turpmākās normas varētu panākt Latvijas
iekļaušanu pelēkajā sarakstā, kas izraisītu “recesiju”.16 Kaut arī NILL/TF novēršanas sistēmas stiprināšanai ir veikta virkne izmaiņu17, tomēr risks, ka Latviju varētu
iekļaut Eiropas Padomes MONEYVAL pelēkajā sarakstā, joprojām ir liels, kas lielākoties skaidrojams ar neefektivitāti attiecībā uz būtiskas informācijas noskaidrošanu par patiesajiem labuma guvējiem un ieroču izplatīšanas finansēšanas pieauguma
novēršanu.18
Latvijas finanšu ministrs kopā ar vairāku Eiropas Savienības ietekmīgāko dalībvalstu19 finanšu ministriem novembrī nāca klajā ar kopīgas nostājas dokumentu, rosinot
izveidot centralizētu NILL novēršanas uzraugu ar pilnvarām visā ES.20 Šis ierosinājums seko Eiropas Komisijas pagājušā gada tiesību aktiem, kuru mērķis ir stiprināt
NILL novēršanas koordināciju, izmantojot Eiropas Banku iestādi, kas sadarbojas ar
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citām ES bankas uzraugošajām iestādēm. Tomēr šī iestāde tiek uzskatīta par “bezzobainu”, jo tā drīkst rīkoties tikai pēc tam, kad ir tikusi demonstrēta valstu nespēja rīkoties, un tai ir maz iespēju veikt koriģējošas darbības.21 Saskaņā ar finanšu ministru
priekšlikumu ES uzraugs varētu tieši izraudzīties tās dalībvalstu struktūras, kurām
jāpievērš papildu uzmanība, ļaujot izmantot risku aprēķinus, kas neaprobežojas ar
standarta risku noteikšanas kritērijiem. Šis priekšlikums ir jaunums, un tā leģitimitāte izriet no ietekmīgo dalībvalstu atbalsta, taču atšķirīgo interešu dēļ šis aspekts
var kļūt arī par risku. Turklāt konkrēta un efektīva rezultāta panākšanai izšķiroši
svarīga būs rūpīga diskusija par šo procesu.

CEĻŠ UZ PRIEKŠU
Latvijai īstermiņā vajadzētu koncentrēties uz FATF un MONEYVAL izvirzīto prasību izpildi, jo nespēja īstenot šīs prasības varētu panākt, ka Latvija kļūst par vienu no
pirmajām ES dalībvalstīm, kas iekļauta MONEYVAL pelēkajā sarakstā. Iekļaušana
pelēkajā sarakstā nozīmē augstu riska līmeni, kas valsts finanšu stabilitātei var radīt
vēl vairāk kaitējuma nekā sākotnējā naudas izņemšana no ABLV bankas un tai sekojošā nerezidentu līdzekļu aizplūšana no Latvijas. Tas izraisītu lielu neuzticību Latvijas iestādēm, ievērojami atbaidot arī starptautiskos investorus daudzu gadu garumā,
kas vēl vairāk samazinātu Latvijas kapacitāti publiskās diplomātijas jomā. Šo institūciju prasību izpilde ir vieglākais ceļš, kā īstermiņā atjaunot stabilitāti un Latvijas
publisko tēlu.
Ilgtermiņa mērķiem finanšu sektora kontekstā būtu jāfokusējas uz pamatcēloņiem,
kas likuši vairākiem starptautiskajiem partneriem rūpīgi pārbaudīt Latvijas situāciju, kas arī korelē ar vairākiem faktoriem.
Pirmais cēlonis attiecas uz Latvijas banku sektora nonākšanu ASV prioritāšu lokā –
Latvijas ārpolitikai vajadzēja būt svarīgam faktoram, kas rada uz sociālo kapitālu
balstītu buferzonu, kas spētu nodrošināt sabiedroto uzticēšanos. Šim buferim bija
jānovērš FinCEN pret ABLV banku vērsto darbību slepenais raksturs, kā arī turpmākā starptautisko institūciju uzmanības fokusēšana uz Latvijas finanšu sistēmu.
FATF galvenais darbības rīks, piemēram, ir vispusīgs vērtēšanas process, kas balstās
uz tās dalībvalstu situācijas analīzi, pamatojoties uz sekretariāta, citu dalībvalstu un
pašas attiecīgās valsts ziņojumiem. Ja kādas valsts situācija neatbilst standartiem,
tai ir jāziņo par attiecīgajām nepilnībām un jāsadarbojas ar uz to nosūtītajām FATF
misijām. FATF var arī pieprasīt, lai bankas pievērš īpašu uzmanību darījumiem ar
standartiem neatbilstošajām valstīm. Visi lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz
100

iekšējām diskusijām un vērtēšanas procedūrām. Tomēr Latvijas gadījumā FATF dalībvalstis šo mehānismu īpaši apgāja. Attiecīgi Latvijai ir ļoti svarīgi turpināt piešķirt
resursus, lai starptautiskajā vidē efektīvāk sniegtu informāciju par tās finanšu un
NILL/TF sistēmas stāvokli, tādējādi atjaunojot sava finanšu sektora reputāciju un
atgūstot partneru uzticību.
Otrkārt, ir vērojams tiešs uzsvars uz Latvijas saitēm ar Krieviju un NVS valstīm –
vienpusējais FinCEN ziņojums tika izmantots, lai izdarītu spiedienu uz Krieviju,
savukārt starptautisko institūciju nerimstošā uzmanība tiek koncentrēta uz to, lai
neatgriezeniski panāktu, ka Latvijas bankas netiek izmantotas kā instruments no
Austrumu kaimiņiem plūstošo līdzekļu apritē. Tas demonstrē vairākas svarīgas norādes attiecībā uz Latvijas ārpolitiku pret Rietumiem. Pieaugot finanšu tirgus globalizācijai, Latvijas finanšu sistēmas iekšējā pārvaldība kļūst par starptautiski svarīgu jautājumu. Šo svarīgumu apliecina starptautiskajiem partneriem neraksturīgā
viedokļa paušana par vietējās finanšu sistēmas vadītājiem un vispārīgo struktūru.
Latvijas pārmantotās saites ar Krieviju un NVS valstīm finanšu plūsmu formātā tādējādi spēj radīt destabilizācijas risku, kas izriet gan no sabiedroto, gan pretinieku
iejaukšanās. Ir svarīgi, lai Latvijas stingrā nostāja pret Krievijas agresiju netiek uzskatīta par liekulību, tai vienlaikus izrādot labvēlīgāku attieksmi pret Krievijas pretlikumīgi iegūtajiem līdzekļiem.
Treškārt, Eiropas un ES institūcijas vēl pavisam nesen lielākoties ignorēja spiedienu uz reformu veikšanu. To, iespējams, var skaidrot kā simptomu mazākas uzmanības pievēršanai lielāko Eiropas valstu finanšu sistēmām, tomēr ir mazticams, ka
šāda pieeja saglabāsies. Kopējais priekšlikums par stiprākas iestādes izveidi NILL/
TF jomā ir svarīgs solis, lai konsolidētu NILL novēršanas kapacitāti Eiropā, kā arī
atvieglotu slogu Latvijai, kurai kā atsevišķai valstij jāmijiedarbojas ar plašāku starptautisko vidi. Latvijai ir ļoti svarīgi palīdzēt saglabāt šīs iniciatīvas uzrāvienu un novest to līdz reālam rezultātam. Iespējamības gadījumā Latvija varētu arī pozicionēties kā šīs jaunās iestādes mītnes valsts, lai tādējādi vairotu uzticību savai apņēmībai
reformēt sistēmu.
Ceturtkārt, Latvijai ir jāpievērš vairāk uzmanības, lai starptautisko fokusu pavērstu
uz citiem jautājumiem. Valdība kā pašsaprotamu faktu pieņēma to, ka iepriekšējā sadarbības pieredze ar ASV un Eiropas Savienības NILL novēršanas standartu izpilde
ir pietiekama, lai pasargātu valsti no ciešas ieskatīšanās tās ar NILL saistīto jautājumu stāvoklī. Šādu uzskatu apliecināja toreizējā Ministru prezidenta Aigara Kalvīša
klusā atteikšanās no Finanšu sektora attīstības padomes, kas akcentēja NILL jautājumu svarīguma mazināšanos valdības acīs. Šāda strauja prioritāšu maiņa apdraud
stabilas ārpolitikas veidošanu. Latvijai ir jānodrošina pastāvīga uzmanības pievēršana ietekmīgāko valstu viedoklim par Latvijas jautājumiem, jo tas var būt viens no
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šo valstu galvenajiem mehānismiem, kā veidot attiecības ar Latviju. Tas nozīmē, ka,
piemēram, tādos jautājumos kā iepriekš minētā FKTK un Latvijas Bankas apvienošana institūciju vadītājiem ir vai nu jāatkāpjas no saviem priekšlikumiem, vai jākļūst
daudz konkrētākiem.
Lai labāk izprastu starptautiskās prioritātes, Latvijai vajadzētu rūpīgi apsvērt citu reģiona valstu nolūkus un intereses, kā arī Latvijas iespējamo lomu. Viens piemērs ir
ģeopolitisko interešu atgriešanās, kas izraisījusi pieaugošu spriedzi varas polu starpā.
Vienlaikus Latvija var izlemt sniegt lielāku atbalstu mehānismiem, kas spēj aizsargāt
no citu valstu maigās varas vienpusējas īstenošanas reģionā. Šādas pieejas piemērs ir
centieni izveidot vairāk mehānismu, kas būtu spējīgi norobežot no ASV dolāru sistēmas un kuru virzienā pamazām sāk doties Eiropas Savienība. Tomēr gatavība pievienoties šāda veida iniciatīvām būtu rūpīgi jāizvērtē iespējamo zaudējumu rakursā,
vienlaikus paturot prātā, ka pievienošanās varētu palīdzēt novērst destabilizējošus
pārsteigumus nākotnē.
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LATVIJA UN TRANSATLANTISKUMS
Gunda Reire
Latvijas Republikas ārlietu ministra padomniece |
Starptautisko pētījumu centra direktore

Amerikāņi esot no Marsa, bet eiropieši – no Venēras, tā vēl salīdzinoši nesen savā
bestsellerā rakstīja Roberts Kagans1, ar to domājot ASV zemo toleranci pret nedrošību un attīstītās militārās spējas vērsties pret ienaidnieku, kā arī Eiropas traumatizēto un asiņaino 20. gadsimta vēsturi, paļaušanos uz ASV aizsardzību aukstā kara
laikā un zemo gatavību aizstāvēt brīvību ar militāriem līdzekļiem. Būtībā runa bija
par ASV globālo varu un gatavību lietot spēku, pat vienpusēji, ja vajadzīgs, un Eiropas pārliecību, ka konflikti vislabāk ir risināmi ar multilaterālas iesaistes un diplomātijas palīdzību. Jau toreiz – 2000. gadu sākumā – mēļoja par transatlantisko attiecību
sabrukumu, nesamierināmām atšķirībām Eiropas un ASV drošības domāšanā – vai
tā būtu prioritāšu iezīmēšana, draudu noteikšana, izaicinājumu definēšana, vai ārējās un drošības politikas veidošana un ieviešana dzīvē. Protams, jāpiebilst, ka tas
notika uz Irākas kara fona, sakarā ar ko patiešām pastāvēja dažādi viedokļi attiecībā
uz atbildi terorismam un masu iznīcināšanas tehnoloģijām kopumā. Pārceļoties uz
mūsdienām, rodas vēlēšanās atkārtoti pārbaudīt, vai transatlantiskajās attiecībās,
tēlaini izsakoties, joprojām ir iespējams runāt par Marsu un Venēru, un, ja tā, pie
kuras no šīm pusēm varam pieskaitīt Latviju.
Plašākā nozīmē jēdziens “transatlantiskās attiecības” tiek attiecināts uz ideju, ka starp
Eiropu un ASV un Kanādu pastāv īpaša veida attiecības – vēsturiskas, kultūras, politiskas, ekonomiskas un sociālas. Šādā redzējumā transatlantiskuma koncepts lielā mērā
atrodas tuvu “Rietumu” konceptam (Atlantijas okeāna abas puses), tādējādi uzsverot
partnerību, kurā vienojošais ir kopīgs pasaules redzējums un politiskie mērķi. Tomēr
analīzes vajadzībām šāds apraksts var tikt uzskatīts par pārāk vispārīgu, jo apgrūtina
iespēju noteikt, vai transatlantiskajās attiecībās notiek izmaiņas, un, ja notiek, tad
kādas. Tā vietā ir vērts pievērsties transatlantiskās drošības kopienas konceptam, un
tas balstās trīs galvenajos raksturlielumos: savstarpējā atkarībā, kopīgās institūcijās un
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identitātē (vērtībās). Kombinējot šos trīs faktorus, iegūstam attiecības, kurās iesaistītās
valstis cita citu uzskata par partneriem, viena otru neapdraud, un savstarpēja spēka lietošana nav iedomājama. Papildus šīs valstis vieno kopīgu (Rietumu) vērtību – demokrātija, ekonomiskā brīvība, cilvēktiesības u. c. – tīkls, kā arī vienošanās par normām,
piemēram, konsultēšanās pirms politiska lēmuma, kas ietekmēs otru pusi, veikšanas.
Transatlantiskums Latvijas ārpolitikā un drošības politikā ieņem centrālu vietu.
Latvijas drošība stingri sakņojas ciešā sadarbībā starp Eiropu, ASV un Kanādu. Kā
norādīts 2018. gada Ārpolitikas ziņojumā, Latvijas ārpolitikas galvenais uzdevums ir
nodrošināt Satversmē noteikto principu iedzīvināšanu, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju labklājību un ārējo drošību, un viens no virzieniem, kā to paveikt, ir stiprināt
transatlantiskās attiecības, kuru pamats ir Vašingtonas līguma valstu radītā alianse
NATO, un iestāties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību.2

LATVIJAS UN ASV ATTIECĪBAS
ASV ir Latvijas stratēģiskais partneris un sabiedrotais, kas ieņem nozīmīgu vietu
Austrumeiropas drošības stiprināšanā. Jāatgādina, ka aukstā kara laikā ASV konsekventi īstenoja Latvijas okupācijas neatzīšanas politiku, vēlāk sniedza savu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un ir sekmējusi mūsu valsts iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Savukārt pēc Krievijas agresijas Ukrainā 2014. gadā ASV
bija pirmā valsts, kas uzsāka operāciju “Atlantic Resolve”. Tieši drošības politika ir
uzskatāma par galveno Latvijas un ASV divpusējās sadarbības pamatu.
2019. gadā Latvijai turpinājās aktīvs politiskais dialogs un daudzpusīga praktiskā
sadarbība ar ASV par aktuālajām norisēm reģionā un starptautiskajā politikā. Var
droši apgalvot, ka tik intensīvs augsta līmeņa dialogs, kāds Latvijai bijis pēdējo gadu
laikā ar esošo ASV administrāciju, nav ilgstoši pieredzēts.
Nozīmīgākais notikums abu valstu politiskajās attiecībās bija Latvijas Ministru
prezidenta Krišjāņa Kariņa darba vizīte ASV laikā no 2019. gada 9. līdz 14. jūlijam,
kuras ietvaros viņam notika tikšanās ar ASV viceprezidentu Maiku Pensu, finanšu
sekretāru Sīvenu Mnučinu, tirdzniecības sekretāru Vilbūru Rosu, enerģētikas sekretāru Riku Periju, ASV Kongresa Pārstāvju palātas priekšsēdētāju Nensiju Pelosi,
vairākiem kongresmeņiem un senatoriem, ASV investoriem un baņķieriem, kā arī
Ministru prezidents diskutēja ar domnīcu pārstāvjiem un sniedza intervijas plašsaziņas līdzekļiem. Šāda veida vizītēm starpvalstu attiecībās ir liela nozīme, jo tas, uz
kurieni valsts vadītāji dodas vizītēs, sniedz būtisku signālu par viņu pašu un valsts
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prioritātēm. Tāpat tās veido valsts reputāciju un nogludina ceļu tālāku attiecību
uzlabošanā. K. Kariņa vizīte ASV kalpoja kā labs apliecinājums Latvijas un ASV
stratēģiskajai partnerībai, abpusējai valstu ieinteresētībai īstenot ciešu sadarbību
drošības, ekonomikas, tirdzniecības, enerģētikas un finanšu jomās, citiem vārdiem –
pārapstiprināja apņemšanos transatlantisko saišu kopšanā. Vienu no būtiskākajiem
vizītes secinājumiem K. Kariņš pavisam īsi pauda intervijā Latvijas Televīzijai: “Un
sapratu arī to, ka nav nekādu pazīmju, ka samazinātos ASV interese kā NATO alianses stūrakmenim par mūsu reģionu.”3 Regulārie politiskie kontakti ar ASV administrāciju un Kongresu (tai skaitā regulārās ASV senatoru un kongresmeņu vizītes
Latvijā) ir palīdzējuši tālāk stiprināt ASV militāro klātbūtni Baltijas reģionā, tai
skaitā arī Latvijā, un ASV atbalsta turpināšanu Latvijas aizsardzības spēju celšanai.
Abpusēju ieinteresētību transatlantisko attiecību spēcināšanā apliecina 2018. gadā
ASV pieņemtais lēmums par 170 miljonu dolāru lielu finansiālu atbalstu Baltijas valstu drošībai, kā arī ievērojama līdzekļu palielināšana Eiropas atturēšanas iniciatīvai
(no 4,8 miljardiem uz 6,5 miljardiem ASV dolāru).
Pārskats par galvenajām ASV un Latvijas amatpersonu vizītēm 2019. gadā4
Datums

Amatpersona

Vizītes mērķis

4.–7.02.

Latvijas Republikas ārlietu
ministrs E. Rinkēvičs

Darba vizīte ASV, lai piedalītos starptautiskās
koalīcijas ISIL sakāvei veltītā sanāksmē
Vašingtonā

2.–5.04.

Latvijas Republikas ārlietu
ministrs E. Rinkēvičs

Vašingtonā piedalījās NATO ārlietu ministru
sanāksmē

12.–
14.04.

Latvijas Republikas
finanšu ministrs J. Reirs

J. Reirs vadīja Latvijas delegāciju Pasaules
Bankas/SVF ikgadējā sanāksmē Vašingtonā.
Vizītes ietvaros notika divpusējā tikšanās
ar ASV Valsts kases sekretāra vietnieku
pretterorisma jautājumos M. Bilingsliju

2.05.

Latvijas Republikas
ekonomikas ministrs
R. Nemiro

Ministrs un uzņēmēju delegācija Denverā
piedalījās biznesa kontaktu veidošanas
pasākumā Spotlight 2.0

10.05.

Latvijas Republikas
aizsardzības ministrs
A. Pabriks

Vašingtonā tikās ar ASV aizsardzības
sekretāra vietas izpildītāju P. Šanahanu

15.–
16.05.

ASV Valsts kases
sekretāra vietnieks
pretterorisma
jautājumos M. Bilingslijs

M. Bilingslijs ieradās vizītē Latvijā, lai pārrunātu
Latvijā īstenoto visaptverošo finanšu sektora
reformu, un tikās ar Ministru prezidentu
K. Kariņu, vairākiem ministriem un Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu
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Datums

Amatpersona

Vizītes mērķis

9.–14.07.

Ministru prezidents
K. Kariņš

Apmeklēja darba vizītē ASV (Vašingtona,
Ņujorka), kuras ietvaros notika tikšanās
ar ASV viceprezidentu M. Pensu, finanšu
sekretāru S. Mnučinu, tirdzniecības sekretāru
V. Rosu, enerģētikas sekretāru R. Periju, ASV
Kongresa Pārstāvju palātas priekšsēdētāju
N. Pelosi un vairākiem kongresmeņiem un
senatoriem, ASV investoriem un baņķieriem

8.–9.10.

ASV enerģētikas
sekretārs R. Perijs

Latviju apmeklēja, lai piedalītos “Eurogas”
organizētā konferencē “The Baltic Region:
Setting the pace for gas market integration in
the EU”, kā arī lai tiktos ar Valsts prezidentu,
Ministru prezidentu, ekonomikas ministru un
aizsardzības ministru

14.–
21.10.

Latvijas Republikas
finanšu ministrs J. Reirs

Vašingtonā Latvijas delegācija, kuru vadīja
J. Reirs, piedalījās PB/SVF sanāksmēs.
Notika divpusējas tikšanās ASV Valsts kases
departamentā.

Viens no būtiskiem transatlantisko attiecību notikumiem gan attiecībās ar ASV, gan
ar Kanādu, kas objektīvu iemeslu dēļ nevar tikt pienācīgi atspoguļots šajā rakstā 5, ir
NATO 70. gadadiena, kas tiks atzīmēta līderu sanāksmē 2019. gada decembrī Londonā. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs ir paudis vēlmi, lai NATO samits apliecinātu sabiedroto vienotību, ciešu transatlantisko saiti un atbalstu turpmākam
darbam pie aizsardzības un atturēšanas pasākumiem.6 No Latvijas pozīcijām raugoties, NATO vienotība un kohēzija, un apstiprinājums uzticībai NATO dibināšanas līguma 5. pantam par kolektīvo aizsardzību ir būtiskākie vēstījumi, ko sagaidām
no NATO 2019. gadā. Kā minēts šī raksta ievadā, kopīgas institūcijas – NATO – ir
viens no transatlantiskās drošības kopienas balstiem, savukārt organizācijas dibināšanas līguma 5. pants ir ne tikai stūrakmens kolektīvajai drošībai, bet arī kalpo kā
simbols kopīgām vērtībām un savstarpējām saitēm dalībvalstu starpā.
2019. gada februārī kārtējās rotācijas ietvaros Latvijā ieradās 150 karavīru no ASV,
kas operācijas “Atlantic resolve” ietvaros ar 13 helikopteru UH-60 un HH-60 “Black
Hawk” atbalstu deviņus mēnešus pildīja dienesta pienākumus Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzē Lielvārdē. 2019. gada oktobrī šīs pašas operācijas ietvaros
notika nākamā ASV militāro spēku rotācija Eiropā, tajā skaitā mūsu reģionā, kas
tika īstenota arī caur Rīgas ostu, un devās pildīt dienesta pienākumus Lietuvā. Transatlantisko attiecību kontekstā šī operācija ir būtiska, jo ASV to uzsāka pēc Krievijas
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veiktās Krimas aneksijas 2014. gada pavasarī un agresijas Ukrainas austrumos. Šīs
operācijas mērķis ir “apliecināt ASV nepārtraukto ieguldījumu NATO dalībvalstu
kolektīvajā drošībā, veicinot mieru un stabilitāti Baltijas valstīs un Polijā” 7; operācija ir izvērsta arī Rumānijā un Bulgārijā. 2015. gada janvārī, kad “Atlantic Resolve”
ietvaros ieradušos karavīrus svinīgi sagaidīja Ādažu bāzē, operācijas stratēģisko
nozīmīgumu iezīmēja toreizējais aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis: “Tas ir
arī skaidrs signāls Krievijai, ka šajā reģionā NATO strādā kā vienots veselums un
mēs esam gatavi dažādiem izaicinājumiem.”8 Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube toreiz atgādināja, ka “Afganistānā un Irākā
mūsu karavīri plecu pie pleca cīnījās par mūsu vērtībām – brīvību un neatkarību. Un
šodien jūs esat šeit, jo situācija pēc Krievijas agresijas Ukrainā ir mainījusi reģionālo
situāciju un pasauli. ASV karavīri šodien šeit ieradušies kā NATO karavīri, lai apliecinātu visiem ASV apņēmību ieguldīt sabiedroto drošībā.”
2019. gada maijā Latvijas Aizsardzības ministrija un ASV Aizsardzības departaments parakstīja ceļa karti Latvijas un ASV sadarbībai aizsardzības jomā turpmākajos piecos gados, apstiprinot apņemšanos turpināt mērķtiecīgu un abpusēji izdevīgu
sadarbību aizsardzības jomā. “Viens no galvenajiem mērķiem, ņemot vērā to, ka mēs
tērējam vismaz 2 % mūsu aizsardzībai, ir panākt lielāku atbalstu mūsu pašu valsts
drošībai un reģiona drošībai. Jo pat ar 2 % ir virkne lietu, ar kurām mēs nekavējoties nevaram tikt galā. Un šis sadarbības dokuments nākamajiem pieciem gadiem
tās ieskicē,”9 parakstīto līgumu komentēja Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Viņš arī iezīmēja galvenās sadarbības prioritātes: “Gaisa aizsardzība, pretgaisa
aizsardzība, sauszemes bruņoto spēku tālāka attīstība, mūsu jūras robežu labāka
nodrošināšana un, protams, dažādas loģistiskās lietas, kas nozīmē mūsu karabāzu
un šautuvju veidošanu.”10 Latvija ir ieinteresēta atsevišķā, daudzgadu finanšu atbalsta modelī Baltijas valstīm, kas ļautu fokusēties uz vērienīgāku spēju attīstīšanu. Latvijas drošībai pašreizējā ASV militārā klātbūtne Latvijā ir ārkārtīgi būtiska; tā kopā
ar NATO klātbūtni nodrošina drošību un stabilitāti Baltijas reģionā un visā Eiropā
kopumā.
Runājot par nākotni, lai atturētu Krievijas agresiju, ir svarīgi, lai ASV saglabātu
iesaisti Latvijā un to turpinātu attīstīt tādās jomās kā militārās mācības, militāro
spēju un bruņojuma izvietošana un atbalsts Latvijas nacionālo spēju celšanai. Latvijas amatpersonas ir paudušas atbalstu un gandarījumu par ASV karavīru skaita
palielināšanu Polijā, kas pozitīvi atbalsosies visa reģiona drošībā, un Latvijas interesēs būtu, ka šādam solim sekotu turpinājums un tas pozitīvi atspoguļotos arī ASV
klātbūtnē Baltijas valstīs.
Būtisks un zīmīgs notikums 2020. gada pavasarī būs ASV vadībā notiekošās mācības “Defender-Europe 20”, kas paredz lielāko ASV bāzēto spēku izvietošanu Eiropā
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notiekošu mācību ietvaros pēdējo 25 gadu laikā, un tās notiks desmit valstīs, tai
skaitā Latvijā.11 Mācībās piedalīsies 37 000 karavīru no ASV un citām 17 valstīm,
un to ietvaros notiks arī vairākas citas militārās mācības, tai skaitā “Allied Spirit XI”,
“Dynamic Front 2020”, “Joint Warfigting Assessment 2020”, “Saber Strike 2020”
un “Swift Response 2020”. Latvijas un visa reģiona drošībai ir svarīgi, ka “Defender-Europe 20” līdzināsies aukstā kara ēras manevriem “Reforger”. Kontekstam –
aukstā kara laikā Rietumeiropā katru gadu tika rīkotas milzīgas militārās mācības
ar mērķi īsā laika sprīdī nogādāt Eiropā lielus spēkus, lai būtu gatavībā iespējamam
PSRS uzbrukumam; mācību nosaukums bija “Reforger”, kas ir saīsinājums angļu
valodā no “Return of Forces to Germany” (Spēku atgriešanās Vācijā). Atgriežoties
pie 2020. gada – mācoties ātri pārvietot lielu karavīru un militārās tehnikas skaitu
no ASV uz Eiropu un kopā ar sabiedrotajiem un partneriem ātri reaģēt uz iespējamo
krīzi, militārās mācības “Defender-Europe 20” paaugstinās stratēģisko gatavību un
savietojamību.12 Mācības atbalsta NATO noteiktos mērķus paaugstināt alianses
gatavību un atturēt iespējamo pretinieku.
Viens no transatlantisko attiecību elementiem, nenoliedzami, ir ekonomiskās attiecības. Lēnām, bet stabili pieaug tirdzniecības apgrozījums un jo īpaši Latvijas eksports
uz ASV. Tādi Latvijas uzņēmumu flagmaņi kā “Valmieras stikla šķiedra”, “Printful”,
“Mikrotik”, “SAF Tehnika” un daudzi jaunuzņēmumi ir nodibinājuši pastāvīgus
ekonomiskus sakarus ar ASV, eksportē savu produkciju, kā arī investē un dibina
savu uzņēmumu filiāles ASV pavalstīs. Darbošanās ASV biznesa vidē veicina šo Latvijas inovatīvo uzņēmumu globālo konkurētspēju. Vienlaicīgi svarīgi ir sekmēt lielāku un redzamāku ASV ekonomisko klātbūtni Latvijā, kam ir būtiska nozīme arī
valsts drošības nostiprināšanā. Latvijas ciešais dialogs ar ASV finanšu plūsmu kontroles uzlabošanā, kas turpinājās arī 2019. gadā, un to apliecina arī amatpersonu
savstarpējās vizītes, ilgtermiņā veicinās Latvijas konkurētspēju un piesaistīs jaunas
ASV investīcijas, tai skaitā finanšu sektorā.
Centrālās statistikas pārvaldes dati13 liecina, ka 2018. gadā ASV ierindojās 9. vietā
starp valstīm, uz kurām tika eksportētas Latvijas preces, un 16. pozīcijā preču
importā. Preču eksporta vērtība sastādīja 514 miljonus eiro (580 miljonus ASV
dolāru), bet importa – 266 miljonus eiro (300 miljonus ASV dolāru). 2018. gadā
lielāko preču eksporta un importa sadaļu uz ASV veidoja “airBaltic” darījumi ar
turboreaktīvajiem/turbopropelleru dzinējiem. Citi galvenie eksporta preču veidi
2018. gadā bija sakaru iekārtas bezvadu tīkliem (40 miljoni eiro jeb 45 miljoni ASV
dolāru), etilspirts (17,5 miljoni eiro jeb 20 miljoni ASV dolāru) – “Latvijas Balzams”,
stikla šķiedra (11,5 miljoni eiro jeb 13 miljoni ASV dolāru) – “Valmiera Glass”.
Tāpat uz ASV savas preces eksportē tādi LV augsto tehnoloģiju uzņēmumi kā “Light
Guide Optics International” (optiskie kabeļi), “Biosan” (medicīniskās/zinātniskās
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laboratorijas iekārtas), “SAF Tehnika” (sakaru ierīces) u. c. Importā no ASV lielu
daļu veido dažāda veida elektroniskā aparatūra.
Latvijas Bankas dati14 rāda, ka 2018. gadā Latvijas un ASV savstarpējās pakalpojumu
tirdzniecības kopējais apgrozījums sasniedza 267 miljonus eiro (300 miljonus ASV
dolāru). 2018. gadā pakalpojumu eksports uz ASV veidoja 187 miljonus eiro jeb
211 miljonus ASV dolāru (+21 % pret 2017. gadu), no kā telesakaru, datoru un informācijas pakalpojumu eksports sastādīja 70 miljonus eiro (79 miljonus ASV dolāru).
Savukārt pakalpojumu imports bija 80 miljoni eiro jeb 90 miljoni ASV dolāru
(+19 % pret 2017. gadu).
Saskaņā ar Latvijas Bankas datiem15 2018. gada beigās ASV tiešās investīcijas Latvijā sasniedza 161 miljonu eiro jeb 182 miljonus ASV dolāru. 2019. gada 1. ceturksnī
investīcijas veidoja 137 miljonus eiro jeb 154 miljonus ASV dolāru. Saskaņā ar Lursoft datiem 2019. gada jūnijā ASV tiešās investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā veidoja 88 miljonus eiro jeb 100 miljonus ASV dolāru, kā arī Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti 424 uzņēmumi ar ASV ieguldījumu pamatkapitālā. Lielākais ASV
investors Latvijā ir “RA Citadele Holdings, LLC” (“Ripllewood Advisers”) – investīcija 35 miljoni eiro jeb 40 miljoni ASV dolāru. Saskaņā ar Latvijas Bankas informāciju 2018. gada beigās Latvijas investīcijas ASV sasniedza 104 miljonus eiro jeb
118 miljonus ASV dolāru, bet 2019. gada 1. ceturksnī investīcijas jau palielinājās līdz
130 miljoniem eiro jeb 147 miljoniem ASV dolāru. Starp lielākajiem Latvijas investoriem jāmin “Valmieras stikla šķiedra” un “SAF Tehnika”.
ASV arī ir nozīmīgs partneris Eiropas Savienības enerģētiskās drošības un neatkarības stiprināšanā. ASV Transatlantiskās enerģētikas sadarbības partnerības iniciatīvas ietvaros trīs Baltijas valstis un ASV ir izveidojušas 3+1 sadarbības formātu enerģētikas jomā. Tas paredz 2020. gada laikā uzsākt virkni kopīgu pasākumu, tai skaitā
kiberdrošības un reģionālās energoapgādes drošības stiprināšanai, kā arī inovatīvu
zemu emisiju tehnoloģiju izstrādei.
Šis pārskats par 2019. gadu rāda, ka transatlantisko attiecību ietvaros Latvijas
attiecības ar ASV ir vērtējamas ar pozitīvu zīmi. Vienlaikus, domājot par nākotnes
attīstības scenārijiem, ir būtiski atzīmēt, ka pastāv indikācijas, ka ASV kā “globālā
policista” loma pasaulē mazinās vai vismaz mainās ASV pašas izvēlētā ceļa dēļ,
mainot globālās prioritātes. Šajā kontekstā Latvijas interesēs ir vienota Eiropas
Savienības un NATO izpratne par aizsardzības un drošības jautājumu risināšanu
Eiropā. Kopš 2016. gada, kad tā tika minēta Eiropas Savienības Globālajā stratēģijā16, dažādos politiskajos lokos bieži tiek runāts par “Eiropas stratēģisko autonomiju”. Tomēr ar šo jēdzienu katrā no dalībvalstīm joprojām tiek saprasts kas cits –
sākot no nepieciešamības ieguldīt vairāk drošībā un aizsardzībā, līdz pat Eiropas
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autonomām operacionālām spējām; vienota definīcija vai izpratne nepastāv. Vispārīgi runājot, Eiropas stratēģiskā autonomija ir koncepts, kura ietvaros tiek meklēti ceļi spējīgākai un neatkarīgai Eiropas Savienībai pieaugošas ģeopolitiskās
sacensības ietvaros. Latvijas interesēs ir transatlantisko saišu spēcināšana, vienlaikus ārpolitikā un drošības politikā Latvija ir demonstrējusi atvērtību viedokļu
apmaiņai sabiedroto starpā par Eiropas Savienības vai Eiropas noturības stiprināšanu pret mūsdienu apdraudējumiem. Eiropas sabiedrotie turpina pozitīvo tendenci paaugstināt izdevumus aizsardzībai, ņemot vērā ASV arvien skaidrāk pausto
vēstījumu par nepieciešamību pildīt kopīgi pieņemtos lēmumus attiecībā uz vienlīdzīgāku aizsardzības ieguldījumu sadalījumu starp sabiedrotajiem.
Papildus jāmin, ka ASV 2020. gadā notiks prezidenta vēlēšanas, un, lai arī radikāla
ārpolitikas maiņa nav paredzama, ir būtiski, lai nemazinātos šīs valsts starptautiskās rīcības paredzamība. Nākotnē ASV un Eiropas Savienību turpinās vienot kopīgi
politiskie mērķi un intereses, taču ir arī skaidrs, ka transatlantisko attiecību kontekstā ASV no Eiropas Savienības valstīm turpinās prasīt lielāku ieguldījumu.

LATVIJAS UN KANĀDAS ATTIECĪBAS
Latvijas un Kanādas attiecību pamatā ir sadarbība transatlantiskajā telpā. Kanāda
bija viena no pirmajām valstīm, kas 2004. gadā ratificēja Latvijas iestāšanos
NATO. Ņemot vērā izmaiņas starptautiskās drošības vidē, 2016. gadā NATO
samits Varšavā panāca vienošanos par NATO spēku klātbūtni Baltijas valstīs un
Polijā. Kopš 2017. gada Latvijā, Polijā, Igaunijā un Lietuvā ir izvietotas daudznacionālas bataljona lieluma kaujas grupas, un Latvijā izvietotās kaujas grupas
ietvarvalsts ir tieši Kanāda. Tādējādi Kanāda Latvijā nodrošina lielāko NATO
paplašinātās klātbūtnes (Enhanced Forward Presence) karavīru kontingentu ar
540 karavīriem. “Kanādas vadītās kaujas grupas pilnīga izvietošana Ādažu bāzē ir
NATO tieša atbilde Krievijai uz tās īstenoto agresiju Ukrainā, un tas ir labs signāls
visiem, kuri ir apšaubījuši alianses spēju aizsargāt Latviju un citas NATO dalībvalstis militāra apdraudējuma gadījumā. Vienlaikus šis ir kārtējais apliecinājums
Latvijas un Kanādas ciešajām starpvalstu attiecībām, kas attīstās nebijušā intensitātē,”17 2017. gadā akcentēja toreizējais Eiropas Parlamenta deputāts, šībrīža aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
Nenoliedzami, Latvijas un Kanādas politiskā dialoga nozīme ir ievērojami pieaugusi
tieši līdz ar Kanādas lēmumu uzņemties NATO ietvarnācijas pienākumu Latvijā
pildīšanu – tas ir spēcīgs signāls atturēšanai un solidaritātei. Uzturoties vizītē Rīgā
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2018. gada jūlijā, Kanādas premjers Džastins Trudo Latvijas Ministru prezidentam Mārim Kučinskim apstiprināja, ka Kanāda turpinās pildīt NATO ietvarnācijas pienākumus Latvijā, pagarinot šo termiņu uz nākamajiem četriem gadiem – līdz
2023. gadam. Šādā veidā tiek gan spēcinātas Latvijas un Kanādas attiecības transatlantisko saišu kontekstā, gan, nenoliedzami, Kanāda tādējādi arī audzē savu lomu
starptautiskajā vidē kopumā. “Kanādiešu ārpolitika ir konsekventa un skaidra, neatkāpjoties no savām vērtībām,” ir uzsvēris A. Pabriks.
Politiskā dialoga ietvaros pēdējo trīs gadu laikā Latviju ir apmeklējušas vairākas
Kanādas augstākās amatpersonas – ģenerālgubernatore Žilija Pajeta, premjerministrs Dž. Trudo, Kanādas parlamenta Senāta spīkers Džordžs Fērijs, ārlietu
ministrs Stefans Dions un aizsardzības ministrs Hardžits Sadžans. 2019. gadā noritēja divas būtiskas amatpersonu vizītes – Latvijas aizsardzības ministra A. Pabrika un Latvijas ārlietu ministra E. Rinkēviča vizītes Kanādā. No 2019. gada 5. līdz
8. maijam aizsardzības ministrs A. Pabriks darba vizītē apmeklēja Kanādu, lai pārrunātu valstu sadarbību aizsardzības jomā, tostarp NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā aktualitātes un reģionālās drošības izaicinājumus. Vizītes
ietvaros A. Pabriks tikās ar Kanādas aizsardzības ministru H. Sadžanu un citām
Kanādas aizsardzības nozares augstākajām amatpersonām, kā arī Kanādas parlamenta Pārstāvju palātas Nacionālās aizsardzības komitejas vadību. Savukārt no
2019. gada 2. līdz 4. jūlijam ārlietu ministrs E. Rinkēvičs Kanādā piedalījās Kanādas
un Ukrainas valdību kopīgi rīkotajā ikgadējā starptautiskajā konferencē, kas veltīta
reformu procesam Ukrainā. Vizītes ietvaros ministrs tikās ar Kanādas ārlietu ministri Kristiju Frīlandi. E. Rinkēvičs vizītes laikā ir apliecinājis Kanādas nozīmīgo lomu
divpusējā un transatlantiskajā partnerībā un Latvijas interesi turpināt ciešu politisko dialogu ar Kanādu, stiprinot sadarbību drošības un aizsardzības jomās. Tāpat,
ar Kanādas ārlietu ministri pārrunājot drošības politikas jautājumus, E. Rinkēvičs
informējis, ka Latvija ir sākusi darbu pie NATO ārlietu ministru sanāksmes Latvijā
2021. gadā, kas vienlaikus demonstrēs arī NATO paplašinātās klātbūtnes ieguldījumu reģiona drošībā.18
Impulsu abu valstu ekonomisko kontaktu veicināšanā sniedz Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) starp Eiropas Savienību un Kanādu. Latvija 2017. gadā bija pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas to ratificēja. Zīmīgi, ka
CETA ratifikācija Latvijā laika ziņā notika gandrīz vienlaikus ar Kanādas militārā
kontingenta ierašanos Latvijā. Kopš nolīguma pagaidu piemērošanas jūtami ir palielinājies Latvijas preču eksports uz Kanādu, jo īpaši pārtikas rūpniecībā. CETA ekonomisko un arī politisko nozīmīgumu savulaik precīzi raksturoja pašreizējais aizsardzības ministrs, toreiz atbildīgais par līguma virzību Eiropas Parlamentā A. Pabriks:
“Es domāju, ka tas mums bija ļoti svarīgi, jo Latvija ir viena no tām valstīm, kas ir
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iedzinēju pozīcijā starptautiskajā tirdzniecībā un ekonomikā. Mēs neesam bijuši
tik ilgi plašajā pasaulē kā citas valstis, un mums ir grūtāk tirdzniecības nišas atrast.
Esot pirmajiem, tas mums dod iespēju veidot labākas attiecības ar Kanādu, protams,
arī politiski. Kanāda novērtē to. Viņi pie mums sūta savu karaspēku, mums ir labas
attiecības ar viņiem. Tas dod mūsu uzņēmējiem sastapties Kanādā ar nedaudz lielāku labvēlību nekā dažam labam citam.”19 Līgumu līdz 2019. gada beigām ir ratificējusi Kanāda un 13 no 28 Eiropas Savienības valstīm. Vienošanās atceļ gandrīz visus
tarifus precēm un pakalpojumiem tirdzniecībā starp Kanādu un Eiropu. Tiek lēsts,
ka, kopš līgums stājās spēkā, Eiropas Savienības eksports uz Kanādu kopumā pieaudzis par 15 %.
Kanāda ir nozīmīgs tirdzniecības partneris Latvijai, īpaši ņemot vērā “airBaltic”
gaisa flotes atjaunošanas programmu ar Kanādā ražotajiem “Airbus” (iepriekš “Bombardier”). Latvijas un Kanādas ekonomiskā sadarbība var tikt attīstīta vēl plašāk arī,
piemēram, augstajās tehnoloģijās un mašīnbūves/metālapstrādes jomās. 2018. gadā
Latvijas kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Kanādu bija
793,8 miljoni eiro, kas ierindoja Kanādu 13. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Šajā gadā Kanāda bija Latvijas 43. nozīmīgākais eksporta un 6. nozīmīgākais importa partneris.20 Vadoties pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem,
2019. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar to pašu periodu 2018. gadā, Latvijas
eksportā uz Kanādu ir samazinājies pārtikas produktu īpatsvars, bet palielinājies
dažādu rūpniecības preču eksports.21 Starp lielākajiem eksportētājiem uz Kanādu
2019. gadā joprojām ir minams “Latvijas Balzams”, bet eksporta apjomus turpina
paaugstināt tādi augsto tehnoloģiju ražotāji kā “Light Guide Optics International”
un “Ceram Optec” (optiskās šķiedras risinājumi), kā arī navigācijas iekārtu izstrādātājs “Fiber Optical Solution”.
Kopumā secināms, ka transatlantisko attiecību ietvaros Kanādas bruņoto spēku
klātbūtne joprojām kalpo kā svarīgs Latvijas drošības garants un spēcīgs apliecinājums sabiedroto solidaritātei, vēršoties pret kopīgiem drošības izaicinājumiem.
Runājot par Kanādas interesi un iesaisti Latvijas drošības garantēšanā, nereti šai valstij tiek veltīti tādi vārdi kā “ja dara, tad ne uz īsu laiku” un “Kanāda ir maza valsts,
kas nevar atļauties “mētāties””. Citiem vārdiem – Kanāda ir izvēlējusies Latviju kā
savu galveno bāzes vietu Eiropā, pieiet šim uzdevumam ļoti nopietni, vēlas būt maksimāli efektīva, un Latvija to redz un jūt. Ciešā Latvijas un Kanādas sadarbība drošības un aizsardzības jomās veido labu pamatu valstu augstāko amatpersonu politiskā
dialoga īstenošanai un ekspertu līmeņa kontaktiem. Latvijas interesēs ir izmantot
Kanādas valdības demonstrēto atvērtību politiskiem kontaktiem un sniegto atbalstu
drošībai, lai šo dinamiku tālāk pārnestu abu valstu sadarbības aktivizēšanai ekonomikas, tirdzniecības, izglītības u. c. jomās nākamo gadu perspektīvā.
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SECINĀJUMI
2019. gadā runāt par ASV no Marsa un Eiropu no Venēras vairs nav iespējams. Pirmkārt, viendimensionāls spēka koncepts tīrā veidā nepastāvēja arī 2000. gadu sākumā,
taču mūsdienās ne tik. Eiropa apzinās militāra spēka nozīmi drošības pamatu stiprināšanā. Kā uzsvērts ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par paveikto un iecerēto
darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2018. gadā: “Drošība
un aizsardzība ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem sadarbības virzieniem Eiropas
Savienībā un neatņemamu Eiropas nākotnes diskusijas sastāvdaļu. NATO joprojām ir galvenā kolektīvās aizsardzības organizācija, vienlaikus Latvijas kā ES dalībvalsts interesēs ir turpināt attīstīt ES civilās un aizsardzības spējas reaģēšanai krīzes
situācijās.”22 Tāpat ASV apzinās, ka drošību ilgtermiņā negarantē vienīgi spēks un
svarīga ir kopīgu normu un noteikumu uzturēšana, kopīgu interešu veidošana ar ilgstoši pastāvēt spējīgu sadarbības struktūru palīdzību, pieeja atvērtiem tirgiem un
demokrātijas un cilvēktiesību veicināšana. NATO 2018. gada Briseles samits noslēdzās gan ar būtiskiem lēmumiem militārajā un citās jomās23/24, gan tā deklarācija
skaidri pauž atbalstu kopīgām vērtībām un interesēm: “Mēs esam apņēmības pilni
aizsargāt mūsu nedalāmo drošību, mūsu brīvību un mūsu kopīgās vērtības, ieskaitot indivīda brīvību, cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. NATO saglabā
savu lomu kā spēcīgas kolektīvās aizsardzības pamats un nozīmīgs transatlantiskais forums drošības konsultācijām un lēmumiem sabiedroto starpā.”25 Būtiski, ka
Latvijas gadījumā transatlantiskā drošība nozīmē ciešu sadarbību gan ar ASV, gan
Kanādu, un to iezīmē gan saikne starp drošības un ekonomiskajiem jautājumiem,
gan transatlantisko attiecību un kopīgu vērtību stiprināšanā kopumā.
Runājot par transatlantisko drošību un tās galveno institūciju NATO, ir jāatgādina, ka “NATO klātbūtne reģionā ir tieša atbilde Krievijas agresijai pret Ukrainu.
Krievijas spēju stiprināšana Baltijas reģionā saistāma ar centieniem iegūt priekšrocības potenciāla konflikta ar NATO gadījumā, kaut arī tiešas sadursmes varbūtība
joprojām vērtējama kā zema. Tādi soļi kā “Iskander” raķešu kompleksu izvietošana
Kaļiņingradas apgabalā un raķešu šaušanas mācības mūsu ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ir apzināta spēka demonstrēšana ar mērķi izaicināt Latvijas Eiroatlantisko
kursu un radīt nedrošību Latvijas iedzīvotājos.”26 Ņemot vērā, ka Krievijas politika
joprojām ir agresīva un provokatīva, transatlantiskās drošības un dalības NATO
nozīme Latvijas ārpolitikā un drošības politikā turpinās būt visaugstākajā līmenī.
Šajā rakstā paustais apliecina, ka transatlantiskā savstarpējā atkarība (interdependence) Latvijas, ASV un Kanādas attiecībās atspoguļojas gan drošības, gan ekonomikas jautājumos. Saite starp ekonomiku un drošību mūsdienās starptautiskajās attiecībās kopumā ir kļuvusi sevišķi izteikta, un transatlantiskajās attiecībās sadarbība
114

drošības jomā ir tikpat svarīga kā ekonomiskā integrācija. Tuvinoties ASV un Eiropas Savienības izpratnei par transatlantiskās drošības apdraudējumiem, metodēm to
novēršanai un sadarbības praktiskajiem aspektiem, Latvija īpaši uzsver visu iesaistīto
pušu atbildību, vienlaikus pasvītrojot, ka ne Eiropai, ne ASV nav alternatīvas transatlantiskajai sadarbībai: “Eiropai ir jākļūst vienotākai un spējīgākai sevi aizsargāt,
tomēr vienlaikus nedublējot un nemazinot transatlantiskās saites nozīmi. Šāds mērķis atbilst Latvijas drošības interesēm.”27
Šobrīd tiek runāts par gaidāmām “seismiskām pārbīdēm” globālajā kārtībā, ar to
pamatā domājot dinamiku attiecību četrstūrī ASV–Eiropa–Ķīna–Krievija. Pagaidām šajā sakarā nav iespējams izteikt nekādas prognozes, taču transatlantisko attiecību kontekstā būtiski ir, lai transatlantiskā dienaskārtība turpinātu uzturēt liberālo
starptautisko kārtību, nevis pārvērstos par vienkāršotu transatlantisku sadarbību
gadījumos, kad sakrīt vajadzības.
Transatlantiskās attiecības nākotnē noteikti ietekmēs Ķīnas jautājums, jo sevišķi
spriedze ASV un Ķīnas attiecībās tirdzniecības jautājumos. Ķīnas pieaugošā iesaiste
globālajos procesos rada gan iespējas, gan arī izaicinājumus, un aiz tiem slēpjas dziļas principiālas pretrunas ar Rietumu pasauli: sākot ar cilvēktiesību jautājumiem un
beidzot ar drošības jautājumiem augsto tehnoloģiju jomā.
Tuvākajos gados arī turpināsies Krievijas ietekme uz transatlantisko attiecību dabas
un aktivitāšu noteikšanu. No Francijas prezidenta Emanuela Makrona 2019. gadā
izskanēja aicinājums izvērtēt jaunas Eiropas aizsardzības arhitektūras veidošanu,
paredzot kopējas drošības telpas izveidi ar Krieviju: “Esmu pārliecināts, ka Krievijas nākotne ir eiropeiska. Mēs ticam tādai Eiropai, kas stiepjas no Lisabonas līdz
Vladivostokai,” rakstīja E. Makrons savā sociālā tīkla “Twitter” lapā pēc tikšanās ar
Krievijas Federācijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tomēr apstākļos, kad Krievija
nemaina savu agresīvo politiku un nerespektē starptautiskās tiesības, kvalitatīvi
jaunu attiecību veidošana ar Krieviju, tostarp drošības jomā, būtu pretrunā ar transatlantisko attiecību pamatprincipiem.
Savukārt, runājot par Eiropas Savienību, protams, atklāts ir jautājums, kā transatlantiskā sadarbība tiks veidota pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības jeb breksita, lai kad tas arī notiks. Vienlaikus jāuzsver, ka arī pēc breksita Apvienotā Karaliste būs stratēģiski svarīgs sadarbības partneris Latvijai bilaterāli, Eiropas
Savienības un NATO ietvaros, gan saistībā ar sadarbību kopējās ārējās un drošības
politikas, iekšējās drošības un aizsardzības jautājumos, gan citos jautājumos. Tāpat
nākotnē Apvienotās Karalistes spēku klātbūtne būs nozīmīgs faktors Baltijas
reģiona militārajā drošībā.
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Globalizācijas sekas atrodas ārpus atsevišķu valstu kontroles iespējām, tās pieprasa
plašu sadarbību, un nākotnē, tāpat kā tas ir šobrīd, Eiropai, ASV un Kanādai ir jāatrodas šādu sadarbības mehānismu centrā. Izaicinājums ir sabalansēt transatlantisko
attiecību praktiskos aspektus ar vērtību un principu jautājumiem un veidot partnerību tā, lai tā spētu atbildēt daudzveidīgajiem draudiem un iespējām, kas raksturos
21. gadsimta trešo desmitgadi. Lai arī dažādos jautājumos starp ASV un Eiropas
Savienības valstīm ir vērojamas atšķirības un pat būtiska viedokļu nesakritība, tomēr
stratēģiski svarīgos drošības jautājumos transatlantiskā saite darbojas veiksmīgi. Ir
pragmatiski jāsaprot, ka transatlantiskās attiecības nenozīmē mūžīgu unisonu; būs
domstarpības, dažādas intereses un problēmas, taču vissvarīgākie ir kopīgi pamatprincipi. Ilgtermiņā vienīgais svarīgais jautājums ir, vai Eiropa, ASV un Kanāda
sevi saredz kā partnerus, kuriem ir kopīga vērtībās, multilaterālismā un tiesiskumā
balstīta identitāte un vienots redzējums par draudu būtību un nepieciešamību uz
tiem reaģēt. 2019. gadā atbilde ir apstiprinoša.
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LATVIJAS AIZSARDZĪBA:
PAKĀPENISKI UZ PRIEKŠU
Māris Andžāns
Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks |
Rīgas Stradiņa universitātes docents

2019. gadā tika atzīmēta gan Latvijas armijas izveidošanas simtā gadskārta, gan svinēta NATO septiņdesmitgade un Latvijas pirmie piecpadsmit gadi NATO dalībvalsts statusā. Šajā gadā attīstība aizsardzības nozarē nebija notikumiem tik bagāta,
kāda tā bija 2018. gadā – togad Latvija sasniedza 2 % no iekšzemes kopprodukta
(IKP) robežu aizsardzības finansējumā, saņēma virkni militārās tehnikas un aprīkojuma, paziņoja par jauniem iepirkumiem, kā arī paplašinājās NATO paplašinātās
klātbūtnes kaujas grupa. 2019. gadā turpinājās pakāpeniska aizsardzības nozares
attīstība, ko galvenokārt raksturoja aizsardzības finansējuma pieaugums ar tā radītajām iespējām un izaicinājumiem, stratēģiskās plānošanas dokumentu pilnveidošana,
kā arī NATO sabiedroto klātbūtnes nostabilizēšanās.1

NOSTIPRINĀŠANĀS “NATO 2 % KLUBĀ”
2019. gadā otro gadu pēc kārtas Latvijas aizsardzības izdevumi sasniedza divu
procentu no iekšzemes kopprodukta robežu. Gadu iepriekš izpildot NATO vadlīnijas par aizsardzības finansējumu, aizvadītajā gadā apstājās straujais izdevumu
pieaugums procentuālā izteiksmē no IKP (starp 2015. un 2018. gadu izdevumi
procentuāli no IKP gandrīz dubultojās) (skatīt 1. diagrammu). Tomēr, ņemot
vērā Latvijas IKP pieaugumu, aizsardzības finansējums 2019. gadā turpināja
augt finansiālā izteiksmē – saskaņā ar NATO datiem no aptuveni 593,55 miljoniem eiro 2018. gadā līdz aptuveni 633,13 miljonam eiro 2019. gadā (skatīt
2. diagrammu).
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2. diagramma. Latvijas aizsardzības izdevumi, miljoni eiro (NATO dati).3
* attiecīgā gada prognozes.

Līdz ar to Latvija nostiprinājās “NATO 2 % klubā”, kurā ietilpst arī ASV, Grieķija,
Igaunija, Lielbritānija, Rumānija, Polija un Lietuva*. Tiesa gan, ja pēc iepriekšējā
gada NATO datiem Latvija ar 2 % izdevumu prognozi ierindojās piektajā vietā starp
visiem sabiedrotajiem4, tad 2019. gadā ar prognozētiem 2,01 % tā atrodas septītajā
vietā (Rumānijas un Polijas aizsardzības izdevumu procentuālais apmērs prognozēts
nedaudz augstāks) (skatīt 3. diagrammu). 2019. gadā procentuāli lielākie prognozētie aizsardzības izdevumi no IKP starp Baltijas valstīm bija Igaunijai – 2,13 %, bet
lielākie izdevumi finansiālā izteiksmē Lietuvai – aptuveni 948 miljoni eiro. Abos
rādītājos Latvija starp Baltijas valstīm ierindojās otrajā vietā. 5
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3. diagramma. NATO dalībvalstu aizsardzības izdevumi 2019. gadā (prognozes),
procenti no IKP (NATO dati).
* saskaņā ar NATO rīcībā esošo informāciju Lietuvā, Latvijā, Polijā un Rumānijā vismaz
2 % no IKP aizsardzības izdevumos paredzēti normatīvajos aktos vai arī par to panākta
politiska vienošanās.6

AIZSARDZĪBAS FINANSĒJUMA PAVĒRTĀS ATTĪSTĪBAS
IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI
Līdz ar Latvijas IKP pieaugumu turpināja pieaugt arī aizsardzības finansējums.
Saskaņā ar 2019. gada valsts budžetu pieaugums pret iepriekšējo gadu tika paredzēts
60,3 miljonu eiro apmērā; 35 % no kopējiem izdevumiem iecerēti personāla vajadzībām, 32 % – investīcijām un 31 % – uzturēšanas izmaksu segšanai.7 Salīdzinājumā
ar gadu iepriekš procentuāli mazāka finansējuma daļa paredzēta investīcijām, toties
vairāk – uzturēšanas un personāla izmaksām; finansiāli apjomīgākajā pozīcijā –
spēju attīstība – lielākie līdzekļi paredzēti netiešās uguns atbalsta un izlūkošanas
spējām, Mehanizētās kājnieku brigādes mehanizācijai, kā arī bruņoto spēku pārapbruņošanai un munīcijai.8
Atšķirībā no 2018. gada, kad Latvija saņēma un pasūtīja virkni militārās tehnikas
un aprīkojumu (togad, piemēram, tika saņemtas visas pasūtītās pašgājējhaubices,
pretgaisa aizsardzības un novērošanas sistēmas, dažāda veida transportlīdzekļi, tika
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pasūtīti jauni helihopteri), 2019. gads neizcēlās ar tādu pašu vērienu. Cita starpā jāatzīmē, ka tika sākta pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas lielākā munīcijas piegāde
pašgājējhaubicēm9, un tika veikts apjomīgs munīcijas pasūtījums prettanku ieročiem
“Carl Gustav”.10 Turpinājās dažādu militārās infrastruktūras objektu attīstība –
noritēja darbs pie četru poligonu attīstības11 (tostarp oktobrī Lāčusila poligonā tika
atklāta valstī modernākā daudzfunkcionālā šautuve)12, tādējādi ar reģionāla līmeņa
poligoniem stiprinot NBS un Zemessardzes spējas. Jūlijā Ādažu bāzē tika atklāta
jauna kazarma – otrā no paredzētajām četrām šādām četru stāvu ēkām – Latvijas
un ārvalstu karavīru vajadzībām (šīs kazarmas būvniecību līdzfinansēja Luksemburga; tā papildina četras trīs stāvu ēkas, kas tika uzbūvētas laikā no 2014. līdz
2017. gadam).13
2019. gads turpinājās ar iepriekšējo gadu problēmām aizsardzības finansējuma izlietojumā (2018. gadā Valsts kontrole nāca klajā ar kritiskiem ziņojumiem par NBS
nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbību14, kā arī par Jaunsardzes
darbību, tostarp par finansējuma izlietojumu)15. Proti, janvārī Iepirkumu uzraudzības birojs pēc konstatētajiem pārkāpumiem apturēja iepirkumu par četru riteņu piedziņas vieglo transportlīdzekļu iegādi, kurā par uzvarētāju bija plānots atzīt Somijas
uzņēmumu16 un transportlīdzekļu iegādei tērēt aptuveni 200 miljonus eiro.17 Martā
Aizsardzības ministrija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu un nepieciešamos
transportlīdzekļus iegādāties ar starpvaldību līgumu palīdzību.18
Neglaimojoši aizsardzības nozarei bija arī Valsts kontroles secinājumi par NBS izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un aizsardzības spēju attīstību. Valsts kontrole
norādīja uz riskiem par iegādātās ieroču sistēmas ieviešanas un izmantošanas efektivitāti, kā arī par paša iepirkuma nepietiekamo izvērtējumu un sasteigtību.19 Tiesa
gan, Aizsardzības ministrija uzsver, ka problēmas nozarē ir apzinātas, un aizvadītajā
gadā turpinājās jau iepriekš uzsāktā aizsardzības nozares nodrošinājuma sistēmas
reforma.20
Jāatzīmē, ka aizvadītajā gadā turpināja progresēt sadarbība ar aizsardzības un drošības industriju, tostarp turpinājās grantu konkurss militārām un civilām/militārām
vajadzībām izmantojamu produktu atbalstam21, un tika atbalstīts Latvijas uzņēmumu pieteikums dalībai Eiropas Aizsardzības fonda projektā par bezpilota sauszemes sistēmām.22
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AIZSARDZĪBAS NOZARES PERSONĀLS
LATVIJĀ UN ĀRVALSTĪS
2019. gadā turpināja palielināties Latvijas militārpersonu skaits, pēc NATO prognozēm sasniedzot aptuveni 6,4 tūkstošus (NATO statistikā netiek iekļauti zemessargi
un rezerves karavīri) (skatīt 4. diagrammu).
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4. diagramma. Latvijas bruņoto spēku skaitliskā izmēra dinamika, tūkstoši (NATO dati).23
* attiecīgā gada prognozes.

Līdzīgi kā pērn turpinājās aktīva militāro mācību norise Latvijā un Latvijas karavīru
dalība mācībās ārvalstīs. No augusta līdz oktobrim norisinājās mācību cikls “Namejs
2019”, kurā bija apvienota virkne mazāku mācību.24 Latvijā notiekošajās mācībās
aizvien vairāk tika integrēti Latvijā izvietotie ārvalstu karavīri un militārā tehnika.
NBS aizvadītajā gadā turpināja piedalīties starptautiskajās operācijās un misijās: NATO apmācības operācijā “Resolute Support” Afganistānā; ES apmācības
misijā “EUTM Mali” un Jūras spēku Vidusjūrā “EUNAVFOR Med” militārajā
operācijā “Sophia”; starptautiskās koalīcijas pret tā saukto Islāma valsti vērstajā
operācijā “Inherent Resolve” Irākā un Apvienoto Nāciju Organizācijas operācijā
“MINUSMA” Mali. Kopējais Latvijas nosūtīto pārstāvju skaits bija līdzīgs iepriekšējā gada skaitam – 2019. gada oktobrī tas bija 53 (gadu iepriekš šis skaitlis bija 61)25,
ar lielāko skaitu jeb 42 personām piedaloties NATO operācijā Afganistānā.26
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SABIEDROTO KLĀTBŪTNE LATVIJĀ NOSTABILIZĒJAS
2019. gada jūnijā apritēja divi gadi kopš NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas ierašanās Latvijā. Saskaņā ar NATO datiem Kanādas vadīto kaujas grupu Latvijā martā veidoja aptuveni 1400 karavīru no deviņām valstīm. Līdz ar to Latvijā
izvietotā kaujas grupa aizvien bija skaitliski lielākā starp visām četrām Baltijas valstīs un Polijā izvietotajām vienībām.27
2019. gads NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas vēsturē ieies ar to, ka pirmo
reizi tās darbības laikā Latvijā dzīvību zaudēja ārvalstu karavīri – maijā negadījuma
rezultātā Ādažu poligonā gāja bojā divi Albānijas karavīri.28
Atšķirībā no iepriekšējā daudznacionālās kaujas grupas darbības perioda 2019. gadā
bija vērojami mazāk stratēģiskas nozīmes pavērsienu (piemēram, kaujas grupai
nepievienojās jaunas valstis, un saistībā ar to notika mazāk augstākā līmeņa ārvalstu
viesu vizīšu). Simboliski, ka vasarā Rīgā tika uzsākta Kanādas bruņoto spēku štāba
ēkas būvniecība29, savukārt martā Ādažu bāzē tika atklāts daudznacionālais divīzijas
štābs “Ziemeļi” (tas tiešā veidā neietilpst NATO paplašinātās klātbūtnes konceptā,
tomēr vajadzības gadījumā tas varētu komandēt arī šī koncepta kaujas grupas Baltijas valstīs). 30
NATO daudznacionālo kaujas grupu rotācijas kārtībā aizvadītajā gadā turpināja
papildināt arī ASV karavīri operācijas “Atlantic Resolve” ietvaros. 2019. gada februārī Latvijā ieradās aptuveni 150 karavīru un 13 helihopteru31, savukārt augustā Latvijā ieradās nākamā rotācija ar aptuveni 70 karavīriem un 12 tankiem. 32 Sadarbības
ar ASV kontekstā vēl būtiski atzīmēt, ka maijā starp ASV un Latviju tika parakstīts
abu valstu sadarbības plāns aizsardzības jomā laika periodam līdz 2024. gadam. 33
Starp simboliskiem NATO sabiedroto žestiem Latvijas aizsardzības veicināšanā
jāatzīmē, ka jūnijā mācību “Baltops 2019” laikā notika jūras desanta operācija no
Spānijas lielākā militārā kuģa “Juan Carlos I”34, jūlijā pirmo reizi Lielvārdes bāzē
nosēdās divi ASV “F-35” tipa gaisa kuģi35, savukārt septembrī Rīgas lidostā nolaidās
NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas (AWACS) gaisa kuģis. 36
Starptautiskās sadarbības kontekstā vēl jāatzīmē, ka Latvija turpināja dalību arī
Eiropas Savienības Pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) ietvarā – militārās mobilitātes, jūras pretmīnu daļēji autonomo sistēmu attīstības, kā arī sauszemes
autonomo sistēmu attīstības projektos. 37
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STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI –
CEĻĀ UZ VISAPTVEROŠO AIZSARDZĪBU
2019. gada janvārī tika apstiprināta pirmā Visaptverošās aizsardzības koncepcija,
kuras apspriešanas aktīvākā fāze notika 2018. gadā. Koncepcija paredz virkni pasākumu, īpaši fokusējoties uz pasākumiem militārajā jomā, valsts iestāžu sadarbībā ar
privāto sektoru, valstiskuma veicināšanā, krīžu vadībā, psiholoģiskajā aizsardzībā,
stratēģiskajā komunikācijā un tautsaimniecības krīžu noturībā. 38 Ceļā uz visaptverošās aizsardzības sistēmas ieviešanu tika izveidota ministru līmeņa koordinācijas darba grupa aizsardzības ministra vadībā 39, kā arī citām valsts iestādēm tika
uzdots sagatavot izvērtējumus un priekšlikumus par sistēmas ieviešanu.40 Tāpat
sistēmas ieviešanas nolūkos tika sagatavoti grozījumu projekti tiesību aktos, no
kuriem jāizceļ piedāvājums Nacionālās drošības likumā definēt vitālos jeb kritiskos
pakalpojumus.41
Aizvadītajā gadā noritēja darbs pie jaunās Valsts aizsardzības koncepcijas izstrādes42 , lai aizstātu 2016. gadā izdoto dokumentu. Tāpat 2019. gadā Saeima apstiprināja jauno Nacionālās drošības koncepciju. Salīdzinājumā ar 2015. gadā izdoto
koncepciju jaunajā dokumentā fundamentālu pavērsienu nav. Krievija tiek acīmredzami definēta kā būtiskākais draudu avots – tās vārds vien koncepcijā minēts
65 reizes43 salīdzinājumā ar 43 reizēm 2015. gada koncepcijā44 un vien piecām
2011. gada koncepcijas redakcijā.45 Militārā apdraudējuma novēršanā koncepcija kā
prioritātes paredz visaptverošās aizsardzības sistēmas ieviešanu, aizsardzības spēju
un kaujas gatavības pilnveidošanu, NATO efektivitātes pilnveidošanu, sabiedroto
bruņoto spēku klātbūtnes stiprināšanu, kā arī Latvijas devumu starptautiskajā
drošībā.46
Tāpat jāatzīmē, ka Ministru kabinets septembrī apstiprināja Aizsardzības ministrijas
sagatavoto Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2019.–2022. gadam, kas aizstāja iepriekš
no 2014. līdz 2018. gadam paredzēto dokumentu, nosakot virkni uzdevumu kiberdrošības stiprināšanā.47 Bez tam jūnijā Ministru kabinetā tika atbalstīts Aizsardzības ministrijas izstrādātais ziņojums par valsts aizsardzības mācības ieviešanu, kā arī
Jaunsardzes attīstību; ziņojumā apspriesta, sākot ar 2024. gadu paredzētā, valsts aizsardzības mācības ieviešana vidējās izglītības iestādēs un šīs mācības ietekme uz Jaunsardzi (tās centrālā mērķauditorija perspektīvā būs pamatskolēni).48 Vēl izglītības
jomā atzīmējams, ka Ministru kabinets janvārī apstiprināja kārtību, kādā studenti
var iziet speciālo militāro apmācību.49
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SECINĀJUMI: PAKĀPENISKI UZ PRIEKŠU
Latvijas armijas simtgades un NATO septiņdesmitās gadskārtas gads Latvijas aizsardzībā raksturojams kā pakāpeniskas izaugsmes laiks. Otro gadu pēc kārtas Latvija ierindojās to NATO dalībvalstu lokā, kas aizsardzībai velta izdevumus vismaz
2 % no IKP apmērā. Lai gan procentuālais izdevumu pieaugums kā daļa no IKP bija
faktiski nemainīgs, finansiālā izteiksmē izdevumi turpināja palielināties.
To, ka Latvijai būtu jāapsver solis uz priekšu – tālāka izdevumu palielināšana virs
2 % no IKP – parāda Igaunijas piemērs. Latvijas kaimiņvalsts aizvadītajā gadā ar
2,13 % ierindojas trešajā vietā starp visām NATO dalībvalstīm. 50 Tomēr, no otras
puses, svarīgi iemācīties aizsardzībai paredzēto finansējumu izlietot lietderīgi.
Diemžēl 2019. gads turpinājās ar iepriekšējo gadu problēmām finansējuma izlietojumā. Skaļākais notikums šajā ziņā bija iepirkuma par četru riteņu piedziņas vieglo
transportlīdzekļu iegādi neveiksme. Šajā kontekstā būtiski, lai uzsāktā aizsardzības
nozares nodrošinājuma sistēmas reforma tiktu īstenota pēc iespējas drīzāk un pēc
iespējas kvalitatīvāk.
Likumsakarīgi, ka atšķirībā no virknes uzsākto un pabeigto liela apmēra militāro
iepirkumu 2018. gadā, pērnais gads aizritēja ar mazāku vērienu. Cita starpā tika
saņemta un vēl pasūtīta papildu munīcija, kā arī turpinājās dažādu militārās infrastruktūras objektu attīstība.
Aizvadītajā gadā turpināja palielināties Latvijas militārpersonu skaits. Turpinājās
aktīva militāro mācību norise, kur aizvien vairāk tika integrēti NATO paplašinātās klātbūtnes valstu pārstāvji. 2019. gadā NBS turpināja piedalīties starptautiskajās operācijās un misijās, kur Latvijas nosūtīto militārpersonu skaits bija nedaudz
zemāks nekā gadu iepriekš. Starptautiskās stabilitātes veicināšanā un sabiedroto
atbalstīšanā Latvijai ir būtiska vieta progresam.
2019. gada jūnijā apritēja divi gadi kopš NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas ierašanās Latvijā. Diemžēl gads kaujas grupas vēsturē iegāja ar to, ka dzīvību
zaudēja sabiedroto karavīri. Šādus notikumus nevar izslēgt arī turpmāk, tostarp to
iespējamo negatīvo ietekmi uz sabiedroto militāro klātbūtni Latvijā perspektīvā.
Atšķirībā no iepriekšējā daudznacionālās kaujas grupas darbības perioda 2019. gadā
bija mazāk stratēģiskas nozīmes pavērsienu. Jāatzīmē gan, ka vasarā Rīgā tika
uzsākta Kanādas bruņoto spēku štāba ēkas celtniecība. Tāpat sadarbības ar sabiedrotajiem kontekstā svarīgi atzīmēt Ādažu bāzē atklāto daudznacionālo divīzijas
štābu “Ziemeļi”.
Visbeidzot, 2019. gads iezīmējās ar virkni izmaiņu stratēģiskās plānošanas dokumentos. Tika apstiprināta jauna Nacionālās drošības koncepcija un jauna Latvijas
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kiberdrošības stratēģija. Tāpat tika apstiprināta pirmā Visaptverošās aizsardzības
koncepcija un tika uzsākts darbs pie tās ieviešanas. Virzība uz visaptverošu jeb
totālo aizsardzību ir loģisks solis, kas būtu bijis jāsper jau pirms vairākiem gadiem.
No vienas puses, lielākā daļa jaunajā dokumentā apskatīto pasākumu nav jauni un
vienā vai citā formā tikuši noteikti citās koncepcijās, stratēģijās un plānos. No otras
puses, pozitīvi, ka plašs spektrs militāra un nemilitāra rakstura uzdevumu apkopots
vienuviet. Tas, vai koncepcijas vārdus izdosies pārvērst darbos jeb patiesi visaptverošā aizsardzības sistēmā, īpaši nemilitārajos jautājumos, rādīs nākamais un turpmākie gadi.
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LATVIJAS ATTIECĪBAS AR KRIEVIJU:
AUSTRUMU FRONTĒ
BEZ PĀRMAIŅĀM?
Artūrs Bikovs
Rīgas Stradiņa universitātes doktorants

Krievijai vēl arvien ir nozīmīga loma Latvijas ārpolitikas dienaskārtībā. To, piemēram, apliecina Edgara Rinkēviča 2019. gada uzruna Saeimā, kuras ievērojamu daļu
ārlietu ministrs veltīja kaimiņvalstij. Viņš uzsvēra gan Kremļa rīcības Azovas jūrā,
kur tā demonstrēja “agresiju pret Ukrainu” un “neievēroja starptautisko tiesību normas”, gan bažas par Minskas un Maskavas sadarbības dinamiku, gan nevēlēšanos
samierināties ar starptautisko tiesību principu pārkāpšanu un informācijas kara politiku, kas cenšas graut demokrātijas, cilvēktiesību un likuma varas pamatprincipus.
Rinkēviča teiktais pierāda, ka pētīt Latvijas attieksmi pret Krieviju ir aktuāli un svarīgi. Šis nodaļas primārais mērķis – analizēt Latvijas politiku un mērķus attiecībās
ar Krieviju 2019. gadā. Lai to izdarītu, tiks apskatīts, kas izdevās un ko neizdevās
panākt, kā starptautiskie notikumi ietekmēja šos sasniegumus un neveiksmes, kādi
ir iespējamie scenāriji 2020. gadā un ko Latvija varētu darīt turpmāk. Raksta pamatā
būs ne tikai ārlietu ministra uzruna, bet arī piesaistīto ekspertu viedokļi, ārpolitikas
veidotāju un notikumu analīze.

LATVIJAS MĒRĶI: ILGTERMIŅĀ – DEMOKRĀTISKA KRIEVIJA,
ĪSTERMIŅĀ – ATTĪSTĪT EKONOMISKOS SAKARUS UN
ATSPĒKOT DEZINFORMĀCIJU
Lai atbildētu, kas izdevās un ko neizdevās panākt, jādefinē Latvijas mērķi un politika. Rinkēvičs to daļēji izdarīja savā uzrunā – lai Krievija kļūtu par demokrātisku
un plaukstošu valsti, kas ievēro starptautiskās tiesības, t. i., lai Austrumos būtu
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partneris, ar kuru var veikt konstruktīvu dialogu un kuram var uzticēties. No
uzrunas arī izriet viens no galvenajiem, ja ne galvenais priekšnosacījums šo mērķu
sasniegšanai – Minskas vienošanos īstenošana un Krimas pussalas atgriešana
Ukrainai. Vēlāk viņš attīstīja šo domu. Piemēram, komentējot aizturēšanas Maskavas protestos pret šķēršļiem opozīcijas kandidātu dalībai pilsētas domes vēlēšanās,
ārlietu ministrs rakstīja “Twitter”: “Kārtējā diena, kad brutāli apspiesta miermīlīga
demonstrācija Maskavā. Krievijas Federācijai ir jāievēro starptautiskās cilvēktiesību saistības, jāpārtrauc nepamatotā vardarbība pret nevainīgiem cilvēkiem un
jāatbrīvo aizturētie.”1 Tomēr Krievijas vēstniecība nepalika malā, piedāvājot “atvērt
aizkarus”, lai paskatītos uz “vēl cietsirdīgāku policijas rīcību citās Eiropas valstīs”,
tajā pašā laikā uzsverot, ka Latvijā arī “ne viss ir kārtībā, piemēram, ar cilvēktiesībām”.2 Atspēkojot šos pārmetumus, Rinkēvičs jau krievu valodā uzrakstīja, ka Latvijā “neliek šķēršļus demokrātiskām vēlēšanām un miermīlīgām demonstrācijām,
necenšas atņemt bērnus vecākiem par dalību protestos, krievus nesit un tiesību
aizstāvjus nenogalina”. 3 Tādējādi viņš deva mājienu par vairākām Krievijas problēmām, kuru risināšana, balstoties uz iepriekš minēto, ir viens no Latvijas mērķiem.
Vai tos izdevās sasniegt? Īsa atbilde – nē. Tiesa, Latvijai arī nepietiek resursu, lai mainītu Kremļa politiku. Latvija nevar pilnvērtīgi izpildīt savas ārpolitiskās prioritātes
attiecībās ar Krieviju, jo jau vairāk nekā piecus gadus tā ir pretlikumīgi anektējusi
Ukrainai piederošo Krimas pussalu, apgalvoja Saeimas Ārlietu komisijas vadītājs
Rihards Kols.4 Viņš, tāpat kā Rinkēvičs, par vienu no mērķiem uzskata attiecību veidošanu, kas balstās uz savstarpēju cieņu un starptautisko tiesību normu ievērošanu.
Taču Maskava nav darījusi neko būtisku, lai pilnvērtīgi īstenotu Minskas vienošanās
un noregulētu situāciju Austrumukrainā, nodrošinot stabilu un ilgtermiņa mieru,
kas ļautu uzlaboties attiecībām starp Latviju un Krieviju.
No otras puses, Latvija ir konsekventa savā politikā un pieturas pie vienas pozīcijas –
ārlietu dienests kopā ar citām valsts iestādēm izmantoja gandrīz visas iespējas un
pieejamos instrumentus, lai turpinātu mēģinājumus mainīt Krievijas ārpolitiku. Piemēram, Latvija atbalsta ES sankciju pagarinājumu pret Krieviju, kas noteiktas saistībā ar Krimas anektēšanu un agresiju Ukrainas austrumos. 5 Atkāpties vai mīkstināt
savu nostāju Latvija neplāno. Attiecību uzlabošanai ir tikai divi priekšnosacījumi –
agresijas pārtraukšana no Krievijas puses un sagrābto teritoriju atgriešana piederošajām valstīm, apgalvoja Kols.6 Svarīgi atzīmēt, ka valsts aparāts, jo īpaši ārlietu dienests, ES līmenī diezgan aktīvi un nenogurstoši uzstāj, ka sankcijas ir nepieciešams
pagarināt, kamēr Maskava neizpildīs izvirzītos nosacījumus.
Maskavas protesti kļuva par vēl vienu platformu, kuru Latvija izmantoja, lai turpinātu mēģinājumus mainīt Krievijas politiku. Vēl jo vairāk – Ārlietu ministrija aicināja nekavējoties atbrīvot aizturētos demonstrantus, kā arī ievērot demokrātijas
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pamatvērtības un saistības, ko Krievija ir uzņēmusies Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO) un Eiropas Padomē, jo īpaši tiesības uz izteiksmes brīvību,
miermīlīgu pulcēšanās un biedrošanās brīvību.7 Protesti arī varētu kļūt par svarīgu
pazīmi, ka sabiedrība arvien vairāk nav neapmierināta ar situāciju un esošo režīmu.
Tas, savukārt, varētu piespiest Kremli mainīties, tajā skaitā ārpolitikā, galvenokārt
Ukrainas jautājumā. Mītiņi, kas bija saistīti ar neļaušanu opozīcijas kandidātiem piedalīties Maskavas domes vēlēšanās, un to apspiešana norāda, ka kaimiņvalstī attīstās
dinamiski procesi. No otras puses, nevar izdarīt tālejošus secinājumus, bet manāms,
ka eiforija par Krimas iekļaušanu Krievijā pakāpeniski samazinās.8
Tādejādi Latvija atkārtoti apliecina tiekšanos atbalstīt demokrātiskos procesus Krievijā un paralēli apstiprina opozīcijas rīcību. Turpinot, Saeimas deputāti tikās ar Leonidu Volkovu, kurš vadīja Alekseja Navaļnija priekšvēlēšanas štābu 2018. gada prezidenta vēlēšanās un Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu
atbalsta asociāciju (AREM). Abās tikšanās reizēs tika apspriesta situācija Krievijā,
cilvēktiesību pārkāpumi, esošā režīma nākotne, izaicinājumi opozīcijai un citas
tēmas. Vienlaikus ārlietu dienests sadarbībā ar citām iestādēm turpina papildināt
nevēlamo personu sarakstu. Gada beigās tajā tika iekļauts populārais krievu mūziķis
Grigorijs Lepsveridze, labāk pazīstams kā Grigorijs Ļepss.9 Šāds lēmums pieņemts,
pamatojoties uz valsts drošības iestādes izvērtējumu.
Tomēr Latvijai ir ikdienas dienaskārtības mērķi, kas ne vienmēr paredz politisko
vai vērtību iesaisti. Valdībai ir interese sadarboties jomās, kurās vērtības un intereses saskan. Piemēram, ekonomisko attiecību stiprināšana, ko izdevās panākt
2019. gadā. Kā apgalvoja Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš, lai gan šī gada
pirmie mēneši parāda, ka tā ir nedaudz lēnāka, tirdzniecībā ar Krieviju “vērojama
izaugsme”, un pērn “Latvijas eksports uz Krieviju bijis 3,1 miljards eiro”.10 Aug arī
tūristu skaits – apmēram uz 7–9 %, kas nodevās ļaus iekasēt līdz diviem miljoniem
eiro. Viņa vārdus apliecina arī Rinkevičs, kurš teica, ka nevar runāt par “sagrautām”
ekonomiskajām attiecībām. Statistika rāda, ka pēdējo trīs gadu laikā pieaugums ir
par 3–8 % gadā.11 Jāuzsver arī izmaiņas ekonomisko attiecību veidošanas pieejā. Latvija vairs nevēlas būt “tiltiņš” starp Austrumiem un Rietumiem, kur notiek naudas
atmazgāšana un korupcija. Pēc “Moneyval” ziņojuma, pēc “ABLV Bankas” likvidācijas, pēc skandāliem, kas saistīti ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimševiču
un Viesturu Burkānu, kurš vadīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas
dienestu, Latvija virzās uz to, lai veidotu biznesu ar Krieviju kā Rietumvalsts, respektīvi, uzmanīgi ievērojot visus noteikumus un nosacījumus.
Runājot par tūristiem, jāuzsver ne tikai pieaugums, bet arī blakusefekts – viņi gūs
iespaidu par Latviju paši, bez propagandas starpniecības. Visdrīzāk, viņu viedoklis atšķirsies no vēstījuma vairākos Krievijas valsts medijos. Panākt, lai Krievijas
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sabiedrība saņemtu objektīvu informāciju par valsti – ir vēl viens Latvijas mērķis.
Šajā jautājumā valdība ir diezgan veiksmīga, jo īpaši, kad atspēko Krievijas mēģinājumus pārrakstīt vēsturi.12 Piemēram, Latvija kategoriski nosoda Krievijā valdošos
centienus attaisnot Molotova–Ribentropa pakta noslēgšanu. Turklāt Ārlietu ministrija uzskata, ka svētku uguņošana Maskavā par godu padomju karaspēka veiktajai
Rīgas atbrīvošanai no vācu okupācijas ir nepieņemama un nedraudzīga.13 Rinkēvičs
arī nepalika malā, kad Krievijas Ārlietu ministrija savā “Twitter” kontā uzrakstīja, ka
Baltijas valstis kļuva neatkarīgas, kas “raisīja cerības un vēlmes, ka Baltijas Padomju
republikas pārtaps par modernām demokrātiskām un tiesiskām valstīm, kas diemžēl
nekad nepiepildījās.”14 Ārlietu ministrs uzsvēra, ka nekad nav bijušas tādas Baltijas
Padomju republikas, jo Baltijas valstis tika okupētas, atjaunoja neatkarību un tagad
ir modernas, demokrātiskas un tiesiskas valstis. Beigās viņš secināja, ka “ir meli, lieli
meli un Krievijas Ārlietu ministrijas tvīti.”15

STARPTAUTISKO NOTIKUMU IETEKME
UZ LATVIJAS ATTIECĪBĀM AR KRIEVIJU:
RISKI PASTĀV, BET KOPUMĀ SITUĀCIJA IR STABILA
Patlaban viens no svarīgākajiem procesiem Eiropā ir Breksits, un, ja tas būs veiksmīgs, Latvija zaudēs vienu no lielākajiem sabiedrotājiem ES. Lielbritānija bija tāds
spēlētājs, kurš attiecībās ar Krieviju bija diezgan strikts.16 Abas valstis konsekventi
iestājas par sankcijām pret Krieviju, prasīja Maskavai ievērot starptautiskās normas
un aicināja citas dalībvalstis īstenot stingru politiku pret Kremli. Bez tam Lielbritānija līdzsvaroja Francijas un jo īpaši Vācijas ietekmi. Bez Apvienotās Karalistes ES
politika pret Krieviju varētu atmaigt, jo pastāv iespēja, ka mainīsies Parīzes un Berlīnes pieeja. Šī procesa pirmās pazīmes var vērot jau tagad, piemēram, visa Francijas
un gandrīz visa Vācijas delegācija nobalsoja par Krievijas atpakaļuzņemšanu Eiropas Padomē bez priekšnoteikumiem. Šādas uzvedības pamatā ir uzskats, ka neliela
piekāpšanās ļaus konfliktam izzust. Tomēr, visdrīzāk, tas paaugstinās nestabilitātes
risku Ukrainā un novedīs pie uzticības mazināšanās starp NATO sabiedrotajiem
Austrumeiropā.17
Šajā sakarā īpaša uzmanība jāpievērš Francijas prezidentam Emanuelam Makronam,
kurš arvien vairāk pozicionē sevi par nākamo vienotas Eiropas līderi. Īpašu interesi
izraisa viņa vasaras tikšanās ar Vladimiru Putinu Francijā pirms G-7 samita, kur
viņš teica: “Krievija ir ļoti eiropeiska, un mēs ticam Eiropai, kas stiepjas no Lisabonas līdz Vladivostokai.”18 Pirms Krimas anektēšanas līdzīgu ideju vairākas reizes
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pauda pats Putins, runājot primāri par ekonomisko aliansi.19 Šādā Parīzes pozitīvā
noskaņojumā pret Maskavu arī slēpjas potenciālie draudi Latvijai. Kremlis ar lielvarām ir ieinteresēts galvenokārt veidot divpusējas attiecības, nevis sadarboties caur
starptautiskajiem formātiem. Makrona nostāja tikai veicinās partnerību starp abām
valstīm.
Līdz ar to pastāv risks, ka divpusējo attiecību ietvaros tiks pieņemti lēmumi un slēgtas vienošanās, kur mazu valstu intereses netiks ņemtas vērā. Attiecīgi, ja Eiropas
lielvalstis uzķeras uz šo formātu, tad Latvijas intereses varbūt tiks ignorētas un rīcības ierobežotas.20 Vācijas gadījumā par riska faktoru kļūs “Nord Stream 2”. Lai gan
Berlīne cenšas uzturēt līdzsvaru un ietur diezgan stingru pozīciju dialogā ar Maskavu, “Nord Stream 2” ir diezgan efektīvs līdzeklis, ko Kremlis var izmantot sarunās
ar Vāciju. To uzsver arī Kols, kurš par vienu no šī gada neveiksmēm uzskata tieši Latvijas nespēju pārliecināt par projekta izbūves radītajiem riskiem.
Vēl viens svarīgs starptautisks notikums, kas potenciāli varētu ietekmēt Latvijas
attiecības ar Krieviju, ir Volodimira Zelenska ievēlēšana Ukrainas prezidenta amatā.
Turklāt arī viņa partija “Tautas kalps” parlamenta vēlēšanās ieguvusi visvairāk balsu.
Pirmo reizi Ukrainas vēsturē prezidenta un premjerministra krēsli, kā arī parlamentārais vairākums de facto pieder vienam politiskajam spēkam. Līdz šim Ukrainas
vadībai nekad nav bijis tik liels uzticības mandāts. Tomēr tas uzliek arī lielāku atbildību. Starp Zelenska solījumiem ir tiesu varas reforma, korupcijas izskaušana, ekonomikas uzlabošana, kā arī konflikta izbeigšana Austrumukrainā.
Tomēr, ja viņš ātri neīstenos pārmaiņas valstī, tad iedzīvotāji var drīz smagi vilties,
jo viņi gaida pārmaiņas. Sabiedrības gaidas ir spēcīgas un pretrunīgas, kas situāciju
padara tikai sarežģītāku. Turklāt tas paaugstina kļūdas risku un cenu. Sliktākajā scenārijā, piemēram, tautas nemieru gadījumā, Krievija varētu nostiprināt savas pozīcijas Ukrainā, tajā skaitā “atdzīvināt” Novorosijas projektu un paplašināt kontrolētās
teritorijas. Vēl viena problēma – ar Ukrainas prezidentu varētu manipulēt. Tas ir it
īpaši aktuāli, zinot par viņa saiknēm ar vienu no ietekmīgākajiem Ukrainas oligarhiem Igoru Kolomoiski. Ja Zelenskis tiks ietekmēts, var sagaidīt dažādus lēmumus,
ieskaitot tādus, kuri neļautu atrisināt konfliktu ar Krieviju. Tas, savukārt, dotu jaunu
sparu Krievijai, un tā jau radīs riskus Baltijas valstīm un tuvajam reģionam.21
Tas ir īpaši svarīgi, jo Latvija aktīvi atbalsta Ukrainas nostāju attiecībās ar Krieviju.
Piemēram, komentējot Zelenska vēstījumu, ka Kijeva un Maskava vienojušās atvilkt
bruņotos spēkus no diviem rajoniem Donbasā, Rinkēvičs pauda atbalstu Ukrainas
rīcībai22; Latvija ir gatava uzņemt rehabilitācijā atbrīvotos Ukrainas politieslodzītos
un jūrniekus23; Latvijas delegācija arī atbalstīja Ukrainas pozīciju Eiropas Padomē,
kad Parlamentārā asambleja nolēma atjaunot Krievijas balsstiesības, kurus tā bija
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zaudējusi pēc Krimas aneksijas.24 Papildus tam, Latvijas delegācija atteicās piedalīties Parlamentārās asamblejas rudens sesijas plenārsēdēs, paužot atbalstu Ukrainas delegācijai, kura boikotēja plenārsēdi, tāpēc ka Krievijai tika atgrieztas tās
balsstiesības.25
Turklāt 2019. gadā ASV un Krievija arī izstājās no līguma par vidēja un tuva darbības rādiusa raķešu likvidāciju, kas nenāk par labu Latvijas mērķim, jo Krievijai būs
par vienu atturošu faktoru mazāk. Lai gan Kremlis pēc būtības sen ir pārkāpis šo vienošanos, ražojot šādas raķetes, un praktiski tas nemainīs situāciju reģionā, attiecības
starp abām lielvarām nav uzlabojušās, un tas pasliktināja situāciju tikai simboliski, jo
līgums bija svarīgs posms Aukstā kara beigās.26 Tajā pašā laikā Maskavas un Vašingtonas lēmums aktualizēja nepieciešamību pārskatīt drošības struktūru Eiropā.
Tomēr nav pazīmju par jaunu pieeju vai līgumu, kas iesaistītu vairākus dalībniekus,
ieskaitot ES valstis, un apmierinātu visus.
ASV atbalsts ir nozīmīgs veiksmīgai Latvijas politikai attiecībās ar Krieviju, un jaunais Amerikas Savienoto Valstu vēstnieks Latvijā Džons Leslijs Kārvails jau izcēla
labo sadarbību, jo īpaši drošības jomā. Viņš arī solīja to padziļināt. Vēstnieks apgalvoja, ka amerikāņu saistības pret Latviju un NATO ir nelokāmas, un attiecības starp
abām valstīm ir tik labas, cik vien iespējams. Kārvails atzīmēja, ka pirmkārt un galvenokārt viņš ir vēstnieks Latvijā, līdz ar to viņš fokusējas uz sadarbības veicināšanu
starp Vašingtonu un Rīgu. Vienlaikus viņš darīs visu, lai palīdzētu valdībai ar visiem
izaicinājumiem.27
Tieši iekšējo problēmu risināšana rada lielāko interesi vēstnieka vārdos, jo tās ne
tikai traucē ārlietu dienestam efektīvi īstenot mērķus attiecībās ar Krieviju, bet arī
sniedz labu līdzekli Kremlim, lai veiksmīgi īstenotu savu politiku pret Latviju. Pēc
Kārvaila viedokļa “kritiska” naudas atmazgāšana un korupcija ir galvenie “draudi”.
Viņš sola “izdarīt spiedienu” uz valdību, lai ieviestu reformas, kas palīdzēs šos jautājumus atrisināt.28 Nebūs lieki pieminēt, ka ASV uz vēl vienu gadu pagarināja sankcijas pret Krieviju saistībā ar Krimas anektēšanu un rīcībām Austrumukrainā, kā arī
ieviesa jaunas saistībā ar bijušā Krievijas dubultaģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanu. Līdzīga sankciju politika nāk par labu Latvijas mērķiem attiecībās ar
Krieviju.
Tomēr ne tikai jauns ASV vēstnieks ierodas Latvijā – līdz 2019. gada beigām ieradies aptuveni 150 ASV karavīru un 13 helikopteru UH-60 un HH-60 “Black Hawk”,
lai stiprinātu reģionālo drošību un demonstrētu ASV klātbūtni reģionā.29 Abas
valstis arī parakstīja sadarbības plānu drošības jomā uz nākamajiem četriem gadiem,
kas nostiprina Latvijas pozīcijas attiecībās ar Krieviju. Jaunais līgums ietver vairākas prioritātes: pretgaisa aizsardzība, sauszemes bruņoto spēku tālāka attīstība,
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jūras robežu labāka nodrošināšana, karabāžu un šautuvju veidošana. 30 Latvija arī
sagaida atbalstu militārās infrastruktūras un ekipējuma uzlabošanā, jo īpaši dažādu
ieroču šķiras, ko Aizsardzības ministrija vēlas iegādāties ar daļēju ASV finansiālu
atbalstu. Šeit izvietoto amerikāņu karavīru skaita palielināšana ir vēl viena prioritāte. Tas ne tikai dos papildu drošību un lielākas atturēšanas kapacitāti, tajā skaitā
potenciālajā konfliktā ar Krieviju, bet arī iespēju abu valstu karaspēkiem efektīvāk
mijiedarboties.
Tāpat kā ASV, NATO ir svarīga, lai Latvija veiksmīgi īstenotu savus mērķus attiecībās ar Krieviju, ievērojami nostiprinot savas pozīcijas. Alianses paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā atrodas kopš 2017. gada un līdz šim laikam turpina apliecināt savas drošības saistības. Vēl vairāk, NATO stiprina arī savas spējas. Piemēram,
2019. gadā bija uzsākta Kanādas bruņoto spēku štāba celtniecība Rīgā. Tieši Kanāda
veido alianses kaujas grupas kodolu. Kā apgalvoja tās vēstnieks Kevins Rekss, šobrīd
Latviju par mājām sauc visvairāk Kanādas valdības darbinieku uz visas planētas. 31
Sadarbība starp abām valstīm NATO ietvaros sasniegusi ļoti augstu līmeni. Arī
likumdevēji atviegloja alianses darbību – tagad sabiedroto karaspēkiem, ja viņi ir
saņēmuši Valsts robežsardzes atļaujas, ir atļauts šķērsot valsts ārējo robežu ārpus
robežšķērsošanas vietas, lai sniegtu atbalstu ārkārtējās situācijās vai mācībās.

ATTIECĪBAS 2020. GADĀ: STABILITĀTE AR CERĪBĀM
Kādas būs Latvijas attiecības ar Krieviju 2020. gadā? Lielā mērā tās paliks tādas
pašas. Latvijas ilgtermiņa mērķi nemainīsies – galvenā prioritāte joprojām būs
Krievijas demokratizēšana, lai Maskava ievērotu starptautiskās normas. Savukārt
Minskas vienošanos īstenošana, ko Latvija arī prasa no Krievijas, ir reālistiskākais
scenārijs, ko var sagaidīt no Kremļa attiecībā uz Ukrainu. Ņemot vērā, ka Zelenskis
parakstīja tā saukto Šteinmeiera formulu, izredzes beidzot izpildīt Minskas vienošanās noteikumus ir paaugstinājušas. No otras puses, tas izraisīja protestus Kijevā, jo
pastāv bažas, ka vēlēšanas Donbasā notiks ar separātistu un Kremļa kontroli, nevis
pēc Ukrainas likumiem, jo neatzītajām Doņeckas un Luhanskas tautas republikām
jāpiešķir īpašs statuss. Rezultātā Ukraina ne tikai varētu kļūt par situācijas ķīlnieku
un neatgūt teritorijas atpakaļ, bet arī nostiprināt Maskavas ietekmi. Tas savukārt
ievērojami draud gan Latvijas mērķiem un interesēm attiecībās ar kaimiņvalsti, gan
nacionālajai drošībai.
Latvija arī turpinās atbalstīt priekšlikumus, procesus, sabiedriskās un politiskās grupas, kā arī cilvēkus, kas Krievijā veicinās tās demokratizāciju. Līdzīgi kā 2019. gadā,
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visdrīzāk, valsts iestādes arī 2020. gadā rīkos tikšanās ar Krievijas opozicionāriem
un ekspertiem, lai gūtu izpratni par situāciju Krievijā un kā Latvija varētu to uzlabot. Cīņa pret dezinformāciju un propagandu, objektīva tēla veidošana un vēstures
mītu atspēkošana arī paliks Latvijas dienaskārtībā. Tūristu piesaiste no Krievijas
noteikti nāktu par labu šo mērķu sasniegšanai, jo palīdzēs viņiem izveidot uzskatus
par Latviju bez propagandas starpniecības. Noturēt esošo situāciju ekonomiskajās
attiecībās, vienlaikus īstenojot jaunas pieejas un mainot spēles noteikumus, arī būs
Latvijas mērķis attiecībās ar Krieviju nākamgad. Visbeidzot, būs virkne citu, vairāk
instrumentālu, nevis politisku mērķu, piemēram, sadarbība robežas vai bezmaksas
vīzas jautājumos.
Tas, cik veiksmīga Latvija būs savā politikā, ir atkarīgs no starptautiskās situācijas.
Kā jau tika minēts, ja Lielbritānija izstāsies no ES, Latvijas izredzes tikpat veiksmīgi
īstenot politiku pret Krieviju samazināsies. Uzmanīgi jāseko arī Vācijas un Francijas
uzvedībai, jo pastāv varbūtība, ka attieksme un pieeja politikā pret Krieviju varētu
atmaigt. Latvijas politikas veiksme noteikti atkarīga no Zelenska rīcībām. Ja ar viņu
tiks manipulēts Krievijas interesēs, tas ne tikai nivelēs Latvijas pūles, kas bija mērķētas uz palīdzību Kijevai piecu gadu laikā, bet arī apdraudēs drošību reģionā. Tiesa,
pat ja visi iepriekšminētie scenāriji piepildīsies, nav nekādu priekšnosacījumu apgalvot, ka Latvijas nostāja un mērķi mainīsies, kaut gan īstenot tos būs sarežģītāk. Tas,
kas varētu radīt izmaiņas Latvijas pozīcijā, ir notikumi pašā Krievijā, t. i., demokratizācija un starptautisko tiesību ievērošana.
Pievēršoties rekomendācijām, Latvijai noteikti jāpieturas pie savas pozīcijas attiecībā pret Krieviju, respektīvi, nosodīt starptautisko normu pārkāpšanu, veicināt
demokrātiju, prasīt īstenot Minskas vienošanās un atdot Krimas pussalu Ukrainai.
Latvijai jāpievērš vairāk uzmanības objektīva tēla veidošanai, cīņai ar dezinformāciju un propagandu, kā arī vēstures mītu atspēkošanai. Šim nolūkam jāpaaugstina
finansējums sabiedriskajiem medijiem, jo īpaši angļu un krievu valodā. Jāveicina
valsts iestāžu sadarbība, lai skaidrotu iekšpolitiskos lēmumus, piemēram, izmaiņas
valodas proporcijās skolās, kurus Krievija potenciāli varētu pavērst pret Latviju, ne
tikai valsts iekšienē. Krievvalodīgie, kuri atrodas sliktā ekonomiskajā stāvoklī un
nav apmierināti ar esošo politisko situāciju, ir viena no neaizsargātākajām grupām
Kremļa propagandai un ietekmei. Lai paaugstinātu efektivitāti, ārējai – ar Krievijas iedzīvotājiem – un dažreiz arī iekšējai komunikācijai ieteicams biežāk izmantot krievu valodu. Tas ne tikai risinātu valodas nezināšanas problēmu, bet parādītu
cieņu pret krievvalodīgiem, kas veicinātu pozitīvāku pretreakciju un mazinātu Krievijas propagandas iespējas sagrozīt vēstījumu.
Jāturpina publiski atbalstīt Krievijas organizācijas, medijus, grupas un cilvēkus, kuri
veicina demokrātijas attīstību Krievijā. Ar viņiem arī jātiekas, lai noskaidrotu, kā
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palīdzēt un panākt Latvijas mērķus attiecībās ar Krieviju. Jāpiesaista arvien vairāk
tūristu ne tikai ekonomisku apsvērumu dēļ, bet lai arī pierādītu, ka Kremļa propaganda neatbilst patiesībai. Turklāt Latvija varētu darīt vairāk, lai kļūtu par pievilcīgāku vietu politiskajiem bēgļiem no Krievijas. Tas ne tikai veicinās Latvijas tēlu kā
Rietumvalstu vērtību aizstāvjiem, padarot to pievilcīgāku politiskajiem bēgļiem
arī no citām valstīm, bet nesīs arī ekonomiskus labumus. Runājot par ekonomiku,
Latvijai jāattīsta tirdzniecība ar Krievijas uzņēmumiem, bet uz līdzvērtīgiem nosacījumiem un ievērojot Rietumvalstu standartus un noteikumus, attiecīgi bez naudas
atmazgāšanas un korupcijas elementiem. Bez tam prioritāte jādod kompānijām, kas
nav pietuvinātas vai saistītas ar Kremli.
Nepieciešams aizstāvēt savas pozīcijas ES ietvaros. Tas kļūs it īpaši aktuāli pēc iespējamā Breksita, kad Latvija ne tikai zaudēs vienu no galvenajiem sabiedrotajiem, bet
arī palielināsies Vācijas un Francijas loma. Tas, kā jau tika minēts, varētu novest
pie maigākas politikas pret Krieviju. Šajā situācijā ārlietu dienestam, valdībai, politiķiem, uzņēmējiem un ekspertiem pēc iespējas biežāk jāatgādina par valsts interesēm un jāpieprasa lielvaru atbildība. Vienlaikus nozīmīgas būs sarunas par jauno ES
budžetu 2021.–2027. gadam, kurās Latvijai arī aktīvi jāizstāv sava nostāja. Tai vajadzētu ES padomes ietvaros censties pārliecināt citas dalībvalstis par lielākiem maksājumiem kopējā budžetā. Papildu finansējums ES nozīmētu ne tikai pilnvērtīgāku
vienotā tirgus darbošanos, bet arī veicinātu valstu ekonomisko izlīdzināšanos. Tāpat
lielāks budžets ļautu veicināt bloka konkurētspēju, paverot iespējas Latvijai efektīvāk īstenot savus mērķus attiecībās ar Krieviju.
Sadarbības stiprināšana ar ASV joprojām paliek viena no prioritātēm. Acīmredzama
šķiet partnerības attīstība drošības jomā, taču īpaša uzmanība jāpievērš ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem. Primāri jāizvairās no naudas atmazgāšanas un
korupcijas, stingri ievērojot ASV rekomendācijas. Tiklīdz problēmu mērogs tiks vismaz samazināts, būs ievērojami mazāks risks, ka Kremlis izmantos šos trūkumus,
lai stiprinātu savu varu un vājinātu Latviju. Jāņem vērā arī Vašingtonas ieteikumi
ebreju kopienas īpašumu restitūcijā, kā arī turpmāki padomi mazākumtautību jautājumos. Nacionālo minoritāšu stāvoklis ilgu laiku ir bijis viens no instrumentiem
Maskavas politikā pret Latviju. Tiesa, Latvijas valdība pakāpeniski uzlabo situāciju.
Tomēr, piemēram, Eiropas Padome 2019. gadā aicināja palielināt centienus integrēt
mazākumtautības un paaugstināt to pārstāvju līdzdalību sabiedrībā. Tas ne tikai
stiprinās piederības sajūtu Latvijai starp minoritātēm, bet arī atņems Krievijai vienu
no efektīvākajiem līdzekļiem sabiedrības šķelšanai.
Visbeidzot, jāturpina mijiedarboties NATO ietvaros. Aliansei ir galvenā loma Latvijas aizsardzībā, līdz ar to konsekventi jāpasvītro gan Latvijas loma NATO kopējā
drošībā, gan jādara viss nepieciešamais, lai dalībvalstu karaspēki būtu gatavi ātri
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reaģēt uz potenciālajiem draudiem un efektīvi tos novērst. Stipra partnera esamība
sniedz ievērojamu priekšroku Latvijai attiecībās ar Krieviju. Šajā sakarā jāpiemin
aizsardzības ministra Arta Pabrika teiktais par vēlmi 2020. gadā kopā ar 2 % no
iekšzemes kopprodukta (IKP) veltīt drošībai papildu 10–20 miljonus eiro. 32 Piedāvājums paaugstināt aizsardzības budžetu virs 2 % no IKP varētu izraisīt neizpratni, ņemot vērā, ka citās nozarēs ir manāms finansējuma trūkums. Līdz ar to, ja
šis priekšlikums tiks pieņemts, ministrijai būs pārliecinoši jāpaskaidro sabiedrībai
iemesls. Pašlaik šo summu varētu virzīt, piemēram, infrastruktūras uzlabošanai,
sabiedriskajiem medijiem vai iekšlietu darbinieku atalgojumam – tas arī veicinās
drošības līmeni valstī.

SECINĀJUMI
2019. gadā Latvijas attiecības ar Krieviju bija nosacīti veiksmīgas. Jā, ne visi mērķi
tika sasniegti, bet jāņem vērā apstākļi – Latvijai nepietiek resursu, lai pilnīgi mainītu Kremļa uzvedību. Bez tam pasaulē notiekošais ne vienmēr nāca par labu. Tomēr
ārpolitikas veidotāji, valdība, politiķi un citas iestādes konsekventi pieturējās pie
nacionālās politikas, vienlaikus šo attiecību ietvaros izmantojot gandrīz visas iespējas, lai gūtu labumus valstij. Daži starptautiskie notikumi arī palīdzēja īstenot mērķus. Turklāt ārlietu dienests un citas iesaistītās puses sekmīgi pildīja dienaskārtības
uzdevumus. Manevrēšanas telpa ir relatīvi maza, bet Latvija tajā rīkojas diezgan
efektīvi.
Visdrīzāk, šogad attiecības starp abām valstīm krasi nemainīsies. Tomēr daudz būs
atkarīgs no iekšējiem procesiem gan Krievijā, gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē
kopumā. Ārējie apstākļi var ievērojami ietekmēt to, cik veiksmīga būs Latvijas politika. Taču arī valsts vadībai ir iespēja paplašināt instrumentu skaitu attiecībās ar
Krieviju un labāk tos izmantot. Var uzlabot situāciju vairākos virzienos – paaugstināt
finansējumu sabiedriskajiem medijiem, paātrināt un veicināt mazākumtautību integrāciju, veltīt vairāk resursu cīņai ar korupciju un naudas atmazgāšanu u. tml. Turklāt Latvijas mērķi šogad paliks gandrīz bez izmaiņām. Jāuzsver gan, ka ir vēl citas
jomas, kurās var sadarboties ar Maskavu.
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CENTRĀLĀZIJAS REĢIONS:
KAM PIEDERĒS NĀKOTNE?
Gunta Pastore
Latvijas Republikas vēstniece Čehijā

Centrālāzijas reģionā turpinājušās pozitīvas pārmaiņas. Reģionam kļūstot atvērtākam, aug tā pievilcība. Centrālāzija ir stratēģiski nozīmīga gan Kaspijas jūras
reģiona energoresursu spēlē, gan kā atslēga Ķīnas “Joslas un ceļa” iniciatīvā. Tur
tiešām notiek ģeopolitikas mijiedarbība – to iezīmē arī 2019. gads. Turpinājusi aug
Ķīnas ietekme, un arī Krievija stiprina savas “vecākā brāļa” pozīcijas. Uzbekistāna
un Kazahstāna pašas ir nopietnas spēlētājas. To līderi līdzsvaram raugās arī uz sadarbību ar Dienvidkoreju, Japānu, ASV un Eiropu.
Reģionam kļūstot atvērtākam, arī Eiropas Savienība nav stāvējusi malā. 2019. gadā
pieņemta jauna ES stratēģija Centrālāzijai. ES strādājusi pie pozitīva tēla reģionā
un aktīvi veidoti augsta līmeņa politiskie kontakti. Vasarā atvērta ES pārstāvniecība
Turkmenistānā, kas reģionā bija pēdējā valsts bez pilnvērtīgas ES klātbūtnes. ES,
patiesību sakot, var pietiekami daudz, ja grib.
Vienlaikus ES ir salīdzinoši mazs spēlētājs Centrālāzijā. Vai ES nav risks pazust
starp lielajiem dzirnakmeņiem? Tas daudzējādā ziņā atkarīgs no pašas ES gribas un
spējas būt ģeopolitiski nozīmīgai spēlētājai. ES augstais pārstāvis KĀDP J. Borels
atgādina, ka “ES ir instrumenti, lai piedalītos varas spēlēs [..]. ES ir spēcīga tirdzniecības, diplomātijas un militārā kapacitāte. ES jāmācās izmantot partnerības.”1
Latvija ir turpinājusi kopt attiecības ar Centrālāzijas valstīm gan caur ES prizmu,
gan divpusēji. Reģions saglabā vietu kā Latvijas ārpolitikas nišas joma, kur iesaistās
ierobežots skaits politikas veidotāju, ekspertu un uzņēmēju. Ir skaidrs, ka attiecību
dinamiku nosaka arī ekonomiskās intereses, – ja Latvijas uzņēmēji redzēs augošu
potenciālu reģionā, ārpolitiskā rīcība sekos.2 Latvija Eiropas Savienībā ir ieguvusi
Centrālāzijas ekspertes prestižu, tostarp, praktiskā līmenī īstenojot ES projektus
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Centrālāzijā. Citām ES valstīm kļūstot aktīvākām reģionā, ir svarīgi, lai Latvija
saglabātu savu pozīciju, apliecinot, ka Centrālāzija patiesi nostiprinās blakus Austrumu partnerībai kā viena no “Latvijas ārpolitikas prioritātēm”. 3

DINAMIKA CENTRĀLĀZIJAS REĢIONĀ
Globālo notikumu fonā var šķist, ka Centrālāzijā valda miers un stabilitāte. Realitāte gan var būt sarežģītāka. Spriedzi var radīt gan iekšējās reformas, gan Afganistānas faktors un augošā Ķīnas ietekme. Šajā kontekstā svarīgi identificēt mijiedarbību starp iekšējo un ārējo vidi, īpaši Ķīnas un Krievijas attiecību dinamiku
reģionā.

Reģiona iekšējie procesi
Iekšējā attīstība reģionā kopumā bijusi pozitīva, īpaši Uzbekistānā un Kazahstānā.
Attīstību reģionā nosaka valstu politiskās sistēmas un to līderi. Uzbekistāna tam
ir spilgts piemērs. Prezidenta Š. Mirzijojeva uzsāktās liberālās reformas turpinās.
Nacionālā valūta ir pilnībā konvertējama, ieviests bezvīzu režīms ar virkni valstu,
tostarp ar Latviju, un pieaug investīcijas tūrismā. Progress gan ir trausls. Reformas
bremzē menedžmenta problēmas un ekspertu trūkums. Nenoliedzami, ka reformēt
valsti ir milzu izaicinājums. Lauzt veco sistēmu ir grūti.
Arī Kazahstānā 2019. gadā notika vēsturiska varas pāreja. Martā prezidents
N. Nazarbajevs pēc teju 30 gadu valdīšanas atkāpās, savā vietā ieceļot Senāta spīkeru
K. Tokajevu. Viņš vēlāk arī formāli tika ievēlēts. Šķiet gan, ka N. Nazarbajevs ir tikai
pagājis malā, jo kā nācijas līderis un Drošības padomes vadītājs saglabā varas sviras.
Varas pāreja bijusi salīdzinoši mierīga, lai arī izgaismoja procesus, kas signalizē par
sabiedrības vēlmi pēc pārmaiņām valstī. K. Tokajevs uzsver līdzšinējā kursa turpināšanu, bet runā arī par reformām. Tās tomēr šķiet piesardzīgākas nekā Uzbekistānā.
Oktobrī, gluži negaidīti, paša prezidenta akceptēti likumi ierobežo viņa pilnvaras.
Tas vedina domāt, vai varas maiņa nav tikai “fasādes maiņa”.
Kirgizstānā 2019. gadā situācija bijusi saspringta, tomēr salīdzinoši eiropeiski noskaņotajam prezidentam S. Ženbekovam izdevies izturēt spriedzi attiecībās ar bijušo
valsts vadītāju. Tadžikistānā situācija nemainās pēdējos 25 gadus. Turkmenistāna
turpinājusi iet savrupu ceļu.
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Reģionālajā sadarbībā starp piecām Centrālāzijas valstīm arī 2019. gadā turpinājies
atkusnis. Veco nesaskaņu vietā stājušies bezprecedenta kontakti, robežu atvēršana
un tiešo transporta savienojumu atjaunošana. Reģionālā sadarbība ir atkarīga no
Uzbekistānas, un tā šobrīd ir atvērta. Prezidents Š. Mirzijojevs atzīst, ka “pirmo reizi
reģionā ir tik draudzīga atmosfēra”.4 Tieši valstu līderi ir tie, kuri lemj par reģiona
praktisko dzīvi. Ar optimistisku noskaņu un plašu publicitāti Taškentā novembrī
notika otrais Centrālāzijas valstu līderu konsultatīvais samits. Par konkrētiem rezultātiem nav atskaņu, bet tā dienaskārtībā bijusi tirdzniecība, investīcijas, transporta
infrastruktūra, enerģētika, ūdens resursi un tūrisms.
Tūrismā vērojama visaktīvākā sadarbība, un doma ir arī par kopīgām Centrālāzijas “zīda vīzām”. Potenciāls ir arī tirdzniecībai, bet grūtāk ir izvairīties no spriedzes
ūdens resursu un robežu jautājumos. Vienlaikus ir labas gribas žesti. Septembrī, kad
Tadžikistāna iedarbināja Rogunas HES otro turbīnu, vēl vairāk samazinot ūdens
piegādi Uzbekistānai, Taškenta klusēja. Jūlijā Tadžikistānas un Kirgizstānas prezidenti tikās uz valstu robežas, lai mazinātu spriedzi. Pozitīva loma reģiona identitātes stiprināšanā varētu būt arī popkultūrai. Kopš septembra Kazahstānā, Tadžikistānā, Kirgizstānā un Uzbekistānā ik svētdienu rāda kopīgu TV šovu “Centrālāzijai ir
talanti”.
Tāpat pozitīvas tendences ir attiecībās ar Afganistānu, ko Centrālāzijas valstis sākušas vērtēt kā iespēju, ne tikai kā draudus drošībai. Afganistānā atklātie milzu dabas
resursi raisa starptautisku interesi, bet trūkst transporta savienojumu. No Uzbekistānas caur Afganistānu ved īsākais ceļš uz Irānas un Pakistānas ostām, un ir arī ideja
par Afganistānas pieslēgšanu Centrālāzijas elektrotīkliem. Savukārt ANO virzītā
“Ašhabadas iniciatīva” tirdzniecības un transporta barjeru nojaukšanai ietver gan
Centrālāziju un Azerbaidžānu, gan arī Afganistānu.
Kopumā ir labvēlīgs brīdis reģionālajai sadarbībai, tomēr trauslums un šķēršļi saglabājas. Politisko sistēmu paternālisms var būt galvenais no tiem. 5 Centrālāzijas valstu
līderi izvairās veidot reģionālu sadarbības struktūru, ko aizpilda citu spēlētāju virzīti
formāti. Reģiona līderi kā prioritāti min reģionu, bet par stratēģiskajiem partneriem
dēvē Krieviju, Ķīnu, kā arī ASV.

Ārējie faktori
Ķīna un Krievija ir priekšgalā gan investīciju ziņā, gan sacensībā par pieeju Centrālāzijas dabas bagātībām. Rietumu valstu klātbūtne reģionā saglabājas, bet to ietekme
turpina mazināties.
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Ķīna reģionā piedalās visur – naftas un gāzes ieguvē, telekomunikācijās, kokvilnas
apstrādē. Integrācija turpinās Ķīnas “Joslas un ceļa” iniciatīvas ietvaros. Centrālāzijā
raugās pēc Ķīnas investīcijām, bet vienlaikus bažījas par tās modeļiem un “parādu
slazdu” diplomātiju. Ir bijuši gan korupcijas skandāli ap Ķīnas projektiem Kirgizstānā, Kazahstānā un Tadžikistānā, gan iedzīvotāju protesti pret Ķīnas, viņuprāt,
neadekvāto ietekmi ekonomikā.
Kamēr Centrālāzijā raugās pēc Ķīnas investīcijām, tā ir aizvien aktīvāka reģionā
drošības jomā. Ķīna pamato cīņu pret terorismu arī ar nepieciešamību stabilizēt
islāmticīgo uiguru, kuriem ir kazahu un kirgīzu saknes, apdzīvoto reģionu Siņdzjanas provincē. Gan notikušās kopīgās militārās mācības, gan Ķīnas “modrās acs” projekti Centrālāzijas valstīs iezīmē jaunu tendenci.
Tikmēr arī Krievija stiprina savu ietekmi drošības un arī ekonomikas jomā.
2019. gads aizvadīts, Krievijai aktīvi cenšoties panākt Uzbekistānas pievienošanos
Eirāzijas Ekonomiskajai savienībai (EES). Taškentā nav vienprātības, jo ir bažas par
slēptu dienaskārtību. Prezidents Š. Mirzijojevs atzinis: “Vai mums patīk, vai nē, EES
ir mūsu lielākais tirgus.” Enerģētikas jomā Krievijas “Rosatom” plāno kodolreaktoru
būvi Uzbekistānā. Arī “Gazprom” virza aktīvu stratēģiju enerģētikas jomā, un pēc
Krievijas jauno gāzesvadu uz Eiropu izbūves uz Krieviju varētu plūst vēl vairāk Centrālāzijas gāzes.6
Pekina un Maskava meklē veidus, kā projicēt varu reģionā, viena otru neizaicinot.
Vasarā Krievija pievienojās Ķīnas un Centrālāzijas militārajām mācībām reģionā.
Maskava arī mudina Pekinu “Joslas un ceļa” iniciatīvu koordinēt ar tās Eirāzijas Ekonomisko savienību. Abas iesaistās reģionālajos formātos, tostarp Šanhajas sadarbības organizācijā. Un arī novembrī Krievijas iniciētajā “Valdaja kluba” konferencē
Uzbekistānā klātesošie publiski skaidri lika saprast, ka Ķīnai un Krievijai kā galvenajiem spēlētājiem Centrālāzijā neesot pretrunu.
Arī ASV ir aktivizējušās reģionā, saskatot Centrālāzijas augošo lomu iepretim Ķīnai.
ASV iespējamā jaunā stratēģija Centrālāzijai varētu būt līdzīga ES jaunajai stratēģijai. Novembrī ASV parakstīja Kazahstānā memorandu par Centrālāzijas elektrības
tirgus CAREM veidošanu. Tāpat drošības jomā aug arī ASV klātbūtne, īpaši Uzbekistānā. ASV vēro Uzbekistānas ekonomiskās izvēles, mudina izvērtēt tās iespējamo
dalību EES, liekot saprast, ka tas var sarežģīt iestāšanos PTO.7
Reģionā saites ar Turciju kļuvušas siltākas, akcentējot etnisko saiti starp tjurku tautām. Oktobrī pat Uzbekistāna iestājās Turcijas Padomē. Turcija ļauj reģionā balansēt, kā arī aktīvi investē dažādos sektoros. Tirdzniecības un investīciju ziņā nozīmīgi
partneri Centrālāzijas valstīm ir arī Japāna, Dienvidkoreja un citi.
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Kopumā Centrālāzijas valstis turpinājušas iepriekšējo daudzvektoru ārpolitiku, lai
gan manevra telpa varētu sašaurināties. Jāpiebilst, ka tieši Kazahstānas jaunais prezidents K. Tokajevs, būdams ārlietu ministrs, 90. gados uzsāka šo “draugos ar visiem”
pieeju.

EIROPAS SAVIENĪBA CENTRĀLĀZIJĀ
Kur šajā piesātinātajā ģeopolitiskajā vidē Centrālāzijā ir vieta Eiropas Savienībai? ES
īpašais pārstāvis Centrālāzijā P. Burjans uzsver: “Reģionā visiem pietiek vietas sadarbībai, neviens nevienu neizspiež.”8 Reģions ir svarīgs Eiropas Savienībai un ir tās dienaskārtībā ne tāpēc, ka tur būtu krīze, bet gan tādēļ, ka tā attīstība ir pozitīva.
Tāpat arī Centrālāzijā Eiropas Savienībai ir neliela, bet svarīga loma. ES ir neitrāla
spēlētāja, kas ļauj balansēt un veidot daudzvektoru ārpolitiku. Tātad ir gan abpusēja
interese, gan iestrādes, lai sadarbība nostiprinātos.
Kontekstā ar pozitīvo attīstību reģionā 2019. gadā ES ir centusies palielināt tur savu
klātbūtni. Mērķtiecīgi veidoti augsta līmeņa politiskie kontakti, kas reģiona valstīs
ir ārkārtīgi svarīgi. 2019. gadā vizītēs reģionā bijuši Eiropadomes priekšsēdētājs
D. Tusks un citas augstas ES amatpersonas. Nenovērtējamu ieguldījumu turpinājis
dot ES īpašais pārstāvis Centrālāzijā P. Burjans. Piemēri ir Biškekā pozitīvā gaisotnē
notikusī ES un Centrālāzijas valstu sanāksme, kā arī pēc Austrumu partnerības
parauga rīkots ES–Centrālāzijas Biznesa forums.

ES jaunā stratēģija Centrālāzijai
Svarīgākais 2019. gada notikums, neapšaubāmi, ir jūnijā pieņemtā ES jaunā stratēģija Centrālāzijai. Tā pieņemta īstajā brīdī, kad strauji aug Eirāzijas savienojamība
un Centrālāzijas valstis kļūst atvērtākas. Arī Latvija “ES–Centrālāzijas stratēģijas
izstrādē ir redzama spēlētāju vidū, formulējot un aizstāvot savas un ES intereses
reģionā”9, uzsvērts ārlietu ministra ārpolitikas ziņojumā.
Jāatzīst, ka jaunā ES stratēģija Centrālāzijai nav radikāli jauna. Aplūkojot tuvāk, ir
redzams, ka tā ir tas pats ES vecās stratēģijas Centrālāzijai vēlmju saraksts, kurā ES
dalībvalstis “dekorē” Eiropas Komisijas izstrādāto priekšlikumu. Vienlaikus jaunā
stratēģija esošo plašo darbu spektru strukturē vienkopus, un, iespējams, nākotnē to
ieviešana notiks apņēmīgāk.
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Protams, izskan kritiski viedokļi, ka tik ambiciozas stratēģijas īstenošanai ES nepieciešami orkāna cienīgi pūliņi un ka ES trūkst ietekmes, lai tā būtu nopietna spēlētāja reģionā. Jaunā stratēģija tiek dēvēta arī par “nepabeigto stratēģiju” – tās ieviešana atkal varot atpalikt, tostarp, ES birokrātijas dēļ.10 Jāapzinās arī, ka šī stratēģija
Eiropas Savienībai jāievieš sarežģītos ģeopolitiskajos apstākļos reģionā. Vienlaikus
ir virkne iemeslu, kāpēc jaunā stratēģija ir nozīmīga.
Pirmkārt, tā ir ES politiskais signāls Centrālāzijas valstīm par to vietu ES sadarbības partneru vidū. Tā parāda ES centienus veidot neizslēdzošas partnerības, atmest
koloniālo domāšanu un strādāt kopā, nevis pāri Centrālāzijas valstīm. Tā tapusi
sadarbībā ar reģiona partneriem. Jāatceras arī, ka pašai ES vajag partnerus mūsdienu
globālajā vidē, lai stiprinātu noteikumos balstītu starptautisko kārtību.
Otrkārt, stratēģija ir politiskais ietvars nākamajam ES daudzgadu budžetam no
2021. līdz 2027. gadam. Līdz šim Eiropas Savienība Centrālāzijā ieguldījusi vairāk
nekā vienu miljardu EUR, un ir svarīgi vismaz šādu līmeni saglabāt arī turpmāk. ES
joprojām ir lielākais donors un privāto investīciju avots Centrālāzijā. ES finansējums
kopā ar citiem ES instrumentiem, arī ilgtermiņa kredītiem, ir virs diviem miljardiem
EUR. Par nākamo budžetu Eiropas Savienībai lēmums jāpieņem 2020. gadā, kur
Centrālāzijas atbalstam svarīga būs arī Latvijas balss.
Treškārt, jaunā stratēģija ir atbilde Ķīnas “Joslas un ceļa” iniciatīvai, kā prioritāti
izceļot savienojamību – transportu, enerģētiku un digitalizāciju. Ķīna ir ielikusi
pamatus, lai padarītu Centrālāzijas valstis atvērtākas, bet tā viena nevar realizēt
savienojamību ar Eiropu. ES te ir iespējas, bet vienlaikus arī izaicinājumi. Pretēji
Ķīnai ES mudina uz ekonomiski un fiskāli ilgtspējīgu un noteikumos balstītu savienojamību. Vienlaikus ES nav citas izvēles kā iekļauties Ķīnas iniciatīvā, piedāvājot
savus standartus savienojamībai. Pozitīvi, ka arī Centrālāzijas valstis atbalsta ES pieeju ilgtspējīgai savienojamībai.
Apzinoties, ka visu paveikt nebūs iespējams, turpmāk svarīgs ir gan ES politiskais atbalsts un finansējums stratēģijai, gan arī ES institūciju un dalībvalstu aktīva
iesaiste. Būtiski, lai jaunā Eiropas Komisijas un EĀDD vadība izjustu atbildību par
procesa turpināšanu. No Latvijas skatpunkta ir svarīgi, lai Latvija, kuras ekspertiem
ir labas zināšanas par reģionu, saglabātu savas pozīcijas ES institūcijās Centrālāzijas
jautājumos. Latvijas diplomāts E. Stiprais vada ES delegāciju Uzbekistānā laikā, kad
valstī notiek pārmaiņas un vajadzīga ES pozitīva iesaiste. 2020. gadā beidzas viņa
kadence. Šajā kontekstā jādomā, kā Latvijai saglabāt savu ietekmi ES institūcijās.
Jaunā stratēģija uzsver arī ekonomiskos sakarus. Pašlaik Centrālāzija veido tikai
nelielu daļu no ES tirdzniecības apjoma, un realitātē ES–Centrālāzijas tirdzniecībā
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valda stagnācija.11 Kamēr ES ir svarīgs partneris Centrālāzijai, tās eksports uz ES
sastāv no izejvielām: naftas, gāzes un zelta. Reģiona valstis vēlas dažādot tirdzniecību ar ES, piemēram, ES tirgu varētu sasniegt augļi un dārzeņi no Centrālāzijas.
Lai labāk izmantotu tirdzniecības potenciālu, ES atbalsts jāvirza, lai palīdzētu
panākt atbilstību ES standartiem un uzlabot uzņēmējdarbības vidi reģionā. Biznesa
vide ir izšķiroši svarīga, – to atzīst ES pusē: “Nauda nav problēma, jo bankas grib
tērēt naudu, bet svarīga ir uzņēmējdarbības vide, lai ES privātie investori justos gaidīti Centrālāzijas tirgū.”12
Ir pamats cerēt, ka tirdzniecību starp ES un Centrālāzijas reģionu sekmēs arī jaunās paaudzes divpusējie līgumi. Šie Paplašinātās partnerības un sadarbības līgumi,
kurus var pielīdzināt PTO+ līgumam, paredz veicināt investīcijas, tirdzniecību,
sadarbību enerģētikas, transporta un vides jomās. Novembrī ES pusē tika pabeigta
ES–Kazahstānas jaunās paaudzes līguma ratifikācija, gandrīz noslēdzot formalitātes, lai līgums drīz stātos spēkā. Par šādu paplašinātās partnerības līgumu 2019. gadā
ES noslēdza sarunas arī ar Kirgizstānu, kā arī turpināja sarunas ar Uzbekistānu. Arī
Tadžikistānai, cik zināms, ir interese par šāda līguma noslēgšanu.
Kā Latvija ir iesaistījusies ES–Centrālāzijas dienaskārtības veidošanā un īstenošanā?
Par 2019. gadu var teikt, ka kopumā Latvija ir bijusi aktīva gan ES kopīgās pozīcijas formulēšanā, gan praktiskā līmenī stiprinājusi ES iesaisti reģionā. Šādi Latvija
parāda sevi ne tikai kā mazu valsti, kas rūpējas par savu drošību, bet arī ceļ savu
starptautisko prestižu.
Pats galvenais – Latvijas Valsts robežsardze ir turpinājusi vadīt ES programmu
flagmani Centrālāzijā – BOMCA, kas stiprina robežu pārvaldību un māca muitas procedūras, kas ir ļoti vajadzīgas arī raitākai tirdzniecībai. Latvijas vadošā loma
BOMCA programmā ir novērtēta gan finanšu, gan ekspertu ziņā. Pozitīvā ziņa ir tā,
ka Latvija arī turpmāk varētu vadīt šīs nozīmīgās ES programmas īstenošanu, kas ar
2020. gadu kļūs vēl apjomīgāka, ietverot arī Afganistānu.
Izglītības jomā ES Centrālāzijā bijusi neaizvietojama. Svarīga loma ir bijusi Latvijas Izglītības ministrijai, kas kopīgi ar Poliju jau četrus gadus vada ES–Centrālāzijas “Izglītības platformu”. Latvijas īpašā “niša” ir ekspertīze profesionālajā izglītībā.
2019. gadā šī ES platforma noslēdzas. Būtu svarīgi, lai tā tiktu turpināta, Latvijai piedaloties un turpinot izmantot savas zināšanas profesionālajā izglītībā un izveidotos
kontaktus ar Centrālāzijas partneriem.
Jāatzīmē arī Latvijas Ārpolitikas institūta ekspertu ieguldījums. Latvija ir viena no
vadošajām valstīm ES SEnECA platformā, kurā ES un Centrālāzijas pētnieki kopīgi
vērtē sadarbības prioritātes. Kopš 2018. gada, kad Rīgā tika uzsākta SEnECA plat148

formas darbība, abu pušu eksperti ir būtiski tuvinājuši izpratni par kopīgām prioritātēm: izglītību, savienojamību, drošību, klimatu, vidi un lauksaimniecību. Kopīgi
izstrādātais scenārijs “ES–Centrālāzija 2030” ir vērtīgs ieteikums politikas veidotāju
darbam. Būtu svarīgi, lai ES arī turpmāk atbalstītu SEnECA tīklu.
Laikā, kad ES dalībvalstu interese par Centrālāziju būtiski aug, Latvijai būtu jāturpina
gan esošās iniciatīvas, gan jārod papildu iespējas. Ja agrāk tās bija Vācija, Francija, Itālija,
Latvija un Polija, tad tagad ES diskusijās aktīvi piedalās gandrīz visas dalībvalstis. Ungārija, Austrija, Rumānija un Bulgārija domā par savienojamību un energoresursu piegādēm pa Kaspijas jūru, un arī Igaunija un Lietuva ir aktivizējušās Latvijas “nišas” jomās.13
Rezumējot, Latvijai līdzšinējais darbs jāturpina. To arī sola ārlietu ministra ziņojums, ka “Latvija turpinās spēlēt aktīvu lomu ES kopīgās politikas veidošanā, formulējot un aizstāvot savas un ES intereses reģionā”.14

LATVIJAS–CENTRĀLĀZIJAS DIVPUSĒJĀS ATTIECĪBAS
Latvijas ārpolitikā ir daudz izaicinājumu, tāpēc nevar sagaidīt, ka Centrālāzija būs
saraksta augšgalā. Reģions saglabā vietu kā nišas joma. Līdzīgi kā Eiropā kopumā,
arī Latvijā ekonomiskās intereses dominē un ietekmē divpusējās attiecības ar Centrālāzijas valstīm.
Retorikas līmenī par Centrālāziju nav vērojamas būtiskas izmaiņas. Latvijas amatpersonu publiskajos argumentos tiek novērtēta pozitīvā attīstība reģionā, pausta
gatavība dalīties reformu pieredzē. 2019. gadā īpaši tikusi izcelta sadarbība transporta un tranzīta jomā.
To, ka “Latvija Kazahstānu redz kā stratēģisko partneri transeirāzijas pārvadājumos”, uzsvēris ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, aprīlī tiekoties ar Kazahstānas ārlietu
ministru. Arī ĀM politiskais direktors J. Mažeiks aprīlī ES konferencē par Centrālāziju – “Savienojamība ilgtspējīgai attīstībai” – izcēlis reģiona nozīmi Eiropas un
Āzijas savienojamībā un Latvijas iesaisti transeirāzijas transporta un loģistikas koridoru attīstīšanā.15 Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece, uzņemot Latvijā Kirgizstānas
parlamenta priekšsēdētāju D. Džumabekovu, paudusi gatavību dalīties pieredzē parlamentārās demokrātijas stiprināšanā. Savukārt ārlietu ministrs E. Rinkēvičs uzsvēris sadarbību transporta un loģistikas jomās.
Transporta un tranzīta krituma Latvijā sakarā arī satiksmes ministrs T. Linkaits
paudis, ka, sarūkot Krievijas kravām Latvijā, valstij svarīgi ir visi partneri, tostarp
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Kazahstāna. Kā zināms, Ķīnas viens no sešiem “Joslas un ceļa” tranzīta koridoriem
tiek orientēts tieši caur Kazahstānu un Baltkrieviju uz Eiropu. Aktuāls ir jautājums,
kur šajā tranzīta koridorā atradīsies Latvija.
Pozitīva ziņa ir Kazahstānas 2019. gadā atvērtā vēstniecība Latvijā, un nākotnē
varētu aktivizēties centieni stiprināt ekonomisko sadarbību. Kazahstānai ir būtiska
loma transporta, tranzīta un loģistikas nozarē, kā arī aviosatiksmē. Lidsabiedrība
“airBaltic” 2019. gadā uzsākusi regulāru maršrutu Rīga–Almati. Saistībā ar pasažieru aviopārvadājumiem Latvijai ir arī plāni tūrisma attīstībā.
Bez iepriekš minētajām transporta un tranzīta jomām Latvijas biznesa intereses
Centrālāzijā ir atsevišķās tirdzniecības nišas jomās, piemēram, nozīmīga Latvijas eksporta prece ir bijuši farmācijas produkti (ap 50 %). Tirdzniecības apjomi ar
reģionu gan ir nelieli – mazāk nekā 1 % no Latvijas preču un pakalpojumu apgrozījuma, dominējot Uzbekistānai un Kazahstānai. Pēdējos gados tirdzniecības apjomi
ir nedaudz kritušies, iezīmējot negatīvu tendenci. Vienlaikus Latvijas biznesa interese par reģionu ir saglabājusies.16
Izglītības eksports ir turpinājis būt Latvijai svarīga joma Centrālāzijā. Vairāki tūkstoši reģiona studentu iegūst izglītību Latvijas augstskolās, tostarp
2018./2019. mācību gadā – 1 243 studenti no Uzbekistānas. Vērts minēt, ka oktobrī
Rīgas Tehniskā Universitāte Taškentā atklāja izglītības un informācijas centru, piedāvājot sagatavošanu nākamajiem uzbeku studentiem Eiropā un Latvijā. Šogad tur
mācības uzsāka pirmie četrdesmit studenti.
Latvijas uzņēmēju interese ir sekojusi pozitīvajiem procesiem Uzbekistānā. Tīro
tehnoloģiju klastera “Cleantech Latvia” pārstāvniecība Uzbekistānā ir paplašinājusi
savu darbību, kā arī izveidota klastera pārstāvniecība Kazahstānā. Latvijas uzņēmēji
darbojas arī zivju produktu pārstrādes jomā, kā arī tiek veidots transporta un loģistikas centrs Taškentā.
Vienlaikus uzņēmējiem Centrālāzijas tirgus joprojām saistās ar riskiem, ko iezīmējis arī 2019. gads. Valdība ir palīdzējusi tiem risināt konkrētas problēmas reģionā.
Ārlietu ministrijas pārstāvji mudina, ka “ekonomisko sadarbību ar Centrālāzijas valstīm veicinātu to valsts un ekonomiskās pārvaldes sistēmu modernizēšana un labvēlīga uzņēmējdarbības vide”.17
Latvijas biznesa intereses valstu valdības risina arī divpusējās Starpvaldību komisijās (SVK). Ar Uzbekistānu pēdējā SVK notika 2017. gadā Rīgā, ar Kazahstānu –
2018. gadā Rīgā. Uzbekistāna SVK sēdi Taškentā šogad nav rīkojusi, bet būtu svarīgi, lai tā kopā ar Latvijas uzņēmējiem notiktu 2020. gadā.
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Attīstības sadarbība
Latvijas attiecību ar Centrālāzijas valstīm būtiska daļa ir attīstības sadarbība,
šādi atbalstot reformas reģionā. 2019. gadā Latvija ar savu ekspertīzi turpinājusi
sniegt palīdzību tieslietu un iekšlietu sistēmām, valsts pārvaldes spēju stiprināšanai (korupcijas novēršanai), lauksaimniecības sektoram, e-pārvaldes attīstībai un sieviešu līdzdalības stiprināšanai. Rīgas Juridiskā augstskola turpinājusi
mācību programmu jaunajiem Centrālāzijas līderiem arī 2019. gadā. Pozitīva tendence ir, ka Centrālāzijas valstis pašas ir sākušas aktīvi vērsties pie Latvijas, lūdzot
ekspertīzi.
Ieguvums no šiem Latvijas projektiem, kā tiek cerēts, būs arī Latvijas uzņēmējiem,
jo tie vērsti uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu Centrālāzijā. Šie Latvijas projekti
arī ir ieguvuši pozitīvu ES un reģiona partneru vērtējumu, kas apliecina, ka Latvijas
finansējums tiek izmantots lietderīgi. Tāpēc Latvijai būtu jāturpina šis darbs, kā arī
jādomā par jaunām iespējām.

SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS
Tas, vai pašlaik pozitīvā attīstība Centrālāzijā iegūs stabilu virzību, atkarīgs no
daudziem faktoriem. Tas, kā Uzbekistānas prezidents Š. Mirzijojevs spēs attaisnot
sabiedrības cerības un kā veidosies situācija ar varas pāreju Kazahstānas varas gaiteņos, ietekmēs reģiona attīstību kopumā. Visai ticams, ka reģionā turpināsies atvērtība un pakāpeniskas, lai arī ierobežotas reformas. Pastāv dažādi šķēršļi, risks ir
“fasādes maiņa”, un rezultāti ir grūti prognozējami.
Runājot par ārējiem faktoriem, jāņem vērā, ka Ķīnai un Krievijai ir dabiskā robeža
ar Centrālāziju. Tām reģions vienmēr būs stratēģiski nozīmīgs. Spiediens tikai pieaugs.18 Reģiona integrācija turpināsies Ķīnas “Joslas un ceļa” iniciatīvas ietvaros,
Krievija turpinās īstenot spiedienu reģiona enerģētikas sektorā, kā arī abas turpinās
iesaisti drošības jomā. Uzbekistāna un Kazahstāna pašas ir nopietni spēlētāji, bet
ārējie izaicinājumi nemazināsies.
Pieaugot iepriekš minēto lielvalstu ietekmei, varētu sarukt ES salīdzinošā ietekme
reģionā.19 Krievijas propagandas iespaidā ES tēls reģionā saglabāsies visai negatīvs.
Grūti arī prognozēt, vai/kā ES spēs līdzsvarot savas ambīcijas savienojamībā ar Ķīnu
ar saviem izvirzītajiem standartiem, kā arī ar ES bažām par iespējamiem drošības riskiem sadarbībā ar Ķīnu.
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Kas attiecas uz Latvijas divpusējām attiecībām ar Centrālāzijas valstīm, visticamāk,
tajās arī turpmāk dominēs ekonomiskās intereses, tostarp tranzīts un transports,
kā arī tirdzniecība nišas jomās. Kontekstā ar Latvijas starptautiskajām aktivitātēm,
tostarp ANO, var gaidīt aktīvāku iesaisti attīstības sadarbībā reģionā. Te izšķiroša
būs Ārlietu ministrijas apņēmīga rīcība.

Rekomendācijas
Svarīgi, lai ES jaunā stratēģija Centrālāzijai tiktu ieviesta praksē, nevis paliktu tikai
kā labo nodomu dokuments. Apzinoties, ka stratēģija jāievieš sarežģītos ģeopolitiskos apstākļos, ES aktīvāk jāizmanto “maigās varas instrumenti”, darbojoties kā ģeopolitiskam spēlētājam.
Būtiski, lai ES institūciju jaunā vadība izjustu atbildību par procesa turpināšanu.
Svarīgi, lai Latvijas eksperti saglabātu ietekmi ES institūcijās, kas veido Centrālāzijas politiku.
Jāturpina atbalstīt esošās ES veiksmīgās iniciatīvas, tostarp drošība, robežu pārvaldība, izglītība, vide un laba pārvaldība. Latvijai ar nelieliem un mērķētiem projektiem jāstiprina sava Centrālāzijas ekspertes niša šajās jomās.
Latvijai jāturpina meklēt vieta Eiropas un Āzijas savienojamībā, kur tās transporta
un loģistikas nozarei Centrālāzijā ir priekšrocības, izmantojot pieredzi Ziemeļu
apgādes tīkla ekspluatācijā.
Jāturpina arī atbalstīt ES mērķsadarbības (twinning) instrumentu ieviešana
Centrālāzijā.
Latvijai vajadzētu stiprināt attīstības sadarbības īstenošanas mehānismu Latvijā, lai
pilnvērtīgi piedalītos ES un starptautisko projektu īstenošanā Centrālāzijā.
Divpusējā politiskajā dialogā ar Centrālāzijas partneriem Latvijai sevi jādemonstrē
kā vienu no galvenajiem tās sabiedrotajiem ES un citos starptautiskajos formātos.
Jāturpina atbalstīt Kazahstānas dialogs ar OECD un labās prakses pārņemšana, kā
arī Uzbekistānas iestāšanās PTO.
Pieaugoša nozīme būs Latvijas politiskajam dialogam ar Centrālāziju starptautiskajās organizācijās, tostarp atbalstot kandidatūras ANO amatos.
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AUSTRUMU PARTNERĪBA –
10 GADUS VĒLĀK
Ilvija Bruģe
Latvijas Ārpolitikas institūta asociētā pētniece

Šis bija svarīgs gads ES Austrumu partnerības iniciatīvai, jo tika atzīmēta tās
10 gadu jubileja.1 Citējot eirokomisāra Johanesa Hāna (Johannes Hahn) teikto,
10 gadu jubilejā tiek atzīmēti “desmit gadi stingras ES dalībvalstu un tās sešu partnervalstu apņēmības stiprināt sadarbību, radīt patiesas pārmaiņas cilvēku dzīvēs
un spēcināt reformu procesus”2 . Kaut arī sešu partnervalstu kontekstā atšķiras
gan panākumi, gan sadarbības līmenis – Gruzijai, Moldovai un Ukrainai apliecinot skaidru vēlmi iestāties ES, savukārt Armēnijai, Azerbaidžānai un Baltkrievijai
balansējot starp ES un Krieviju – šī politika, sekmējot sabiedrisko, ekonomisko un
politisko attīstību, ir sniegusi svarīgus ieguvumus gan ES, gan Austrumu partnerības valstīm.
J. Hāna vārdi atspoguļo abu pušu normatīvo un morālo vienošanos sadarboties, kaut
arī realitātē sadarbība nekad nav bijusi viegla. Austrumu partnerības politika ir pierādījusi, ka reformu īstenošana atrodas pašu partneru rokās, jo izmaiņu veikšanai
ir nepieciešama politiskā griba un iekšējais stimuls. Valstu iekšējo reformu procesu
būtiski sekmē ES un pilsoniskās sabiedrības kopīgais spiediens, tomēr, ja vecā elite
tikai “formāli aizpilda demokrātiskās institūcijas un imit[ē] reformas, nevis tās faktiski ievieš […]”, tad jebkādas ES politikas ietekme būs ierobežota. 3 Šāda veida elites
un to korumpētība diskreditē arī ES vērtības un Austrumu partnerības projektu kopumā.
Tādējādi ES atrodas ļoti grūtā situācijā, jo tā nevar nesadarboties ar partnervalstu
politiskajām elitēm, un tās vienīgais mandāts ir motivēt (nevis piespiest ar spēku) šīs
elites izmainīt savu darbības veidu. Turklāt arī pašām ES dalībvalstīm nereti trūkst
vienprātības attiecībā uz pieeju kaimiņvalstīm.
Atskatoties uz šiem 10 gadiem, ES vajadzētu ne tikai gozēties savos sasniegumos,
lai cik tie arī būtu ievērojami, ņemot vērā vides sarežģītību un relatīvi īso darbības
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periodu, bet arī jautāt, ko vēl tā būtu varējusi izdarīt. Piecām no sešām partnervalstīm joprojām ir neatrisināti teritoriālie konflikti, un klīst baumas, ka Krievija vēlas
paplašināt savu jau tā ievērojamo klātbūtni Baltkrievijā. ES pūliņi rīkoties kā vidutājai dažos no šiem konfliktiem, protams, ir nenoliedzami, tomēr tie ne tuvu nav vēl
atrisināti. Tas ir lielā mērā skaidrojams ar vienprātīgas rīcības trūkumu no dalībvalstu puses un arī Krievijas draudīgo ietekmi, kura nevēlas atlaist savā ietekmes sfērā
esošajās valstis. Jo “[...] nav šaubu, ka īstais drauds Kremlim ir demokrātiska un brīva
postpadomju telpa”4.

KĀ SOKAS PARTNERIEM?
Armēnija
Armēnija ir Krievijas vadītās Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalsts, kas
vienlaikus tiecas uz ciešāku integrāciju ar Rietumiem. Tā rezultātā Armēnijai ir mazliet īpatnējs statuss, un tās attiecības ar ES balstās uz Visaptverošo un
pastiprināto ES un Armēnijas partnerības nolīgumu 5 (CEPA), kas tika parakstīts
2017. gada 24. novembrī (spēkā no 2018. gada 1. jūnija)6. CEPA kopā ar Armēnijas
2018. gada pavasara ‘Samta revolūciju’ ir no jauna pastiprinājusi abu pušu sadarbību, jo īpaši tāpēc, ka revolūcijas rezultātā tika izbeigta gadu desmitiem ilgusī
valdošās elites vara.7 Kaut arī CEPA nereti tiek uzskatīts par vājāku asociācijas
nolīguma (Association Agreement) variantu, tas ir arī “pirmais veiksmīgais piemērs
Eiropas iesaistei Austrumu partnerībā, kas mazāk balstās uz vēlmju domāšanu un
vairāk – uz reālistiskiem apsvērumiem par katrai AP valstij raksturīgajiem unikālajiem apstākļiem un ierobežojumiem”8. Ir skaidrs, ka Armēnijas pozīcijai vienmēr būs jābūt kompromisam starp tiekšanos uz Rietumiem un atkarību no Krievijas drošības jomā Kalnu Karabaha kontekstā, tādējādi uzsverot tās ģeopolitisko
situāciju un saspringtās attiecības ar kaimiņiem. Austrumu partnerības ietekmi uz
Armēnijas politisko un ekonomisko reformu procesu vēl ir pāragri vērtēt. Ir nepieciešams atzīt, ka Armēnijai ir raksturīgs vājš ekonomiskais sniegums un korupcija
un attiecīgi – tā ir klasificējama kā vāja valsts, kura cieš arī no atkarības no Krievijas (gan militārā, gan ekonomiskā ziņā). Neraugoties uz šiem aspektiem, šis ir
īstais brīdis, lai ES pastiprinātu gan savu finansiālo, gan praktisko atbalstu, vienlaikus saglabājot politisko spiedienu attiecībā uz reformu turpināšanu. Armēnijas
nesenās politiskās izmaiņas ir iespēja, ko ES nedrīkstētu laist garām, un vienlaikus
tai jābūt piesardzīgai un, ja iespējams, jāņem vērā Armēnijas dalība Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā.
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Azerbaidžāna
ES attiecības ar Azerbaidžānu joprojām balstās uz 1999. gada partnerības un sadarbības nolīgumu, savukārt sarunas par jaunu ietvara nolīgumu tiek vestas kopš
2017. gada. Sarunas ir būtiski pavirzījušās uz priekšu, un nolīgums visticamāk tiks
parakstīts tuvākajā nākotnē.9 Tomēr Azerbaidžānas autoritārās elites dēļ ir maz
cerību, ka abas puses iesaistīsies uz reformām vērstā politiskajā dialogā. Savukārt
ekonomiskā sadarbība ir un būs uzmanības centrā, jo abas puses viena otru uzskata
par stratēģisko partneri – ES ir Azerbaidžānas lielākā importa un eksporta partnere,
un Azerbaidžānas energoresursi ir izšķiroši svarīgi ES tirgum.10 Raugoties no drošības skatpunkta, Azerbaidžāna līdzīgi kā Armēnija turpina ciest no situācijas Kalnu
Karabahā, tomēr Azerbaidžāna nav tik ļoti atkarīga no Krievijas un tās resursiem kā
Armēnija. ES ietekme šajā reģionā ir ierobežota, un jebkādu iesaistīšanos apgrūtina
vienkāršais fakts, ka šādā gadījumā būtu jāizvēlas viens no abiem partneriem. Vienlaikus, lai veidotu ciešākas attiecības, ES atbalsts šajā jautājumā ir izšķiroši svarīgs –
gan Azerbaidžānas elitei, gan sabiedrībai kopumā.11 Runājot par politisko iesaistīšanos, tā drīzāk ir balstīta uz sadarbību nekā integrāciju, kas atkal skaidrojams ar
autoritāro Azerbaidžānas eliti. Azerbaidžānas ekonomiskā kapacitāte un konsolidētais politiskais režīms ļauj tai balansēt starp ES un Eirāzijas Ekonomisko savienību,
īsti nepieslejoties kādai no tām.

Baltkrievija
Baltkrievija, kas arī ir Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalsts, šobrīd piedalās
sarunās par cita formāta attiecībām ar ES, proti, vienošanos par ES un Baltkrievijas
partnerības prioritātēm.12 Baltkrievija vienmēr ir bijusi cieši integrēta ar Krieviju
ekonomiskā, politiskā un pat militārā ziņā. Kaut arī ES sadarbība ar Baltkrieviju
pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaugusi ekonomiskajā jomā, politiskajā ziņā progress
ir bijis pavisam pieticīgs. Attiecībā uz politisko reformu, kas skar abu pušu ierobežotās kopējās intereses, ES ir citas steidzamāk risināmas prioritātes, bet Baltkrievija
neredz ieguvumus no ciešas politiskās mijiedarbības. “Tas ir kā nebeidzamais aplis –
bez noteiktas abu pušu intereses un vēlmes veikt izmaiņas tiek panākta tikai abpusējas pasivitātes stiprināšana.”13 Vienlaikus nesenā spriedze Krievijas un Baltkrievijas
attiecībās varētu būt ES iespēja ciešāk sadarboties ar Baltkrieviju un Baltkrievijas
iespēja14 būt par vidutāju starp Krieviju un Rietumiem – sadarboties ar abām pusēm
un tajā pašā laikā saglabāt zināmu neitralitāti.
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Gruzija
Gruzija, iespējams, ir tuvākā ES Austrumu partnere. Tā ir parakstījusi gan asociācijas nolīgumu, gan arī DCFTA, tai ir bezvīzu režīms ar ES, un tā ir ļoti skaidri pozicionējusi savu kursu uz integrāciju ar Rietumiem un distancēšanos no Krievijas.
“2018. gada 1. novembrī […] tika panākta vienošanās par vairāk nekā 25 konkrētiem pasākumiem, tādējādi pastiprinot ES un Gruzijas sadarbību.”15 ES ir Gruzijas
galvenā tirdzniecības partnere, tā ir tieši paudusi savu atbalstu Gruzijas teritoriālajai
integritātei un cieši sadarbojas ar Gruzijas politisko eliti. Tā ir nosūtījusi novērošanas misiju uz Gruziju, lai novērotu situāciju kontakta zonā Osetijā un Abhāzijā un
iespējami mazinātu spriedzi starp konfliktējošajām pusēm. Savukārt Gruzija ir vairākkārt paudusi savu vēlmi iestāties ES. 2019. gada jūlijā Gruzijas prezidente atkārtoti uzsvēra, ka Gruzija ir pilnībā apņēmusies kļūt par ES dalībvalsti: “[P]at, ja tas
nozīmētu inovatīvas pieejas izmantošanu un “klaudzināšanu pie visām durvīm”. […]
Mūsu vērtības, kultūra un vēsture ir eiropeiska, mūsu iedzīvotāji ir eiropieši, 80 %
mūsu iedzīvotāju atbalsta mērķi iestāties Eiropas Savienībā, un tas tā ir stabili bijis
pēdējos 15 gadus, bez izmaiņām, bez eiroskepticisma.”16 Tādējādi ES panākumiem,
uzstājot uz politiskajām reformām17 valstī, nevajadzētu nākt bez skaidra mērķa par
Gruzijas integrāciju nākotnē. Ja ES nav gatava apsvērt Gruzijas dalību pārredzamā
nākotnē, tai būtu jāatrod pieņemama alternatīva, jo pretējā gadījumā tā riskē zaudēt
vienu no saviem neatlaidīgākajiem atbalstītājiem.

Moldova
Moldova tāpat kā Gruzija ir parakstījusi asociācijas nolīgumu un DCFTA, un tai
ir bezvīzu režīms ar ES. Tā ir arī ļoti skaidri definējusi savu vēlmi iestāties ES, un,
neraugoties uz lielajiem skandāliem, kas ieskauj tās oligarhisko eliti, daudz ko paveikusi, lai ieviestu ES pieprasītās reformas. Ekonomiskā sadarbība ir konsekventi pieaugusi. Piemēram, 2018. gadā 56 % no Moldovas kopējās tirdzniecības bija ar ES
valstīm.18 Dažādu ES attīstības projektu īstenošana citādi ļoti nabadzīgajā valstī ir
sniegusi labumu Moldovas iedzīvotājiem. Tomēr šī sadarbība ir radījusi arī zaudējumus, proti, lielapjoma emigrāciju uz ES valstīm, lai meklētu labākus darba apstākļus un lielākus ienākumus. Moldovas jaunā valdība (ievēlēta 2019. gada februārī) ir
atkārtoti uzsvērusi savu apņemšanos īstenot ES atbalstītās reformas un vēlmi kļūt
par pilntiesīgu ES dalībvalsti.19 Moldovai, tāpat kā daudzām citām postpadomju
valstīm, ES ekonomiskā palīdzība un politiskais atbalsts tās teritoriālajai integritātei Piedņestras iesaldētajā konfliktā ir vitāli svarīgs. ES Robežu palīdzības misija
Moldovā un Ukrainā ir tikai viens no piemēriem, kas demonstrē ES apņēmību šajā
jautājumā. Tomēr pēc gadu desmitiem ilgušās kropļojošās korupcijas Moldovai ir vēl
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ļoti daudz darāmā attiecībā uz labas pārvaldības un tiesiskuma trūkumu – izšķiroši
svarīgām problēmām, kas kavē valsts progresu. Cerams, ka jaunajās valdības stimuls
veikt reformas būs reāls un ilgtspējīgs.

Ukraina
Arī Ukraina ir parakstījusi asociācijas nolīgumu, DCFTA, un tai ir bezvīzu režīms
ar ES. Var teikt, ka Ukraina ir svarīgākā Austrumu partnerības valsts, kas apliecina
ES maigās varas ietekmīgumu un tās vērtību panākumus. Kopš 2014. gada Ukraina
un konflikts tās Austrumos atrodas starptautiskās politikas uzmanības centrā. ES un
Eiropas finanšu institūcijas vien ir piešķīrušas vairāk nekā 15 miljardus eiro dotācijās un aizdevumos ar mērķi sekmēt Ukrainas reformu procesu, kā priekšnosacījumu stingri pieprasot progresa turpināšanos.20 Ukraina sava lieluma un ģeogrāfiskā
novietojuma dēļ ir izšķiroši svarīga ES gan ekonomiskā, gan politiskā, gan drošības
aspektā. Labas attiecības ar Ukrainu nozīmē pieeju tirgum ar vairāk nekā 40 miljoniem iedzīvotāju, nodrošina Eiropai buferzonu pret Krievijas ietekmi un kalpo kā
lakmusa tests, lai izvērtētu ES politisko ietekmi un tās vērtību dzīvotspēju. Ukraina,
no vienas puses, ir patiesi iesaistījusies reformu procesā (protams, neizpaliekot
virknei apkārtceļu un strupceļu), bet no otras puses tā labi apzinās, cik tā ir svarīga
Rietumiem. Tā ir taisnība, spriežot arī pēc lielā valstī esošā investīciju un attīstības
projektu, un starptautisko donoru skaita. Reformu procesu vēl aizvien apgrūtina
endēmiskie korupcijas apjomi, iekšējie politiskie cīniņi un birokrātiskā aparāta pretestība. Neraugoties uz to, ir vērojami skaidri signāli, ka ES turpinās uzstāt uz Ukrainas sabiedriskā sektora reformēšanu, tai savā Padomdevēja misijā Ukrainā un citos
projektos investējot aizvien lielāku naudas apjomu. Savukārt Ukrainas virzība uz
ciešāku integrāciju ar ES (un cerība par dalību) ir iecirsta akmenī, jo tā nozīmē ne
tikai politisko un ekonomisko attīstību, bet arī militāro drošību. Šo mērķi ir atkārtoti apliecinājis gan jaunievēlētais prezidents, gan parlaments.21 Ir svarīgi atcerēties,
ka Ukraina ir vitāli svarīga arī pašas ES drošībai un globālajam statusam.

KĀDA IR LATVIJAS POZĪCIJA?
Latvija kā ES dalībvalsts, protams, ir arī kopējās ārpolitikas un drošības politikas
(KĀDP) dalībniece, un tas ierobežo tās izvēles attiecībā uz ārpolitiku pret trešajām
valstīm. Vienlaikus Austrumu partnerības gadījumā Latvija kopā ar citām Baltijas valstīm, Poliju un Zviedriju atrodas šīs politikas piekritēju priekšējās rindās un
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uzstāj uz aizvien aktīvāku iesaistīšanos reģionā, jo miers un stabilitāte tajā ietekmē
arī pašas Latvijas drošību. Austrumu partnerības valstis Latviju kā postpadomju valsti, kas spējusi mainīties, uzskata par veiksmes stāstu un, kas vēl būtiskāk, par apliecinājumu, ka progress un integrācija ES ir iespējama.
Austrumu partnerības valstu nozīmīgums Latvijas ārpolitikā ir bijis redzams ne
tikai tās praktiskajās darbībās un politiskajos paziņojumus, bet arī ārpolitikas plānošanā. 2018. gadā tāpat kā citos gados Latvijas ārlietu ministrs savā ziņojumā Saeimai
uzsvēra, ka Eiropas kaimiņattiecību politika joprojām būs Latvijas ārpolitikas prioritāte un konkrēti – sadarbība Austrumu partnerības formātā un ciešākas sadarbības
sekmēšana ar Austrumu partnerības valstīm, proti, Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Reģionā notiekošais drošības un ekonomikas jomā ir ļoti svarīgs Latvijas ārpolitikai. “Latvija atbalsta ES perspektīvu Ukrainai, Moldovai un Gruzijai, kā arī diferenciētu pieeju pārējām Austrumu partnerības
valstīm. Latvijas un Austrumu partnerības valstu kopējā vēsturiskā pieredze, kā
arī Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts atbalsts šīm valstīm ļauj Latvijai veiksmīgi
iesaistīties globālajos procesos, ieņemt atbilstošu vietu diskusijās un veicināt Latvijas
kā atbildīga reģionālā un starptautiskā spēlētāja lomu demokrātijas un likuma varas
standartu ieviešanā.”22
Latvija tik tiešām ir bijusi aktīvi iesaistīta Austrumu partnerības politikas popularizēšanā ES iekšienē, iestājoties par ciešāku sadarbību un Austrumu partnerības kā
atsevišķa instrumenta saglabāšanu un aicinot uz lielāka ieguldījuma un turpmāka
prioritārā statusa piešķiršanu reģionam pēc 2020. gada.23 Austrumu partnerības
valstis un jo īpaši Ukraina, Gruzija un Moldova ir Latvijas galvenās partneres attīstības sadarbības/palīdzības kontekstā. No attīstības sadarbībai/palīdzībai piešķirtajiem 463 813 eiro 94,4 % jeb 437 813 eiro tika piešķirti Austrumu partnerības valstīm dažādiem grantiem un ilgtermiņa attīstības sadarbības projektiem.24
Latvija ir arī uzstājīgi paudusi savu atbalstu Austrumu partnerības valstīm citos
forumos. Šo pieeju spilgti atspoguļoja Latvijas reakcija uz lēmumu atjaunot Krievijas
dalību Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā. Kā atbildi uz šo lēmumu, Latvija
paziņoja, ka nepiedalīsies Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rudens plenārsēdēs25, tā solidarizējoties ar Ukrainu.26 Šāds Latvijas lēmums ir tiešs politiskās
gribas apliecinājums, un tas sniedz būtisku emocionālo atbalstu, kas ir vērtīgākais
pienesums, ko Latvijas izmēra un finansiālā un politiskā īpatsvara valsts var piedāvāt
Austrumu partnerības valstīm.
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TĀLĀKAIS CEĻŠ
10 gados kopš Austrumu partnerības politikas izveides ir bijuši gan panākumi, gan
zaudējumi. Panākumi ir izrietējuši no dažādo valstu politiskās gribas tikpat lielā
mērā kā no ģeopolitiskās situācijas, kurā atrodas šīs sešas valstis, kurām visām ir raksturīgs vājš sniegums tiesiskuma un labas pārvaldības jomā, kā arī augsts korupcijas
līmenis. ES ir jārīkojas piesardzīgi, lai nepieļautu, ka korumpētās elites tiek identificētas ar ES un tās atbalstu. ES lielākoties ir guvusi panākumus trijās no sešām valstīm – Gruzijā, Moldovā un Ukrainā.
Austrumu partnerības politikas 10 gadu jubileja un programmas “20 veicamie uzdevumi līdz 2020. gadam” (20 deliverables for 2020) noslēgums rada labu iespēju atjaunot un apsvērt turpmāko ES politiku attiecībā uz tās Austrumu kaimiņiem. Gruzija,
Moldova un Ukraina ir izpildījušas savus mērķus attiecībā uz asociāciju nolīgumu,
DCFTA un bezvīzu režīmu. Politiskā griba integrēties ES šajās valstīs ir augsta,
tomēr to nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu. Tāpēc ES ir arī jāapsver, kādus
iespējamos ieguvumus, ja neskaita acīmredzamo nepieciešamību ES pildīt Krievijas
ģeopolitiskā pretsvara funkciju, tā var piedāvāt, lai motivētu šīs trīs valstis turpināt
savu reformu procesu. Ir maz ticams, ka bez ciešākas integrācijas vai dalības perspektīvas (pat attālas) turpmāks progress būs viegli panākams.
Sadarbība ar Armēniju, Baltkrieviju un Azerbaidžānu ir nesusi ļoti atšķirīgus rezultātus. Armēnija un Baltkrievija ir pievienojušās Eirāzijas Ekonomiskajai savienībai,
bet Azerbaidžāna mēģina saglabāt savu ES un Krievijas izlīdzsvarošanas politiku.
ES būtu jāapsveic ar to, ka tā beidzot ir pieņēmusi, ka katrai Austrumu partnerības valstij ir atšķirīgas vajadzības drošības un ārpolitikas jomā, un ar to, ka tā katrai no šīm trim valstīm izmanto atšķirīgu sarunu modeli, nevis vienu visām derīgu
šablonu. Taču ar oficiālo nolīgumu parakstīšanu vien nepietiks. ES vajadzētu meklēt
risinājumus problēmām, ko piedzīvo tās partnervalstis, kā arī patiesi koncentrēties
uz to, kā “iegūt šo valstu sabiedrību sirdis un prātus”.
Ir svarīgi, īpaši no tādu valstu kā Latvija skatpunkta, lai Austrumu partnerība turpinātu atrasties ES darba kārtības prioritāšu vidū. Turklāt faktiski, neraugoties uz
noteiktu Dienvideiropas un Centrāleiropas valstu “nogurumu” attiecībā uz Austrumu partnerības valstīm, šo valstu stabilitāte un panākumi ir vitāli svarīgi ES
drošībai, kā arī tās normatīvajai varai un vērtībām. ES vajadzētu noteikt ļoti skaidrus mērķus, kā virzīties tālāk – gan sevis, gan savu partneru labā. “Tai ir vajadzīgi
skaidri mērķi, kas ir sasniedzami, elastīgi un arī motivējoši. Tai ir jāatpazīst dažādo
dalībnieku atšķirības, un, iespējams, pat jāizvirza dažādi mērķi dažādu dalībnieku
tipiem.”27
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Visbeidzot ES ir patiešām jākoncentrējas uz to, kā tā “pārdod” savu tēlu Austrumu
partnerības valstīm, to elitēm un sabiedrībām. Tikpat svarīga ir arī nepieciešamība
pēc skaidras idejas, kā savu kaimiņattiecību politiku un īpaši Austrumu partnerības
politiku skaidrot savām dalībvalstīm un to sabiedrībām. Jo, kā lai Austrumu partnerības politika gūtu panākumus, ja abu pušu elitē un sabiedrībās nav stipras politiskās
gribas un līdzdalības?
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LATVIJAS–BALTKRIEVIJAS
ATTIECĪBAS. PĀRMAIŅAS IR
NEIZBĒGAMAS
Elizabete Vizgunova
Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece

Kopš Aleksandra Lukašenko nākšanas pie varas 1994. gadā parlamenta un prezidenta vēlēšanu laiks starptautiskajai sabiedrībai ir sniedzis retu iespēju ieskatīties
Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības “dzīvās” daļas centienos organizēties un signalizēt, ka opozīcija ir dzīva un gatava aktīvi iesaistīties politikā (ja vien rastos tāda
iespēja). Diemžēl, arī 2019. gada 17. novembra vēlēšanas saskaņā ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Demokrātisko un cilvēktiesību biroja vērtējumu (tālāk – OIDHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights) joprojām notikušas pretēji starptautisko standartu un demokrātisko vēlēšanu principiem.1
Latvijas Ārlietu ministrijas mājaslapā publicētais īsais ziņojums par vēlēšanām vēsta
arī, ka Latvija “aicina Baltkrievijas valdību turpināt darbu vēlēšanu normatīvo aktu
pilnveidošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem, ņemot vērā ODIHR un Venēcijas
komisijas rekomendācijas. Latvija ir gatava dalīties reformu pieredzē, tostarp brīvu un
demokrātisku vēlēšanu organizēšanā. Latvija turpinās strādāt, veidojot ciešas kaimiņattiecības ar Baltkrieviju, kā arī stiprinot ES un Baltkrievijas sadarbību.”2
Kopumā tas labi ilustrē Latvijas līdzšinējo un vērtībās balstīto pozīciju attiecībā
pret Baltkrieviju. Ekonomiskās saites, kas saista abas savstarpēji draudzīgās kaimiņvalstis, nevar pilnībā attīstīties politiskā plaknē līdz brīdim, kad Baltkrievijas politiskajā kursā “nepūtīs pārmaiņu vējš”. Šogad atkalaktualizētais jautājums, kas saistīts
ar Krievijas un Baltkrievijas ekonomisko integrāciju, izraisījis nopietnas raizes visai
Eiropas Savienībai (ES) un Latvijai. Neskaidrība šajā jautājumā liek domāt, ka vēl
vienas valsts pilnas suverenitātes zaudēšana ES un NATO pierobežā vēl vairāk ierobežotu ES normatīvās varas iespējas veicināt demokrātisku procesu attīstību Austrumu partnervalstīs.
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Šim faktam pretī liekams pavisam cits: prezidentam Lukašenko šogad ir 65 gadi, un,
kaut arī vienmēr labā fiziskajā formā esošais “Eiropas pēdējais diktators” (lai gan par
šo titulu nu ar viņu sacenšas arī citi reģiona līderi), visticamāk, gūs “uzvaru” prezidenta vēlēšanās arī 2020. gadā, varas tranzīcija Baltkrievijā ir neizbēgama. Kas no
kaimiņvalsts nākotnes prospektiem sagaidāms Latvijai nākamībā?

MULTIVEKTORĀLA ĀRPOLITIKA UN
REĢIONĀLS “STABILITĀTES PIEGĀDĀTĀJS”:
MINSKAS DIALOGA ATSKAŅAS
Baltkrievija kopš Ukrainas krīzes un kara sākuma centusies sevi pozicionēt kā
starptautisks “brokeris” starp Ukrainu un Krieviju. Protokoli Minska-I un Minska-II kļuvuši par “skaļākajiem” ar karu Austrumukrainā saistītajiem starptautiskajiem dokumentiem. Pārfrāzējot Baltkrievijas ārlietu ministru Vladimiru Makeju,
“piedāvājot Minsku kā “neitrālu teritoriju” konflikta risināšanai, Baltkrievija apstiprināja savu reputāciju kā drošības “piegādātājs” EDSO reģionā, kas spēlē nozīmīgu lomu Ukrainas konflikta risināšanā”. 3 Baltkrievija tāpēc ir “unikāls spēlētājs”
Eiropā, ņemot vērā, ka “nevienai citai valstij nav tādu attiecību ar Maskavu kā Baltkrievijai”.4 Turklāt Baltkrievija ir valsts, kas uzskatāma par uzticamu partneri gan
Austrumu, gan Rietumu acīs, un tāpēc “varētu kļūt par atbildi uz jautājumu, vai
iespējams Austrumeiropu padarīt par pārrobežu stabilitātes un konstruktīvas mijiedarbošanās joslu”. 5
Šķiet, Makeja vārdos iezīmējas pavisam nesena Baltkrievijas ārpolitikas iezīme,
kur ierastās multivektorālās ārpolitikas paradigmai pievienojas arī mēģinājums
pozicionēt Baltkrieviju – un, šķiet, šoreiz fundamentālā jautājumā – kā spējīgu pieņemt ārpolitiskās pamatnostādnes, kas atšķirīgas no Krievijas. Šo domu tikai papildināja ministra Makeja uzstāšanās Minskas Dialogā (kas norisinājās 2019. gada
7.–8. oktobrī).6 Pasākums Minskas Mariott hotelī pulcē šobrīd nozīmīgākos Eiropas
drošības un politikas ekspertus (un domājams, ka tik plašu interesi un starptautisko
donoru atbalstu pasākums guvis, jo tiek saskatīts kā mēģinājums “atvērt” Baltkrieviju). Dialoga atklāšanas runā Makejs norādīja, ka Baltkrievijas Eiropas drošības
arhitektūras redzējums “No Lisabonas līdz Vladivostokai” cieši saistīts arī ar faktu,
ka valsts “nejūtas ērti”, atrodoties starp pretnostatītajām NATO un Krieviju, un vairākkārt norādīja, cik bīstama starptautiskajai stabilitātei ir ieilgusī neuzticības krīze
(kas īpaši saistīta ar starptautiskā bruņojuma regulējuma sabrukumu). Minskas Dialoga otrajā dienā prezidents Lukašenko lielu daļu savas runas veltīja arī konfliktam
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Austrumukrainā, norādot, ka konflikts nenorisinās tikai Ukrainā, bet visas “Eiropas kopējā mājā”. Prezidenta runas transkriptā skaidri uzsvērts, ka Baltkrieviju un
Ukrainu vieno ciešas draudzības saites; pozitīvi izvērtēta Ukrainas jaunā prezidenta
Volodimira Zelenska personība un norādīts, ka konflikts Ukrainā norisinās starp
Krieviju un Ukrainu (kas negatīvi rezonēja Maskavā, Kremļa spīkeram Dmitrijam
Peskovam jau nākamajā dienā noliedzot šo informāciju).7
Minskas Dialogs kopumā atstāja iespaidu, ka Baltkrievija bez jau ierastās dienaskārtības – gatavības atbalstīt “Helsinki-2” procesa uzsākšanu, Eiropas Savienības un
Eirāzijas Ekonomiskās savienības, Kolektīvās drošības līguma organizācijas (Common Security Treaty Organisation, CSTO) un NATO savstarpējo sadarbību, sadarbību ar “Joslas un ceļa iniciatīvu”, Šanhajas sadarbības organizāciju un Dienvidaustrumāzijas Nāciju Asociāciju (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN),
kā arī virzīt Baltkrievijas pašas iniciatīvu par “digitālo kaimiņattiecību jostu”8 –
satraukti un vokāli uzsver savu (it kā) neitrālo nostāju Ukrainas konflikta kontekstā,
atsakoties atzīt Krimas “jauno statusu”.
Ārpus Minskas Dialogā notikušajām verbālajām diskusijām pasākuma mājaslapā
publicēti arī vairāki nozīmīgi viedokļraksti, kas, noprotams, prezentē arī Baltkrievijas ekspertu lokā valdošos uzskatus un pārdomas par valsts nākotnes reālijām. Tā,
piemēram, Minskas Dialoga direktora un vadītāja Jevgēnija Prigermana (Yauheni
Preiherman) rakstā atspoguļotas pārdomas par 2018. gada decembrī atkalaktualizēto ideju par Krievijas un Baltkrievijas vienotās valsts integrāciju. Krievijas priekšlikums turpināt integrāciju balstīts 1999. gada Baltkrievijas un Krievijas vienotās
valsts izveidošanas līgumā (kaut arī vienotās valsts ideja pirmo reizi oficiāli izziņota
jau 1992. gadā). Prigermans norāda, ka 1999. gada vienošanās paredz paritāti (kas
ir arī Baltkrievijas oficiālā nostāja integrācijas jautājumā); t. i., abas valstis oficiāli
paliks neatkarīgas viena no otras un saglabās suverenitāti. Taču tieši paritātes princips esot iemesls, kāpēc šis līgums nekad nematerializējās; Maskava nav varējusi
tam piekrist, bet Minska nebija gatava piekāpties nekam citam.9 Rakstā tiek noliegtas dažkārt izskanējušās bažas par Krievijas nolūkiem Baltkrieviju anektēt pilnībā,
norādot, ka šādu risinājumu neatbalsta nedz Baltkrievijas iedzīvotāji, nedz pats
Lukašenko. Vienlaikus tiek atzīts, ka Krievijas rokās ir nopietni ekonomiski instrumenti, lai panāktu sev vēlamo rezultātu Baltkrievijā.
Šī gada laikā starp Baltkrieviju un Krieviju izcēlies gandrīz rekordliels daudzums
nesaskaņu. Janvārī un februārī abas valstis ilgstoši nevarēja vienoties par dabasgāzes
cenām.10 Aprīlī Krievija aizliedza Baltkrievijas ābolu un bumbieru importu Krievijā, apgalvojot, ka Baltkrievija pārkāpjot Krievijas embargo pret ES produkciju.
Baltkrievija nekavējās sniegt atbildi, draudot slēgt tranzītu cauruļvadā “Draudzība”,
kas piegādā naftu Polijai un caur to Centrāleiropas un Vācijas tirgiem, sūdzoties par
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drošības riskiem cauruļvada tehniskā stāvokļa dēļ.11 Maijā Krievija no Baltkrievijas
atsauca vēstnieku pēc Baltkrievijas sūdzībām, ka vēstnieks “nesaprotot atšķirību
starp federālu apgabalu un neatkarīgu valsti”.12 Šajā virknē nosaucami vēl vairāki
precedenti, taču svarīgākais, šķiet, ir fakts, ka Baltkrievija nav gatava samierināties ar
Krievijas tendenci lēmumus pieņemt vienpusēji. Vēl viens Prigermana raksts piedāvā
kritisku skatījumu uz Krievijas šobrīd īstenoto politiku pret Baltkrieviju, apgalvojot, ka, “pasliktinoties attiecībām ar Rietumiem, Krievijas varas elites proponēja arī
striktākas politikas īstenošanu pret Baltkrieviju. Viņu [elites] acīs Minskai jāpiekrīt
Krievijas starptautiskajām attiecībām, citādi tā zaudēs ekonomiskās priekšrocības
un īpašās attiecības ar Maskavu”.13
Kopumā jānorāda, ka Baltkrievija, šķiet, uzsākusi strīdu ar Krieviju par savu turpmāko attiecību saturu un formu. Baltkrievijas “sociālais kontrakts” lielā mērā atkarīgs no Krievijas finansējuma. Valsts subsīdijās balstītais ekonomiskais modelis
faktiski bijis sistēmas pamatā jau pēdējos 20 gadus. Šobrīd medijos (pirmo reizi
publicēts “Kommersant” 2019. gada 16. septembrī) cirkulē šāds Baltkrievijas-Krievijas turpmāko attiecību scenārijs: daļēja ekonomiskā integrācija à l’UE, izveidojot
vienotu nodokļu kodeksu, vienotu muitas un enerģētisko politiku. Tiks īstenota arī
makroekonomikas harmonizācija, valūtas kontroles apvienošana un izveidota vienota norēķinu sistēma. Tas nozīmē, ka Baltkrievijas Nacionālā banka un Krievijas
Centrālā banka darbotos uz vienotu banku un finanšu pārraudzības principa. Citi
integrācijas elementi skar lauksaimniecības regulācijas, tirdzniecības, transporta
tīklu, antimonopola politikas un patērētāju tiesību aizsardzības jautājumus. Šīs
pārmaiņas plānots ieviest līdz 2021. gadam. Savukārt integrācijas tālākā attīstība
no 2022. gada varētu iekļaut vienotu politiku darba tirgū un sociālās aizsardzības
jomā.14
Šeit gan jānorāda, ka Baltkrievijas amatpersonas vairākkārt izrādījušas skeptisku
attieksmi pret integrācijas projektu. Prezidents Lukašenko šobrīd izmanto to kā
“kaulēšanās instrumentu”, lai panāktu Krievijas subsīdiju piegādāšanu un pārtrauktu Krievijas muitas nodevu politiku, kas negatīvi ietekmē Baltkrievijas eksportu.15 Savukārt ārlietu ministrs Makejs norādījis, ka Maskavas vīzija par vienošanos ir “nepieņemama” un pārnacionālu institūciju izveidošana vai konfederācijas
formēšana (t. i., Baltkrievijas suverenitātes zaudēšana) nav apspriežama.16 Ir grūti
paredzēt, kāds būs šo sarunu iznākums; tomēr skaidrs, ka Baltkrievijā nozīmīgas
pārmaiņas gaidāmas tuvāko gadu laikā. Tās saistītas arī ar gaidāmo varas tranzīciju,
kas tiks apspriesta tālākajā rakstā.
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LATVIJAS–BALTKRIEVIJAS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS:
POZITĪVA DINAMIKA KOPŠ SANKCIJU ATCELŠANAS
Tomēr vispirms svarīgi pamatot, kāpēc Baltkrievija kā suverēna valsts ir svarīga arī
Latvijas nākotnei. Latviju un Baltkrieviju saista ciešas vēsturiskas saites, kas ietekmējušas arī Latvijas mūsdienu attīstību: Latvijā baltkrievu kopiena veido otro lielāko etnisko minoritāti Latvijā (ap 70 000 iedzīvotāju), kas veicina aktīvus savstarpējos kontaktus starp Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem. Līdz ar to arī Latvijas
amatpersonas izrāda pastiprinātu interesi par Baltkrievijas attīstību un nākotnes trajektorijām, veicot parlamentāro un municipālo sadarbību, pārrobežu sadarbību, kā
arī sadarbību robežu kontrolē un pārvaldībā un izglītībā un zinātnē.17
Latvija sankciju atcelšanu pret Baltkrieviju 2016. gada februārī novērtēja atzinīgi,
kaut arī skaidri norādīja, ka paplašinātais dialogs starp ES un Baltkrieviju turpinās
ietvert politiskās brīvības jautājumus.18 Tomēr arī Baltkrievijas amatpersonas atzinīgi novērtē Latvijas konsekvento nostāju Baltkrievijas sankciju jautājumā un uzsver
to dažādu sadarbības formātu kontekstā. Patiesi, kopš sankciju atcelšanas vizīšu
skaits no Baltkrievijas puses ir nozīmīgi pieaudzis (kaut arī Latvijas vizītes Baltkrievijā gadiem bijušas biežas un regulāras). Piemēram, 2014. gadā Baltkrievijas amatpersonas Latviju apciemojušas tikai trīs reizes, bet 2015. gadā – divas reizes. Jau
2016. gadā Baltkrievijas amatpersonas Latvijā ieradušās astoņas reizes (jānorāda, ka
tik intensīvs savstarpējo vizīšu skaits pēc tam vairs nav pieredzēts). Jau 2020. gadā
Latvijā plānota prezidenta Lukašenko vizīte, kas būs arī pirmā Baltkrievijas prezidenta vizīte Latvijā.
Par svarīgākajiem sadarbības “laukiem” Latvijas un Baltkrievijas attiecībās var
uzskatīt transportu un loģistiku, tūrismu un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.19 Kopumā Latvijai ir svarīgi sadarboties ar Baltkrieviju, jo tas nozīmē piekļuvi
daudz plašākam tirgum – Neatkarīgo Valstu Sadraudzības telpai, kuru vieno arī
muitas zona un vairākos triljonos mērāma ekonomika. Baltkrievija arī sadarbojas un
plāno paplašināt saites ar Ķīnu gan tranzīta, gan ražošanas jomās, skaidri iezīmējot
sava tirgus perspektīvas Latvijai.20
Pašreiz aptuveni trešā daļa no tranzīta kravām, kas tiek pārvadāta pa Latvijas dzelzceļu uz mūsu valsts ostām, nāk no Baltkrievijas.21 Īpaši sekmīgi abu valstu sadarbība
risinās dzelzceļa jomā. 2018. gadā valstis noslēgušas Latvijas un Baltkrievijas nolīgumu par starptautisko dzelzceļa satiksmi, kura galvenās mērķu grupas ir kravu
pārvadātāji un pasažieri. Līgums ir svarīgs solis abu valstu tranzīta attiecību modernizēšanā. Tas palīdzēs veicināt Eirāzijas pārvadājumu attīstītības sekmēšanu un
nostiprināšanu. Papildus 2018. gadā tika parakstīta arī vienošanās par jaunu transporta koridoru no industriālā parka Baltkrievijā uz Latvijas ostām. Tika uzsākti
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ekspreša vilcienu pārvadājumi Minska–Rīga. Baltkrievijā, pakļaujoties iekšējai
modernizācijai – dzelzceļu elektrifikācijas veikšanai; kā arī dzelzceļa tīkla elektrifikācijai Austrumu–Rietumu tranzīta koridorā no Latvijas puses ļauj pozitīvi attīstīt
abpusējās attiecības. Sadarbība nesusi labus augļus, jo jau 2018. gadā bija vērojama
Baltkrievijas kravu palielināšanas kopējā importa un sauszemes tranzītu pārvadāto
kravu apjomā – no 15,7 % 2017. gadā uz 25,5 % 2018. gadā. Kopējais kravu pārvadājumu apjoms dzelzceļa satiksmē starp Baltkrieviju un Latviju veidoja 14 miljardu
tonnu, kas ir par 56 % vairāk nekā 2017. gadā.22 Novērojams arī pieaugums divpusējās tirdzniecības jomā (piemēram, 2018. gada pirmajā ceturksnī kopējais preču
tirdzniecības apgrozījums bija palielinājies par 41 % salīdzinot ar 2017. gada pirmo
ceturksni). Te gan jāpiemetina, ka Latvijai Baltkrievija ir tikai 19. svarīgākais partneris eksporta ziņā un 12. svarīgākais partneris importa ziņā.23
Latvijas lielākie uzņēmumi aktīvi iesaistās loģistikas nozares sadarbības attīstībā.
Baltkrievijā šie uzņēmumi startē ar kopīgu zīmolu “VIA Latvia”, lai prezentētu vienotu Latvijas tranzīta koridorā iesaistīto uzņēmumu piedāvājumu un nodrošinātu
efektīvu kravu tranzīta plūsmu starp Baltkrieviju un Latviju. Latvijas uzņēmumi
un amatpersonas (arī ar tādu struktūrvienību palīdzību kā Latvijas-Baltkrievijas
Starpvaldību komisija ekonomiskās, zinātniskās un sadarbības jautājumos vai Latvijas–Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padome) aktīvi lobē Latvijas tranzīta koridora
piedāvātas iespējas, tostarp attiecībā uz alternatīvām naftas piegādēm caur Latvijas
ostām Baltkrievijas pārstrādes rūpnīcu vajadzībām.24 Te gan jānorāda, ka Latvija
nav vienīgais interesents – piemēram, Klaipēdas osta “atņem” Rīgas ostai baltkrievu
klientus; šī iemesla dēļ ir svarīgi nodrošināt labu Latvijas uzņēmēju prezentāciju
Minskā.
Potenciāls abu valstu sadarbībai ekonomiski nebūt nav izsmelts. 2018. gadā Baltkrievija un Latvija parakstījušas arī Saprašanās Memorandu par galvenajiem ekonomiskās sadarbības virzieniem vidējā termiņa perspektīvā, kas ārpus transporta
un loģistikas jomas iezīmē valstu abpusēji nozīmīgās sfēras – tirdzniecības, kopēju
projektu īstenošanas, būvniecības un tūrisma, kā arī zinātnes jomas.25 Jau tagad
skaidrs, ka, praktiski vērtējot abu valstu attiecības, ir iespēja palielināt reisu skaitu
starp Rīgas un Minskas lidostām, ņemot vērā arī Liepājas lidostas potenciālu. Vēl
izmantojamas perspektīvas kravu aviopārvadājumiem no Eirāzijas.26 Pakāpeniski
augošas ir arī Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Baltkrievijā (savukārt Baltkrievijas tiešu investīciju pieaugums Latvijā ir mazāk pārliecinošs), kas norāda, ka Latvijas uzņēmēju uzticība Baltkrievijas tirgum aug. Diemžēl Latvijas loģistikas un
citiem uzņēmumiem ir grūti orientēties Baltkrievijas tirgū.27 Ekonomisko reformu
nepieciešamība Baltkrievijā līdz ar to būs kritisks priekšnoteikums investīciju
sadarbības tālākai izplešanai.
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EKONOMISKIE UN POLITISKIE PROBLĒMJAUTĀJUMI
TAGAD UN NĀKAMĪBĀ
Astravjecas AES jautājums negatīvi ietekmē
Latvijas un Lietuvas attiecības
Latvijas un Baltkrievijas savstarpējo attiecību problemātika saistīta, pirmkārt, ar
Astravjecas atomelektrostacijas (AES) darbības uzsākšanu 2020. gadā. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda izteica nožēlu par Latvijas lēmumu pirkt elektroenerģiju, kas
ražota Baltkrievijā, tikai 30 kilometrus no Lietuvas robežas (un 100 kilometrus no
Latvijas otras lielākās pilsētas Daugavpils). Lietuva vairākkārt vokāli norādījusi, ka
Astravjecas AES uzskatāma par nedrošu (un norādījusi arī uz būtiskiem pārkāpumiem drošības procedūrās) un ģeopolitiski projektu28, un aicinājusi Latviju un Igauniju boikotēt Baltkrievijas elektroenerģijas eksportu. Lietuva pat pieņēma likumu,
kas aizliegs tās elektroenerģijas tirgū lietot Astravjecas AES saražoto enerģiju.
2019. gada 13. augustā Latvijas Ministru kabinets, nodrošinoties pret iespējamiem
elektroenerģijas plūsmas samazināšanas riskiem un negatīvām tarifa svārstībām,
atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par elektroenerģijas tirdzniecības
organizēšanu ar trešajām valstīm, kas paredz, ka “brīdī, kad Lietuva būs pārtraukusi elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju, pārcelt elektroenerģijas tirdzniecību uz Latvijas robežu”.29 Te gan jānorāda, ka tieša elektroenerģijas tirdzniecība ar
Astravjecas AES nav iespējama, jo elektroenerģijas tirdzniecība norisināsies biržā.
Tāpēc tiks izmantots Latvijas un Krievijas elektroenerģijas pārvades starpsavienojums, kas šobrīd tiek izmantots tikai tehniskajām plūsmām, nevis tirdzniecībai. 30
Lietuvas puse norādījusi, ka tas faktiski nozīmē, ka Astravjecas AES elektroenerģija plūdīs uz Lietuvu, tikai caur Latviju. Citējot Lietuvas amatpersonas: “Latvijas
lēmums liecina par nodomu gūt īslaicīgu labumu uz ilglaicīgu stratēģisko mērķu
rēķina”. 31
Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, uz to atbildot, norādījis, ka jautājumā primāras ir Latvijas intereses. “Ja Lietuva slēdz elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju, tad mēs to pārceļam uz Latviju. Mums nav kapacitātes saražot pietiekami daudz
enerģijas [..]”. 32 Norādīts, ka ar šo soli Latvija samazināja iespēju elektroenerģijas
tarifam kāpt par 5–10 %. 33
Patiesi, Latvija pati saražo 87,7 % no elektroenerģijas, taču pārējo importē no trešajām valstīm, galvenokārt – Baltkrievijas un Krievijas. Baltijas valstu boikots,
visticamāk, neapturētu AES darbības uzsākšanu, nedz arī padarītu minēto AES
drošāku. Latvijai, savukārt, izdosies nodrošināt elektroenerģijas importu tādā
pašā līmenī kā iepriekš. Šeit jānorāda, ka “pārapdrošinoties” Latvija ar Baltkrieviju
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2018. gadā noslēgusi līgumu “Par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā”, kas
paredz, ka līgumslēdzējpuses par jebkuru negadījumu informāciju sniedz nekavējoties. Līdz ar to var uzskatīt, ka Latvija šajā situācijā vismaz šobrīd ir “uzvarētāja”.
Taču skaidrs arī, ka situācija demonstrē “šūpošanos” Latvijas un Lietuvas attiecībās,
kas var negatīvi ietekmēt Baltijas valstu vienotību.

Gaidāmās politiskās un ekonomiskās reformas Baltkrievijā
Par citu, gandrīz vai nozīmīgāko jautājumu Latvijas-Baltkrievijas attiecībās
par uzskatīt gaidāmo varas tranzīciju Baltkrievijā. Šeit izceļami vairāki faktori.
2020. gadā gaidāmas Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas, kurās, visticamāk, uzvaru
atkārtoti gūs Lukašenko. Tomēr šīs nebūs parastas vēlēšanas: Lukašenko jau tagad
izziņojis, ka 2020. gadā grasās labot konstitūciju, palielinot parlamenta spēku. Arī
vēlēšanu sistēma varētu tikt reformēta no mažoritārās uz jaukto vai proporcionālo,
tādejādi potenciāli stiprinot Baltkrievijas politiskās partijas. Tātad Lukašenko nākamajam prezidentam, kas, visticamāk, aizvietos viņu 2025. gadā, nav gatavs atstāt tikpat daudz pilnvaru, cik baudīja pats. 34 Potenciāli Lukašenko varētu izvēlēties līdzīgu
“marionetes” modeli kā Dmitrija Medvedeva (no 2008. gada līdz 2012. gadam)
prezidentūras laikā Krievijā un turpināt vadīt valsti “no aizmugures” (galu galā,
viņam šobrīd ir tikai 65 gadi), vai sekot Nursultana Nazarbajeva tranzīcijas modelim
Kazahstānā. Tas, protams, izvirza jautājumu par Latvijas un Baltkrievijas attiecību
nākotni: kāda būs sadarbība ar nākotnes Baltkrieviju (un potenciāli, cik suverēna
būs šī valsts, lai tādu sadarbību īstenotu)? Uz šo jautājumu šobrīd ir grūti atbildēt,
taču tas tikai vēlreiz apstiprina faktu, ka nākamie gadi būs nozīmīgu pārmaiņu laiks.
Mazāk svarīgas, taču atzīmējamas ir arī gaidāmās ekonomiskās reformas Baltkrievijā. 2020. gadā Baltkrievija beidzo plāno kļūt par Pasaules tirdzniecības organizācijas locekli, atkārtoti norādot uz zināmu “atvēršanās” dinamiku valsts ārpolitikā.
Baltkrievijā šajā sakarā veiktas vērienīgas reformas: veikti labojumi Publiskā iepirkuma likumā, izveidota Pretmonopola regulācija, tiek veidoti likumi par autortiesību aizsardzību cita starpā. 35
Tikmēr Krievijas savstarpējie konflikti un retorika liecina, ka nākotnē subsīdiju
apjoms Baltkrievijai tiks samazināts. Subsīdiju jautājums tiks tiešā veidā izmantots,
lai manipulētu ar Baltkrieviju (un, piemēram, panāktu Krievijai izdevīgus noteikumus vienotās valsts jautājumā). Šī situācija no Baltkrievijas viennozīmīgi pieprasa
izlēmīgu rīcību. Kaut arī nav sagaidāms, ka īpaši lielas ekonomiskas reformas tiks
veiktas līdz Lukašenko vēlēšanām 2020. gadā, valsts ārējais parāds jau šobrīd ir 55 %
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no IKP, un līdz 2024. gadam plānots, ka tas sasniegs 70 %. Zemie izaugsmes rādītāji
(ap 2–3 % no IKP, kas faktiski liecina par atrašanos zemas ekonomiskās izaugsmes
“slazdā”) arī signalizē par ekonomikas modernizācijas nepieciešamību. Tāpēc Baltkrievijas politiskā elite jau uzsākusi uzmanīgas ekonomiskās reformas, kas galvenokārt skārušas informācijas tehnoloģiju sektoru un mazus un vidēja izmēra uzņēmumus. Līdz 2030. gadam plānots, ka privātā biznesa īpatsvars Baltkrievijas ekonomikā
palielināsies līdz 50 %. 36 Baltkrievijas amatpersonas vairākkārt izteikušas apņēmību
uzlabot biznesa vidi Baltkrievijā, lai veicinātu arī ārvalstu investīciju pieplūdumu.
Baltkrievija atjaunojusi centienus sadarboties arī ar starptautiskajām finanšu institūcijām, t. sk. Starptautisko Valūtas fondu. 37 Tomēr vērienīgākās pārmaiņas, kas
nepieciešamas Baltkrievijas ekonomikai, ir nopietnas un pat bīstamas Lukašenko
režīmam. 38 To starpā varētu būt, piemēram, siltumsubsīdiju pārtraukšana Baltkrievijas iedzīvotājiem vai slēgšana vairākos valstij piederošos neefektīvos un ienākumus nenesošos industriālos uzņēmumos, kas liks valstij meklēt jaunus risinājumus
nodarbinātības politikā. 39 No tā izriet, ka Baltkrievijas nākotni lielā mērā izšķirs
režīma spēja piemēroties un piemērot ekonomiskos apstākļus Baltkrievijas-Krievijas attiecību dinamikai. Nu jau “uzsilusī” ciešākā sadarbība ar ES šeit varētu kalpot
par zināmu “pretsvaru” (lai gan ES ietekmi šajā vienādojumā nevajadzētu pārspīlēt).
Atliek cerēt, ka šī dinamika pozitīvi ietekmēs Latvijas ekonomiskās intereses Baltkrievijā (īpašu uzsvaru liekot uz Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu iespēju izmantot kaimiņvalsts tirgu eksportam).

ES stratēģiskā iesaistīšanās neskaidrības priekšā
(un par spīti visam)
Šķiet, ka normatīvā ES un starp “lielajiem” kaimiņiem balansējošā Baltkrievija ir
iemācījušās savstarpēji komunicēt. Dažādo politisko režīmu eksistence Austrumu
partnervalstīs – saskaņā ar “Nācijas tranzītā” (Nations in Transit) ziņojumiem,
neviens no austrumu kaimiņiem nav sasniedzis tādus demokrātiskos standartus,
lai tiktu saukts par “konsolidētu demokrātiju”, tā vietā reģionā eksistējot veselam
režīmu spektram (no hibrīdrežīmiem līdz konsolidētiem autoritāriem režīmiem) –
līdztekus iepriekš minētajai un gaidāmajai varas tranzīcijai noteikti likusi Briselei atmaigt pret Lukašenko.40 Turklāt “satuvināšanās” – piemēram, Baltkrievijas
lēmums ieviest bezvīzu režīmu līdz 30 dienām ar 80 valstīm 2017. gadā – atvēris
Baltkrieviju arī Rietumu tūristiem (kas Baltkrievijā pieaudzis par 43 %41).
Kopš sankciju atcelšanas ievērojami palielinājies ES finansējums Baltkrievijā: Eiropas Kaimiņu Politikas instrumenta (European Neighbourhood Instrument) ietvaros
finansējums Baltkrievijai pēc sankciju atcelšanas nekavējoties tika palielināts līdz
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91,5 miljoniem EUR (laika posmā no 2014. līdz2017. gadam); Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (European Bank for Reconstruction and Development)
2019. gadā Baltkrievijā strādā ar 709 miljoniem EUR42 (salīdzinājumā ar 163 miljoniem EUR 2016. gadā un 123 miljoniem EUR 2014. gadā), kļūstot par otru lielāko
investoru Baltkrievijā aiz Krievijas.43 Līdzīgi Eiropas Investīciju banka (European
Investment Bank) uzsāka savu aizdevumu programmu Baltkrievijā 2018. gadā, un
pusotra gada laikā aizdevumi sasnieguši 335 miljonus EUR.44 Lielā mērā tieši šādu
apjomīgu finansiālo līdzekļu piesaiste ir Baltkrievijas galvenā motivācija vismaz fasādes līmenī pakļauties daļai ES prasību.
ES un Baltkrieviju saista arī cita, sektorāla sadarbība. Par līdz šim lielāko sasniegumu var uzskatīt šī gada vidū noslēgtās sarunas par ES vīzu atvieglotas izsniegšanas līgumu un Readmisijas līgumu, kas atrunā nelegāli ieceļojušo personu atpakaļuzņemšanu. Līguma noslēgšana starp Baltkrieviju un ES nozīmē, ka tiks uzlabota
Baltkrievijas iedzīvotāju iespēja ceļot ES (un otrādi) un saņemt vīzu par zemāku
cenu (samazinot cenu no 60 uz 35 EUR). Eiropas Komisija sadarbojas ar Baltkrieviju arī vides aizsardzības, ekonomikas un finanšu, ārējās tirdzniecības (2016. gadā
izveidotā Baltkrievijas–ES tirdzniecības dialoga ietvaros) un muitas jomās (ES–
Baltkrievijas muitas dialogs arī aizsākts 2016. gadā). Turklāt ES un Baltkrieviju
vieno arī kopējs cilvēktiesību dialogs, kas īpaši uzsver vārda un pulcēšanās brīvības,
kā arī nāves soda jautājumus Baltkrievijā45 (šeit jāpiebilst, ka šis formāts līdz šim nav
nesis lielus panākumus, galvenokārt tādēļ, ka Baltkrievija nav ieinteresēta).46 ES
uzvaru liek arī uz civilās sabiedrības atbalstu un mobilitātes palielināšanu starp ES
un Baltkrieviju. Patiesi, ir grūti nosaukt jomu, kur ES un Baltkrievija vēl nav sadarbojušās (parafrāzējot ES delegācijas Baltkrievijā galvu Dirku Šūbeli šī gada Austrumu Partnerības konsultāciju laikā Minskā).47
Tomēr vienlaikus jānorāda, ka Baltkrievija no demokrātiskām un ES normām ir pat
tālāk nekā galēji autoritārā Azerbaidžāna. Kaut arī ES un Baltkrievijas attiecības
daļēji iespējams uzlabot šobrīd pateicīgajā politiskajā klimatā, ir skaidrs, ka Baltkrievijas dalība Eirāzijas Ekonomiskajā Savienībā un Kolektīvās drošības līguma organizācijās, salīdzinoši nelielā tirdzniecības bilance ar ES kopumā, kā arī, salīdzinot
ar citiem Austrumu kaimiņiem, nelielais skaits politisko un drošības dialogu ar ES
norāda, ka nopietna satuvināšanās iespējama tikai patiesas režīma maiņas Minskā
gadījumā.48 Šis secinājums izriet no fakta, ka nav skaidrs, ko īsti šobrīd Minska (bez
ekonomiskām investīcijām) var iegūt no ES un ko ES – no Minskas.
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SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS
Kopumā jāsecina, ka Latvijai jāsaglabā modrība. Kaut arī Latvijas kā ES un NATO
dalībvalsts attiecības ar Baltkrieviju ir patiesi labas, svarīgi turpināt centienus tuvināt Baltkrieviju ES standartiem (arī tad, ja tas izpaužas primāri tehniskos jautājumos). Šī sektorālā, tehniskā pieeja faktiski pierādījusies visefektīvākā, lai panāktu
Baltkrievijas “atvēršanu” ārējiem spēkiem (īpaši ņemot vērā ES ilgstošos, bet neveiksmīgos centienus panākt demokratizāciju sankciju ceļā). Turpināta ekonomiskā
sadarbība šim mērķim ir labs instruments; tas ne tikai veicinās vispārējo modernizācijas un reformu procesu Baltkrievijā, bet arī atgādinās par valsts sasaisti ar Rietumiem, kuri joprojām ir gatavi sniegt atbalstu. Turklāt Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības projekts ir lielisks instruments šim mērķim, tikai pasvītrojot
Latvijas īpašo lomu Baltkrievijas tuvināšanai ES (un svarīgi, lai šī projekta rezultāti
tiktu izmantoti arī pēc 2020. gada).49
Vienlaikus redzams, ka Baltkrievijas lēmums veicināt tūrismu, kā arī nesenās plašās
prezidenta Lukašenko un ārlietu ministra Makeja vizītes Rietumvalstīs norāda, ka
pirmsvēlēšanu “liberalizācijas” posms, kas raksturīgs Baltkrievijas vēlēšanu ciklam,
ir sācies. Latvijai jāturpina atbalstīt Baltkrievijas centienus pozicionēt sevi kā patstāvīgu starptautisku aktoru (šeit jānorāda, ka īpašu loma būs arī paredzētajai prezidenta Lukašenko vizītei Latvijā 2020. gadā). Par spīti faktam, ka šis secinājums skan
ciniski, Baltkrievijas suverenitāte, šķiet, nonākusi krustcelēs, un Latvijas valsts interesēs ir, pirmām kārtām, turpināta Baltkrievijas eksistence. Krievijas rokās ir plašs
instrumentu arsenāls, lai diskreditētu Baltkrievijas valsti un tās varas autoritātes
(pie tam šie instrumenti vairākkārt izmantoti tieši priekšvēlēšanu posmos50); ņemot
vērā šo faktu, saites ar Baltkrieviju Latvijai un visai ES jāstiprina vēl aktīvāk nekā
agrāk.
Viens no veidiem, kā šīs saites var tikt veicinātas, ir ES un Baltkrievijas Partnerības
prioritāšu noslēgšana. Līdzīgu vienošanos 2018. gada jūlijā panāca ES un Azerbaidžānas pārstāvji. Šīs sarunas jau ir aizsāktas un varētu ietvert šādu tēmu loku: valsts
administrācijas sistēmas uzlabošana; ekonomiskā attīstība un tirgus; transports,
komunikācijas, ekoloģija un klimats; cilvēku kontakti. 51 Latvijas interesēs ir atbalstīt
Partnerības prioritāšu procesa noslēgšanu, kas tikai akcentēs progresu, kas sasniegts
Baltkrievijas un ES attiecībās.
Visbeidzot, Baltkrievijas ārpolitisko uzvedību šobrīd var uzskatīt par “pavērtu
logu”. Latvijai kā ES vērtībās balstītai valstij jāturpina signalizēt Baltkrievijas opozīcijai, ka autoritārās valsts kaimiņos joprojām ir to atbalstoši spēki. ES pieņēmusi
“ceļa karti” darbam ar Baltkrievijas civilo sadarbību (EU Roadmap for Engagement
with Civil Society in Belarus) 2018. gadā, kuras saturu apstiprinājusi arī Latvija. Kaut
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arī iepriekšējā ES “ceļa karte” no 2014. līdz 2017. gadam nesasniedza pilnu mērķu
piepildījumu, atbalsts, padoms un finansējums Baltkrievijas civilās sadarbības darbības veicināšanai tieši šajā laikā būs ļoti svarīgs. Baltkrievijas civilā sadarbība ir
dziļi sašķelta un neefektīva, taču leģitīma. Ar tās atbalstu iespējams veicināt arī
reālas politiskās opozīcijas veidošanos (īpaši ņemot vērā faktu, ka politiskās partijas Baltkrievijā nebauda lielu popularitāti un civilajām kustībām līdz ar to ir lielāks
potenciāls).
Visbeidzot, plašākā kontekstā jādomā par ietvaru, kurā ES turpinās sadarbību ar
Baltkrieviju. Briselē skaidri jūtams Austrumu partnerības “nogurums” (fatigue); jaunais Eiropas Komisijas sastāvs un Eiropas Kaimiņu politikas komisārs būs “atslēgas”
spēlētāji, lai definētu, kā Austrumu partnerība izskatīsies nākamajos 10 gados. Jau
tagad šķiet skaidrs, kas “divu ātrumu” kaimiņreģions kļuvis par realitāti; Baltijas valstīm kopā ar Zviedriju, Poliju, Čehiju un citām “čempionēm” jāpanāk, lai Baltkrievija kā “sliktākais skolēns” šajā politikas vektorā nepazūd pavisam.
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CEĻĀ UZ LIELĀKU KLĀTBŪTNI
AUSTRUMĀZIJĀ –
LATVIJAS REDZESLOKA
PAPLAŠINĀŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova
Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja |
Jaunā zīda ceļa programmas vadītāja Latvijas Ārpolitikas institūtā

Vēstījums, kas tiek pausts ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par paveikto un iecerēto
darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2018. gadā, norāda uz fokusa
paplašināšanos, lai tajā ietvertu ne tikai Ķīnu, bet arī citas Austrumāzijas valstis – politiskās un ekonomiskās sadarbības kontekstā Ķīna tiek minēta piecas reizes, Korejas
Republika – piecas reizes un Japāna – sešas reizes.1 Savukārt 2017. gada ziņojumā Ķīna
tika minēta desmit reizes, Korejas Republika – trīs reizes un Japāna – tikai divas reizes.2
No vienas puses raugoties, pārliekā fokusēšanās uz Ķīnu tik tiešām nav nesusi tādus
panākumus, kādus daudzi prognozēja 2010.-to gadu agrīnajā posmā, jo vēl pilnībā
nav īstenojušās ekonomiskās prognozes par investīcijām un sadarbību transporta
jomā. No otras puses, Ķīna ir un, visticamāk, arī turpmāk būs Latvijas ievērojami
lielākā Austrumāzijas partnervalsts. Šis lielais Ķīnas īpatsvars izriet ne tikai no
Ķīnas eksporta un importa tirgu lieluma, bet arī no tā, ka Ķīna jau septiņus gadus
aktīvi piesaista Latviju, izmantojot dažādus daudzpusējos sadarbības formātus un
plaša spektra nozaru dialogus.
Šī raksta mērķis ir apskatīt Latvijas pašreizējo iesaisti Austrumāzijā, aprakstīt šīs
iesaistes tendences un izvērtēt, kā Latvijai būtu jālīdzsvaro tās Austrumāzijas stratēģija. Autore uzskata, ka Latvijai būtu jāpaplašina tās politiskā un ekonomiskā
sadarbība ar Japānu un Dienvidkoreju, lai stiprinātu valsts ekonomisko konkurētspēju un vienmērīgāk sadalītu cerības, kas šobrīd lielākoties tiek liktas uz Ķīnas un
Latvijas sadarbību.
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Šajā analīzē tiek ietverta Japāna un Dienvidkoreja, jo Latvijai šajās valstīs jau ir
pastāvīga diplomātiskā pārstāvniecība, un attiecīgi tajās jau ir izveidota institucionālā platforma daudznozaru sadarbībai. Vienlaikus vēlāk būtu lietderīgi veikt
līdzīgu analīzi arī par citām reģiona valstīm, piemēram, Vjetnamu, Taizemi utt.
Sadarbība ar citām Austrumāzijas valstīm ir loģisks nākamais solis pēc mijiedarbības paplašināšanas ar Ķīnu.

ĶĪNA – PAMANĀMĀKĀ PARTNERE REĢIONĀ
Ir nepārprotami skaidrs, ka Ķīnas Tautas Republika ir Latvijas lielākā partnere Austrumāzijā, un tās loma kopš 2012./2013. gada ir neatlaidīgi pieaugusi, 2018. gadā
Latvijas eksportam uz Ķīnu sasniedzot 159 miljonus eiro (1,2 % no Latvijas eksporta) un importam – 490 miljonus eiro (3,1 % no Latvijas importa, kas Ķīnu padara
par Latvijas devīto lielāko importa partneri). Savukārt preču tirdzniecības bilanci
ar Japānu veidoja Latvijas eksports 53,3 miljonu eiro un imports 25,7 miljonu eiro
apmērā, un ar Dienvidkoreju – eksports 61,7 miljonu eiro un imports 20,3 miljonu
apmērā. 3
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1. diagramma. Latvijas kopējais preču imports un eksports uz noteiktām Āzijas
valstīm (EUR).
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Ķīnas mēģinājumi mijiedarboties ar Baltijas valstīm, izmantojot savas jaunās transreģionālās iniciatīvas, vispirms Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas
(“17+1”) sadarbības formātu un īsi pēc tam – Jostas un Ceļa iniciatīvu, sniedza ieguldījumu tajā, lai Latvija vispār izvērtētu savu nostāju Austrumāzijas kontekstā un,
otrkārt, paplašinātu savu redzesloku, proti, pievērstos ne tikai reģionālajiem un transatlantiskajiem jautājumiem.
Turklāt Ķīna ir vienīgā Austrumāzijas valsts, kas piedāvā kaut kādā mērā strukturētu skatījumu uz sadarbību ar Baltijas valstīm, tostarp Latviju. Jāpiemin, protams,
ka arī Japāna ir piedāvājusi reģionālās integrācijas projektus, kas tikuši interpretēti
kā Jostas un Ceļa iniciatīvu “līdzsvarojošie pasākumi”4, piemēram, Āzijas un Āfrikas
izaugsmes koridors jeb AAGC (sadarbībā ar Indiju) un vīzija par brīvu un atvērtu
Indijas un Klusā okeāna reģionu5, tomēr, pirmkārt, šis piedāvājums neietver Eiropu,
un, otrkārt, Japāna ir atradusi veidu, kā strādāt ar Ķīnu, proti, izmantojot formulu
“komerciālā sadarbība trešajās valstīs”6, nevis dublējot tās iniciatīvas.
Tas liek secināt, ka uzskatīt Ķīnu tikai par vienu no Austrumāzijas reģiona partneriem nozīmē neadekvāti novērtēt esošo situāciju. Gan sadarbības institucionālais
dziļums, gan praktiskie rezultāti nosaka Latvijas un Ķīnas attiecību atrašanos citā
līmenī, norādot, ka Ķīna ir un, visticamāk, arī turpmāk būs Latvijas lielākā ekonomiskā partnere Austrumāzijā. Tādējādi Latvijas Austrumāzijas stratēģijas paplašināšanas mērķim nevajadzētu būt aizstāt Ķīnu, bet gan dažādot tās portfeli un atrast
nišu attīstības iespējas.
Latvijai jābalstās uz savu paplašināto Austrumāzijas vīziju, lai pilnveidotu partnerības ar Japānu un Dienvidkoreju gan ekonomiskajā, gan politiskajā jomā.
Ir vairāki argumenti, kas liecina par labu tam, lai Latvija paplašinātu savas Austrumāzijas partnerības.
Pirmkārt, Latvijai ir jāveido saites ar valstīm, kuras piedāvā izmēra ziņā piemērotu,
modernu iekšējo tirgu – lai pat gadījumā, ja Latvija daudz neražotu un netirgotu,
netiktu kavēta sadarbība.7
Otrkārt, gan Japāna, gan Dienvidkoreja ir valstis, kuras vieno tirdzniecības saites ar
Ķīnu un kuras ir cieši integrētas reģionālajās piegāžu ķēdēs. Austrumāzija ir integrētākais Āzijas reģions pēc Dienvidaustrumāzijas un līdzsvarotākais reģions, raugoties
uz visām integrētības dimensijām, tostarp tirdzniecību un investīcijām, naudu un
finansēm un reģionālajām vērtību ķēdēm.8 Tādējādi, Latvijai īstenojot aktīvāku stratēģiju attiecībā uz Japānu un Dienvidkoreju, netiktu radīta spriedze Ķīnas un Latvijas attiecībās – tieši pretēji – varētu tikt iegūti jauni papildinātības aspekti.
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Visbeidzot, iesaistoties Ķīnas daudzpusējās iniciatīvās, Latvija ir guvusi pieredzi
strādāt reģionālās grupās, kas strādā ar vienu Austrumāzijas partneri. Šīs zināšanas
var piemērot arī Latvijas jaunajām partnerībām Austrumāzijā, jo gan Japānu, gan
Dienvidkoreju interesē Baltijas reģions kopumā.

JAPĀNA – ESOŠĀ SADARBĪBA JAUNĀ INTENSITĀTĒ
Ne mazā mērā pateicoties Ķīnas iesaistei Eiropā kopumā un Baltijas valstīs atsevišķi, arī Japāna ir pastiprinājusi savu klātbūtni reģionā. Vislabākais piemērs šai
klātbūtnei ir premjerministra Šindzo Abes (Shinzo Abe) vizītes sešās Eiropas,
tostarp trijās Baltijas, valstīs 2018. gada janvārī.9 Šo vizīšu laikā paralēli aicinājumiem padziļināt sadarbību ekonomikas un tūrisma jomā dominēja vēstījums par
Japānas un Latvijas vienoto brīvības, demokrātijas un pilsoņu tiesību izpratni10, tā
netieši atsaucoties uz trim tradicionālajiem kritikas elementiem, ko ES vērš pret
Ķīnu.
Turklāt Latvija Japānu jau uzskata par nozīmīgu ekonomisko partneri – Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūrai ir pārstāvniecība Tokijā jau kopš 2008. gada.
2019. gada 1. februārī, stājoties spēkā ES un Japānas Ekonomisko partnerattiecību nolīgumam, pakāpeniski notiks muitas nodevu atcelšana tādiem lauksaimniecības produktiem kā piena produkti un cūkgaļa, lauksaimniecības pārstrādes
produktiem, piemēram, konfektēm, konditorejas izstrādājumiem, mīklas izstrādājumiem, rūpniecības produktiem, piemēram, kosmētikai, mežsaimniecības
produktiem, piemēram, kokmateriāliem.11 Latvijai šis nolīgums sniedz ieguvumus, jo šīs produktu grupas veido būtisku daļu no Latvijas eksporta uz Japānu.
Turklāt arī beztarifu barjeras attiecībā uz farmācijas produktiem, kosmētiku un
alu cita starpā ir jautājums, kam uzmanība tiek pievērsta jau kopš 2016. gada. Farmācijas produkti un alkoholiskie dzērieni Latvijas eksporta bilancē ieņem attiecīgi ceturto un sesto vietu12 , norādot uz savietojamību jeb papildinātību ar Japānas importa tirgu.
Latvijai kā valstij, kas ir ieinteresēta izglītības eksportā, būtu jāturpina Japānā
popularizēt savu tēlu kā vietai, kur iegūt augstāko izglītību. Vienlaikus kvantitatīvā izteiksmē rezultāti šajā jomā, visticamāk, joprojām būs pieticīgi, jo, kā liecina
UNESCO statistika, Japānas ārvalstīs studējošo iedzīvotāju jeb uz āru vērstās studentu mobilitātes īpatsvars ir 0,8 %, kas ir būtiski zemāks rādītājs nekā citu reģiona
valstu, piemēram, Dienvidkorejas (3,4 %) un Ķīnas (2,1 %) gadījumā.13
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Raugoties no investīciju piesaistes perspektīvas, Latvijai un Japānai jau ir pozitīvs
sadarbības piemērs, proti, 2013.–2014. gada periodā Japānas otrais lielākais vispārējās tirdzniecības uzņēmums Mitsui & Co., Ltd. iegādājās Rīgas brīvostas termināli
“RUT”14, palielinot tā konkurētspēju attiecībā uz tādu kravu kā koksnes produkcija
un saldētie pārtikas produkti pārkraušanu.

DIENVIDKOREJA – VĀJA SĀKUMPOZĪCIJA,
POZITĪVAS TENDENCES
Dienvidkoreja, 2015. gadā parakstot ES un Dienvidkorejas brīvās tirdzniecības nolīgumu (tam provizoriski tiekot piemērotam kopš 2011. gada), kļuva par pirmo Āzijas
valsti, kas parakstījusi tirdzniecības līgumu ar Eiropas Savienību – vienošanos, kas
“iesniedzas tālāk nekā citas ES agrākās vienošanās attiecībā uz tirdzniecības barjeru
atcelšanu”15 un ir svarīgs sasniegums visām ES dalībvalstīm, tostarp Latvijai.
Ir signāli, kas apliecina Latvijas pieaugošo interesi par Dienvidkoreju. Kopš Latvijas
vēstniecības atvēršanas Seulā 2015. gadā savstarpējā mijiedarbība ir pastiprinājusies gan politiskajā, gan atpazīstamības veicināšanas līmenī. 2018. gadā norisinājās
pirmā Latvijas prezidenta vizīte Dienvidkorejā. 2018. gadā Latvijā tika organizēts
uzņēmējdarbības forums. 2019. gada aprīlī, pamatojoties uz Latvijas iniciatīvu, Seulā
norisinājās pirmā Dienvidkorejas un Baltijas valstu ekonomiskās sadarbības komitejas tikšanās. 2019. gada maijā Latviju oficiālā vizītē apmeklēja Korejas Republikas
Nacionālās asamblejas spīkers. 2019. gada oktobrī Latvijas jaunuzņēmumi piedalījās
tirdzniecības misijā ar mērķi Latvijas eksporta bilancē iekļaut augstākas pievienotās vērtības produktus. Šobrīd Latvijas prioritātes sadarbībā ar Dienvidkoreju ietver
“tūrismu, transportu, īpaši tiešās aviosatiksmes attīstību, jaunuzņēmumus, investīcijas, pārtikas ražošanu, kokrūpniecību, kā arī IKT”.16
Attiecībā uz preču eksportu uz Dienvidkoreju Latvijai būtu jāturpina tiekties pēc
augstākas pievienotās vērtības preču eksporta, jo šobrīd koksnes un tās izstrādājumu
grupa veido 81 % no kopējā eksporta, savukārt pārtikas produktu, optisko ierīču un
aparātu, kā arī mašīnu un mehānismu grupas katra veido tikai 1 %.17 Japānas gadījumā eksporta grupu īpatsvars ir vienmērīgāk sadalīts, koksnei un tās izstrādājumiem veidojot tikai 50 % no kopējā eksporta, bet pārtikas produktiem – 5 %, optiskajām ierīcēm – 15 % un mehānismiem un elektriskajām iekārtām – 3 %.18 Saskaņā
ar Korejas Tirdzniecības investīciju veicināšanas aģentūras informāciju arī medikamenti ir daudzsološa eksporta prece.
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Tā kā izglītības eksports ir viens no pakalpojumu eksporta mērķiem, šim sadarbības aspektam būtu jāvelta dziļāka analīze. Šobrīd Latvijā augstāko izglītību gūst
53 Dienvidkorejas studenti, apliecinot zināmu Latvijas piedāvājuma un Dienvidkorejas pieprasījuma savietojamības jeb papildinātības līmeni attiecībā uz augstāko
izglītību Eiropā. Studenti no Dienvidkorejas aktīvi piedalās globālajā izglītības
tirgū, studentu uz āru vērstās mobilitātes īpatsvaram sasniedzot 3,4 %, – šo rādītāju
reģionā pārsniedzot tikai Vjetnamas studentiem (3,6 %).19
Papildinātība ir sasniedzama arī citās sadarbības jomās. Latvija ir intensīvi strādājusi, lai uzlabotu savu piedāvājumu kā vietai, kurā uzņemt kino. 2019. gadā Rīgā un
kino pilsētiņā Cinevilla tika uzsākta augsta līmeņa projekta – Yoon Je-Kyun režisētās
vēsturiskās drāmas – filmēšana, un Latvija ir izvēlēta par vienīgo filmēšanas vietu
ārpus Dienvidkorejas.20 Ar vienu komerciāli veiksmīgu filmēšanas projektu ir vairāk
nekā pietiekami, lai attiecīgā vieta Āzijā iegūtu ikonas cienīgu statusu un attiecīgi
piesaistītu vairāk projektu un saistīto ieguvumu.
Cits svarīgs aspekts ir Dienvidkorejas augstā savstarpējā ekonomiskā atkarība – eksports kopā ar importu kā daļa no IKP procentuālā izteiksmē veido 70,4 % (2018)21
(savukārt Japānas gadījumā šis rādītājs ir stabili zems, proti 35 %, un Ķīnas gadījumā
tas ir dramatiski krities pēdējās desmitgades laikā, šobrīd sasniedzot 38 %). Kļūšana
par daļu no šīs valsts ārkārtīgi integrēto uzņēmumu piegāžu ķēdēm varētu atvērt
durvis Latvijas ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem gan Austrumāzijas reģionā,
gan pasaulē.

SECINĀJUMI
Ķīna ir un, visticamāk, arī turpmāk būs Latvijas lielākā ekonomiskā partnere Austrumāzijā. Latvijai būtu jāpaplašina tās Austrumāzijas stratēģija, nevis lai aizstātu Ķīnu,
bet lai dažādotu savu iesaistīšanos, izmantotu reģiona augstās savstarpējās ekonomiskās
atkarības sniegtās priekšrocības, iekļaujoties tā piegāžu ķēdēs, meklētu jaunus tirgus un
izmantotu diplomātiskās pārstāvniecības, ko Latvija ir izveidojusi citās reģiona valstīs.
Latvijai ir jāizmanto priekšrocības, ko sniedz tādi daudzpusējie ietvari kā, piemēram,
ASEAN, ES un Japānas sadarbība, ES un Dienvidkorejas sadarbība, lai tādējādi uzlabotu mijiedarbību ar Japānu un Dienvidkoreju, un tai šajos ietvaros ir vairāk jāiesaistās un jākļūst pamanāmākai.
Nesen parakstītais Japānas un ES tirdzniecības nolīgums un jau ilgāku laiku spēkā
esošais ES un Dienvidkorejas tirdzniecības nolīgums sekmē Latvijas spēju paplašināt
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attiecības ar šīm valstīm. Autore atšķirībā no bažām, kas izskanējušas šajā kontekstā,
uzskata, ka politiskās, ekonomiskās un cilvēku savstarpējās mijiedarbības intensificēšana ar Japānu un Korejas Republiku neradīs spriedzi Ķīnas un Latvijas attiecībās,
jo Ķīnu un šīs valstis vieno savstarpējā atkarība, savstarpējā papildinātība un augsta
līmeņa reģionālās ekonomikas integrētība. Ir daudz aspektu, ko var mācīties no Latvijas sadarbības ar Ķīnu, proti, pieredzi strādāt reģionālās grupās, kas strādā ar vienu
Austrumāzijas partneri. Šīs zināšanas var piemērot arī Latvijas jaunajām partnerībām
Austrumāzijā, tostarp attiecībā uz nesen izveidoto Dienvidkorejas un Baltijas valstu
ekonomiskās sadarbības komiteju, kuras nākamā tikšanās ir paredzēta Rīgā.22
Attiecībā uz preču eksportu uz Korejas Republiku Latvijai būtu jātiecas palielināt
pievienotās vērtības preču eksporta īpatsvaru, jo šobrīd tās eksportā dominē izejmateriāli. Lai veicinātu pakalpojumu eksportu uz Dienvidkoreju, Japānu un Ķīnu, ir
jāizveido plašāka savietojamība jeb papildinātība, tostarp ietverot kultūras produktu
radīšanu, jo šajā jomā jau eksistē pozitīvi piemēri, un pamati jau ir ielikti. Savukārt
izglītības eksporta kontekstā Dienvidkoreja piedāvā labvēlīgāku tirgu nekā Japāna,
jo tai ir raksturīgs augsts uz āru vērstās studentu mobilitātes rādītājs.
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ARKTIKAS SCENĀRIJI:
SKATS NO LATVIJAS
Jānis Eichmanis
Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks

Latvijas Ārpolitikas institūta iepriekšējā gadagrāmatā ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs atzina, ka klimata pārmaiņas un to ietekme Arktikā ir Latvijas uzmanības
lokā, īpaši ņemot vērā pieaugošo reģiona militarizācijas pakāpi.1 Šogad šī tēma ir pelnījusi, lai to aplūko vēl rūpīgāk, jo globālo notikumu kontekstā kļūst arvien grūtāk
Arktikas jautājumiem pievērst tikai marginālu uzmanību. Eiropas valstu valdības
un sabiedrības nevar palikt vienaldzīgas pret situāciju Tālajos Ziemeļos un Barenca
jūras reģionā, kas vienlaikus ir arī Eiropas ziemeļu robeža. Latvija ir kaimiņvalsts
četrām no astoņām Arktikas valstīm.
Daudzi piekritīs apgalvojumam, ka Arktikas reģions ir kļuvis par vienu no būtiskākajiem ģeopolitiskajiem un ģeoekonomiskajiem reģioniem, kurā saduras globālas
intereses. Vairums pasaules lielāko valstu un ne mazums mazo ir izrādījušas pastiprinātu interesi par Arktikas tālāko attīstību. Tāpat Arktikas visaptveroša izpēte ir
neskaitāmu pētniecības institūtu un universitāšu uzmanības lokā. Motīvu nav grūti
atrast – Arktika ir kā dzīva laboratorija, kurā iespējams novērot klimata pārmaiņu
neatgriezeniskās sekas. Tomēr, neraugoties uz diezgan drūmajām izredzēm, ir arī
tādi, kas raugās uz šīm pārmaiņām ar ievērojamu optimismu. Ja Arktikas ledus pilnībā izkusīs vai samazināsies līdz tādam līmenim, ka vairs nebūs šķērslis piekļuvei
tās dzīlēm, pavērsies iespēja apgūt Arktikas bagātīgos dabas resursus. Klimata pārmaiņu rezultātā Arktika strauji mainās, radot pasaulei daudzas dilemmas, iespējas
un arī izaicinājumus, kas saistīti ar valstu cīņu par dabas resursiem, kuģošanu, pārvaldi un militarizāciju.
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KLIMATA PĀRMAIŅAS
Lai saprastu klimata un apkārtējās vides pārmaiņas Arktikā, šīs pārmaiņas ir jāaplūko globālajā kontekstā. Saskaņā ar dažādiem ANO Starptautiskā klimata pārmaiņu paneļa (IPCC) pētījumiem pasaule ar lielu varbūtību pārdzīvo tādas klimata
pārmaiņas, kādas tā nav pieredzējusi jau simtiem tūkstošus gadu.2 Ja šo pētījumu
secinājumi izrādīsies pārliecinoši un galīgi, tas būs globāls izaicinājums mūsdienu
civilizācijai. Nenoliedzams ir fakts, ka jau vairākus desmitus gadu notiek globālā
sasilšana. Tās cēlonis ir intensīvās globālās rūpnieciskās ražošanas radītās siltumnīcas efekta gāzes, īpaši fosilo enerģijas avotu izmantošanas rezultātā.
Aptuveni pēdējo 115 gadu laikā, t. i., kopš rūpnieciskā laikmeta sākuma vidējā temperatūra pasaulē ir cēlusies par 1°C. Pieaugot CO2 izmešu koncentrācijai atmosfērā, sliktākā scenārija gadījumā līdz gadsimta beigām temperatūra pieaugs par 2°C – 4,5°C, kas
būtu vismaz divas reizes vairāk nekā šobrīd. IPCC sliktākais scenārijs paredz, ka temperatūras divkārša palielināšanās var notikt jau pat gadsimta vidū. ANO ģenerālsekretārs
nesen paziņoja, ka, pat ja temperatūra palielinātos tikai par 1,5°C, tam jau būtu katastrofālas sekas3, aicinot visas valstis līdz 2050. gadam sasniegt oglekļa neitralitāti.4
Temperatūra Arktikā pieaug divkāršā ātrumā. To veicina vairāki faktori, tostarp albedo
efekts, kas nozīmē, ka, kūstot ledum, tumšie ūdeņi saules starojumu absorbē, nevis to
atstaro, kā tas būtu sniega vai ledus gadījumā. Tāpat Atlantijas okeāna vidusdaļas siltās
straumes plūst uz ziemeļiem, nonākot Barenca jūrā un Ziemeļu Ledus okeānā.
Arktikas reģiona polārais ledus un sniegs kūst ātrāk nekā to prognozēja vēl tikai
pirms dažiem gadiem. Kopš pagājušā gadsimta 70.-tajiem gadiem ledus ir samazinājies par 49 %, bet laika posmā no 2007. gada līdz 2014. gadam tas ir kusis vēl straujāk.
Ja šāds paātrinājums tupināsies, tiek prognozēts, ka Arktikā ledus nebūs jau 2030.-to
gadu otrajā pusē vai 2040.-to gadu sākumā. 5 Šis process ir neatgriezenisks, ja vien
to neietekmēs kādi citi notikumi ar globālu ietekmi, piemēram, intensīva vulkāniskā
aktivitāte. Bet arī tad tiem būs tikai īstermiņa ietekme. Šobrīd jākonstatē fakts, ka
ledus Arktikā kļūst plānāks un tā apjoms ir kļuvis ierobežots.

ARKTIKAS PĀRVALDĪBA
Arktikas “pārvaldība” ietver virkni dažādu un savstarpēji konkurējošu starpvalstu,
reģionālo un vietējo forumu, kuru mērķis ir ietekmēt Arktikas procesa galarezultātu. Šī konglomerāta priekšgalā ir Arktikas Padome, kurā ir tuvās piejūras valstis –
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Kanāda, ASV, Dānija (Grenlande), Islande, Norvēģija un Krievija, kā arī Zviedrija
un Somija, – un virkne pastāvīgo pārstāvju, kas pārstāv vietējās tautas un iedzīvotājus. Tāpat padomē ir 38 novērotāji no starptautiskajām organizācijām un atsevišķām
valstīm, tostarp no vairākām ES dalībvalstīm, kā arī tādas ģeogrāfiski tālas valstis
kā Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja un Singapūra.6 Arktikas Padome nav veidojusies kā
klasiska starptautiska organizācija, bet gan kā starptautisks forums. Tā joprojām
saglabā savu “klubiņa” darbības raksturu, un tās uzmanības centrā ir astoņas Arktikas valstis. Dažas novērotājvalstis ir izteikušas iebildumus pret šāda priviliģēta
statusa esamību. Ir bijuši aicinājumi pārveidot Arktikas Padomi par pilnvērtīgu
starptautisku organizāciju, kas savā darbībā balstītos uz starptautisku līgumu. Tādā
gadījumā padomes lēmumi kļūtu juridiski saistoši, tai būtu pastāvīgs sekretariāts un
budžets, ko veidotu dalībvalstu iemaksas.7 Šāds priekšlikums ierobežotu līguma darbību tikai uz astoņām Arktikas valstīm, bet valstīm-novērotājām organizācijā joprojām būtu nenoteikts statuss.
Arktikas Padomes galveno mērķu vidū ir:
• veicināt klimata pārmaiņu ierobežošanu un palīdzēt vietējām kopienām pielāgoties klimata pārmaiņu radītajām sekām;
• meklēt iespējas nodrošināt Arktikas resursu ilgtspējīgu attīstību un novērst to
izmantošanu veidos, kas vēl vairāk pastiprinātu klimata pārmaiņas;
• nepieļaut, lai Arktikas reģions kļūtu par konfliktu zonu.
Pēdējā punkta kontekstā jāuzsver, ka ASV valsts sekretārs Maikls Pompeo šī gada
maijā, apmeklējot Arktikas Padomes sanāksmi Somijā, ieviesa zināmu disharmoniju padomes darbā. Viņš atteicās parakstīt samita noslēguma deklarāciju, kurā klimata pārmaiņas tika nosauktas kā iemesls ledāju un mūžīgā sasaluma joslas kušanai.
Vēl vairāk – M. Pompeo īpaši kritizēja Ķīnu un Krieviju, apsūdzot Ķīnu pētniecības
izmantošanā kā piesegu tās militārās klātbūtnes panākšanai un pārmetot Krievijai tās
Arktikas sektora militarizēšanu. M. Pompeo noraidīja Krievijas argumentus, ka tai
saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju bija tiesības noteikt ierobežojumus netraucētai caurbraukšanai tās ekskluzīvajā zonā. M. Pompeo uzsvēra, ka arī Kanāda ir
izvirzījusi prasības uz līdzīgām tiesībām.8 Šobrīd ir neatbildēts jautājums, vai Arktikas Padomes dienas kārtībai tuvākajos gados tiks uzspiesta arī drošības problemātika.
Atsauce uz Ķīnu norāda uz tās jauno Arktikas politiku, kas tika pieņemta 2018. gada
sākumā, kurā Ķīna definēja sevi kā “tuvo Arktikas valsti”.9 Šī politika ne tik ļoti atspoguļo Ķīnas reālo piederību Arktikai, cik uzsver tās pretenzijas uz lielvaras statusu un
no tā izrietošajām tiesībām lemt par procesiem Arktikā. Ķīna Arktikas Padomē ir
novērotājas statusā, un tai ir pētnieciska un ekonomiska rakstura intereses reģionā.
Tāpat Ķīna piedalās sašķidrinātās dabasgāzes projektos Krievijā un Jamalas pussalā.
Ķīna atbalsta principu, ka Arktika ir visas cilvēces kopīgs mantojums un atbildība.
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Vēl cits Arktikas pārvaldības aspekts izriet no ANO Jūras tiesību konvencijas principu pielietojuma. Tas ir jautājums par teritorialitātes jautājumu starptautisko tiesību un politikas kontekstā, kā risinājumam ir ekonomiskas un stratēģiskas sekas.
Saskaņā ar Jūras tiesību konvenciju, nosakot jūras robežu, tiek pielietoti trīs principi:
piekrastes valstij 12 jūdžu attālumā no krasta ir noteikti tās teritoriālie ūdeņi, un valstij ir jurisdikcija pār jūras dibenu un ūdeņiem šajā zonā. Tad jārunā par 200 jūdžu
ekskluzīvo ekonomisko zonu, kas piešķir piekrastes valstij jurisdikciju pār jūras
dibenu un dzīlēm, bet ne virszemes ūdeņiem, kas ir atvērti netraucētai kuģošanai. Ja
piekrastes valsts spēj ģeomorfoloģiski pamatoti pierādīt, ka tās kontinentālais šelfs
stiepjas ārpus tās ekonomiskās zonas, tai pienākas vēl papildu 150 jūdzes. Visas piecas galvenās Arktikas piekrastes valstis ir izvirzījušas pretenzijas uz sava kontinentālā
šelfa pagarināšanu un iesniegušas atbilstošus pieprasījumus ANO Kontinentālā šelfa
robežu komisijai.10 Komisija šos jautājumus neizlemj un nenosaka robežas uz šādu
iesniegumu pamata. Tā tikai pārbauda, vai konkrētās pretenzijas ir pamatotas, atstājot robežu jautājuma risinājumu starpvalstu sarunām ar citām iesaistītajām pusēm.
Tādējādi starptautiskās tiesības šajā jautājumā veicina procesu, kas vērsts uz dialogu,
kompromisu rašanu un izvairīšanos no konfliktiem. Saskaņā ar ANO Jūras tiesību
konvenciju, piešķirot piekrastes valstīm jurisdikciju pār jūras dibenu, tā paredz brīvu
kuģošanu šajos ūdeņos. Virkne valstu uzskata, ka, piemēram, Krievija un Kanāda,
kuras uzstāj, ka, pamatojoties uz nacionālajām interesēm vai rūpēm par vidi, tām ir
tiesības arī uz virszemes ūdeņiem, šo principu pārkāpj. Lai gan ASV nav parakstījusi
ANO Jūras tiesību konvenciju, tā piekrīt brīvas un netraucētas kuģošanas principam,
un šajā jautājumā ASV nav viena. Tas saglabājas kā strīda objekts, īpaši, aplūkojot
tādu tēmu loku kā resursi, kuģošana un Arktikas baseina militarizācija.

ARKTIKAS RESURSI
Saskaņā ar ASV Ģeoloģijas dienesta veikto pētījumu un zinātniskajiem vērtējumiem11, Arktikā ir ievērojams gāzes un naftas, kā arī derīgo izrakteņu daudzums.
Šādi pētījumi, protams, negarantē, ka šo resursu patiesie apjomi būs līdzvērtīgi aprēķiniem. Tomēr potenciālās rezerves ir pietiekami lielas, lai vilinātu gan privātos, gan
valstu īpašumā esošos gāzes un naftas uzņēmumus apsvērt to apguvi. Saskaņā ar
aprēķiniem Arktikā varētu būt ap 90 miljardi barelu neapgūtas naftas, vairāk nekā
480 miljardi kubikmetru neatklātas gāzes un 44 miljardi barelu sašķidrinātās dabasgāzes, kas attiecīgi sastādītu 16 %, 30 % un 26 % no pasaules neatklātajiem ogļūdeņraža resursiem. Tiek lēsts, ka aptuveni 84 % neatklāto Arktikas resursu atrodas jūras
piekrastes zonā. Trīs ceturtdaļas šo rezervju ir Ziemeļu Ledus okeānā, un to lielākā
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daļa atrodas Krievijai piederošajā Arktikas daļā. Tajā lielāko daļu resursu sastāda
dabasgāze, bet naftas īpatsvars aprēķināts 13 % apjomā no kopējām naftas rezervēm. Krievija ir pārliecināta, ka tai ir lielākas naftas rezerves nekā Saūda Arābijai.
Atbilstoši ASV aprēķiniem naftas atradnes galvenokārt atrodas Arktikas Ziemeļamerikas daļā – Boforta jūrā, netālu no Aļaskas un Jukonas. Bez naftas un gāzes Arktikas reģionā ir arī dažādi minerāli, piemēram, fosfāts, boksīts, dzelzs, niķelis, kā arī
dimanti. Tā kā nafta un gāze izraisa lielāku ģeopolitisko un ģeoekonomisko interesi,
šajā rakstā likts uzsvars tieši uz šiem resursiem.
Norvēģija un Krievija ir bijušas īpaši aktīvas, meklējot potenciālo gāzes un naftas
rezervju apgūšanas iespējas Arktikā.12 Krievijas darbību gan ir ietekmējušas būtiskās
ekonomiskās sankcijas, kas liedz tai iegūt pieeju attīstītām tehnoloģijām, kas nepieciešamas, lai veiktu dziļurbumus jūrā. Tāpat tai šobrīd nav pieejami arī Rietumu
finanšu resursi. Vēl jo vairāk, investīciju atdevi negatīvi ietekmē zemās naftas un
gāzes cenas. Jāuzsver, ka Krievija urbumus Ziemeļu Ledus okeānā uzsāka veikt lēni,
neraugoties uz to, ka Novatek vadītais privātais konsorcijs ar Ķīnas atbalstu Jamalas
pussalā sauszemē jau ražo sašķidrināto dabasgāzi eksportam pasaules tirgos.13 Uzņēmums Gazprom, kam pieder ekskluzīvas urbšanas tiesības Arktikas ūdeņos, sadarbībā ar Ķīnu un citiem partneriem ir pastiprinājis naftas un gāzes izpētes aktivitātes.14 Savukārt Norvēģija galveno uzmanību ir veltījusi Barenca jūrai, kur tā atklājusi
ievērojamus gāzes laukus.15 Pēc izpētes darbu pārtraukšanas Baraka Obamas administrācijas laikā ASV šobrīd uzsāk izsniegt urbšanas licences darbiem Boforta jūrā.16
Arī Grenlandes teritorija ir izraisījusi pastiprinātu interesi, īpaši no Ķīnas puses, kas
meklē iespējas dzelzs rūdas rakšanai, kā arī reto metālu apgūšanai.17
Krievija, iespējams, ir visskaidrāk definējusi politiku, ar kuru, nenoliedzot klimata
pārmaiņas kā tādas, tā pasludina, ka ārēja spiediena ietekmē tā neupurēs savas nacionālās ekonomiskās intereses, saskaņojot savu enerģētikas politiku ar Parīzes klimata
nolīguma prasībām.18 Arī ASV politika šķiet līdzīga, ko apliecina fakts, ka ASV atteicās parakstīt Arktikas Padomes galotņu tikšanās deklarāciju, jo tajā bija atsauce uz
klimata pārmaiņām. Tas nenozīmē, ka šāda politika ir unikāla. Visas valstis, kurām
ir tiešas vai netiešas intereses Arktikas ekonomiskajā attīstībā, pirmajā vietā izvirza
savas nacionālās intereses.
Ir pamatoti teikt, ka jautājums par to, vai tuvāko gadu laikā Arktikas naftas un gāzes
atradņu apguve palielināsies, jau ir izlemts. Izpēte un apguve notiks neatkarīgi no
tā, ka fosilā kurināmā tālāka izmantošana tuvāko desmitgažu laikā varētu palielināt
globālo temperatūru par vairāk nekā 1,5°C. Tas, cik lielā mērā šo resursu izmantošana būs sekmīga, vienlaikus apliecinās arī mūsu neveiksmi centienos mazināt klimata pārmaiņas. Ja nākotne attīstīsies šādā virzienā, pielāgošanās tai jau tagad kļūst
par ļoti aktuālu jautājumu.
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KUĢOŠANA
Publiskajā telpā ir daudz runāts par to, ka, kūstot Arktikas ledum, tās ūdeņi kļūs par
starptautiski izmantotu un noslogotu jūras pārvadājumu maršrutu. Krievija saista
lielas cerības ar šādu attīstības scenāriju.19 Pārvadājumi pa šiem ceļiem no Ķīnas uz
Eiropu, kā arī Krievijas ziemeļu maršruta izmantošana atkarībā no vietējiem apstākļiem dotu iespēju samazināt pārvadājumu ilgumu par 10 dienām. Līdz 2040. gadam
dienu skaits gadā, kad Arktikas ūdeņus neklāj ledus, varētu sasniegt 150. Salīdzinājumam – šobrīd gadā tādu dienu ir vēl tikai trešdaļa. Tomēr ziemeļu ceļam būs
jāsastopas ar milzu konkurenci no Suecas kanāla maršruta puses. Pēdējo gadu laikā
pārvadājumu apjoms šajā maršrutā ir sasniedzis 20 miljonus tonnu, un Krievija
vēlas to palielināt līdz pat 80 miljoniem tonnu.20 Ņemot vērā kravu apjomu, kas tiek
vests caur Suecas kanālu un sasniedz miljardu tonnu jeb 19 tūkstošus kuģu gadā 21, ir
maz ticams, ka Krievijas cerības padarīt ziemeļu maršrutu par milzīgu ekonomisku
panākumu attaisnosies. Aptuveni 2040. gadā, kad Arktika varētu būt brīva no ledus,
pavērsies kravu tranzīta iespēja, šķērsojot Ziemeļpolu, un tādā gadījumā ziemeļu
maršrutu būtu iespējams pilnībā ignorēt.22

DROŠĪBAS JAUTĀJUMI
Arktikas valstu vidū un plašākā starptautiskajā līmenī valda vienota izpratne par to,
ka Arktika ir bijusi “zemas spriedzes zona” un ka visas ieinteresētās puses vēlas šādu
situāciju saglabāt.23 Tomēr reģionā ir potenciāls spriedzes palielinājumam, tostarp
militāra rakstura incidentu potenciāls. Arktikas ledus kušana un tā iespējamā izzušana līdz gadsimta vidum nozīmētu, ka Arktikas ūdeņi var iegūt stratēģisku nozīmi
un kļūt par lielvaru sacensības objektu, kas saistīti ar resursu apguvi, pretenzijām uz
brīvu kuģošanu un militāro sāncensību starp Rietumiem un Krieviju.
Kopš Arktikas Padomes izveidošanas militārās drošības jautājumi nav bijuši tās dienas kārtībā. Vēl vairāk, Arktikas Padomes darbības nosacījumi paredz striktu norobežošanos no iesaistes “cietās” drošības jautājumos. Būtu īpaši jāmeklē, lai atrastu
kādu piemēru, kad kādā Arktikas forumā tiktu atklāti diskutēts par potenciālu militāra rakstura incidentu novēršanu, kas varētu rasties nejauši vai kļūdainu apsvērumu
rezultātā.24
Arktikas “militarizācija” ir kļuvusi par lielu intereses objektu tiem pētniekiem, kuri
padziļināti aplūko reģiona attīstību. Ja aplūkojam Arktikas valstu aktivitātes šajā
jomā reģionā, iespējams, ka termins militarizācija, ja ar to domāta būtiska militārās
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kapacitātes palielināšanās, būtu pārāk krass faktiskās situācijas raksturojums. Lai
gan vairums valstu ir palielinājušas savu militāro klātbūtni, tās apjoms nav sasniedzis tādu līmeni, lai to definētu kā militarizāciju. Izņēmums šajā kontekstā varētu
būt Krievija, kas, lai gan pēc Aukstā kara beigām sāka no ļoti zema līmeņa, ir palielinājusi savu militāro klātbūtni visā bruņoto spēku spektrā, ieskaitot jūras, gaisa
un sauszemes spēkus. Tā no jauna veido karabāzes un lidlaukus Krievijas Arktikas zonas posmā no Barenca jūras līdz Beringa šaurumam. Tas šķietami tiek darīts
nemilitāros nolūkos, reaģējot uz komerciālās un nekomerciālās kuģošanas satiksmes
pieaugumu. Tomēr šīm bāzēm ir divējāda pielietojuma kapacitāte, un tās var tikt
izmantotas dažādās īpašās situācijās, tostarp arī militāriem mērķiem. Ir visas pazīmes, ka Krievijas plānos ir iegūt militāru dominanci Arktikas ūdeņos, panākot, ka
kuģošana notiek saskaņā ar tās noteikumiem. Tādējādi visai kuģu satiksmei un Krievijas teritoriālo ūdeņu un ekskluzīvās ekonomiskās zonas šķērsošanai ir jābūt saskaņotai iepriekš, Krievijas ledlaužiem ir jāpavada visi kuģi, kā arī lielkravu kuģiem
jābūt reģistrētiem Krievijā.25 Pamatojoties uz ANO Jūras tiesību konvenciju, šādi
Krievijas nosacījumi tiek nepārtraukti apšaubīti, un ASV ir galvenā šo ierobežojumu
pretiniece.
Barenca jūra un Kolas pussala ir Krievijai īpaši svarīga stratēģiska Arktikas daļa.
Kolas pussalas jūras karabāzes nodrošina Krievijai neierobežotu piekļuvi Ziemeļjūrai, īpaši, ja salīdzina ar tās iespējām Baltijas un Melnajā jūrās. Tas ir kā jūras bastions, no kura Krievijas parastās un kodolzemūdenes var nokļūt Ziemeļatlantijā
okeānā, un tāpēc Krievija to nopietni aizsargā ar jūras, gaisa un sauszemes spēkiem.
Ir pierādīts, ka Krievijas zemūdenes regulāri iepeld Atlantijas okeānā, izmantojot Grenlandes, Islandes un Apvienotās Karalistes koridoru. Tas varētu radīt draudus kuģošanai Atlantijas okeānā, īpaši krīzes situācijā Eiropā, kad Ziemeļatlantijas
papildspēki kļūtu ievainojami pret iespējamu uzbrukumu. Tāpat par mērķiem var
kļūt arī Atlantijas okeānā ieraktie kabeļi, atslēdzot komunikāciju starp Eiropu un
Ziemeļameriku. Šim potenciālajam apdraudējumam ir pievērsta stratēģiska uzmanība no ASV puses, kas kā atbildes soli ir no jauna aktivizējusi Otro floti.
Krievijas rīkotie “pēkšņie manevri” Arktikā un pat gaisa uzbrukuma imitācija pret
Norvēģijas bruņoto spēku pozīcijām un militārajām instalācijām ir izraisījuši spriedzi drošības jomā.26 Neraugoties uz to, ir novērots, ka bruņota konflikta izraisīšanās
Tālajos Ziemeļos ir maz iespējama. Tas drīzāk var izcelties nedaudz uz dienvidiem,
iespējams, Baltijas reģionā 27, un pēc tam NATO 5. panta izpildes rezultātā izplesties tālāk uz ziemeļiem. Neskaidrība par Krievijas nodomiem palielina iespēju, ka
tiks izstrādāti un izvērtēti dažādi scenāriji, kas prasa situācijas apzināšanos, plānošanu un koordināciju starp tām valstīm, kuras visdrīzāk tiktu iesaistītas konfliktā.
Zināmas liecības par potenciālo Arktikas un Baltijas kara teātru savstarpējo saistību
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izriet no 2019. gada NATO Baltops militārajām mācībām Baltijas jūrā, kad kopējos
manevros iesaistījās arī ASV Otrās flotes pārstāvji.28
Ņemot vērā visaptverošos drošības riskus, kas savstarpējās ekonomiskās un ģeopolitiskās sacensības rezultātā varētu rasties Arktikā, rodas jautājums par nepieciešamību
pēc jauna foruma Arktikas jautājumos, kurā, neantagonizējot Krieviju un cik vien
iespējams saglabājot Arktiku kā zemas spriedzes zonu, būtu jādiskutē arī par reģionālajiem drošības jautājumiem. Protams, ka tādām diskusijām ir vieta NATO, un tām
tur arī ir jānotiek, bet, iespējams, daudz svarīgāk, ir nepieciešama arī plašāka diskusija par visiem drošības aspektiem, kurā piedalītos arī Krievija. Kā šāds iespējamais
forums ir ticis minēts Apaļais galds Arktikas drošības spēku jautājumos, kurā piedalās
arī Krievija. Tomēr jāņem vērā, ka kopš 2013. gada Krievija tajā nav bijusi aktīva.29

SKATS NO LATVIJAS
Šī gada maijā Eiropadomes neformālās sanāksmes laikā Sibiu pilsētā Rumānijā
Latvijas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš apliecināja Latvijas mērķi būt vienai no līderēm klimata pārmaiņu jautājumos Eiropas Savienībā. 30 Ja tas īstenosies,
Latvija vairs nebūs politiski pasīva attiecībā uz šo problēmu loku. Klimata pārmaiņas, protams, ir skārušas arī Latviju, tomēr to ietekme līdz šim ir bijusi relatīvi
mērena. 31
Raksta autors uzskata, ka Ministru prezidenta deklarētajai apņēmībai palielināt Latvijas lomu klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā ir jānodrošina arī lielāka interese par situācijas attīstību Arktikā. Šāda nostāja saskanētu arī ar ārlietu
ministra Edgara Rinkēviča pausto jau pirms gada. Latvijai jābūt aktīvai diskusiju
dalībniecei visos ES formātos, kā arī NATO ietvaros un citos starptautiskajos forumos, kuros tiek aplūkoti tie vides, ekonomiskie un drošības politikas jautājumi, kas
izklāstīti šajā rakstā.
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ENERĢĒTIKA:
LOKĀLIE UZDEVUMI
REĢIONĀLĀ KONTEKSTĀ
Reinis Āboltiņš
Rīgas Tehniskās universitātes doktorants |
Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks

Iespējams, tas izklausās neparasti, tomēr enerģētikas sektors ir līdzīgs izglītības sektoram: attīstība un pārmaiņas jāplāno ilglaicīgā perspektīvā un savlaicīgi, jo pārmaiņas var notikt salīdzinoši lēni, tās jāveic pakāpeniski un pārdomāti, lai sektora
pakalpojumu lietotājs (izglītības sektora gadījumā – skolēni un studenti, enerģētikas sektora gadījumā – enerģijas ražotāji, tirgotāji, patērētāji) var ņemt vērā plānotās
izmaiņas un pagūt pielāgoties, uzņemot jaunu informāciju, iegūstot nepieciešamās
zināšanas un mainot paradumus.
Šī apskata autors prognozēs par 2019. gadu rakstīja, ka 2019. gads būs garlaicīgs
iesākto rīcību turpinājums. Protams, ne tādēļ, ka nozarē nekas nenotiktu, bet tādēļ,
ka attīstība būs relatīvi prognozējama – tiks pabeigti, turpināti un iesākti infrastruktūras projekti, tālāk attīstīta regulējošā vide, kas veido nosacījumus vienota enerģijas tirgus efektīvai funkcionēšanai. Tika prognozēts, ka 2019. gadā varētu tikt likti
pamati jaunas enerģijas ražošanas atbalsta sistēmas izveidošanai, procesā piedzīvojot aktīvas debates par piemērotākajiem atbalsta veidiem, vienalga, vai tie būtu ar
augstāku stabilitāti un garantiju līmeni, vai arī vairāk balstīti tirgus principos.
Var teikt, ka kopumā prognozes, ka 2019. gadu raksturos iesākto lietu turpināšana
un precizēšana ceļā uz turpmākajos gados uzstādītajiem mērķiem, ir piepildījušās.
Lai arī, iespējams, garlaicīgos toņos, tomēr ir vērts paskatīties un atgādināt, kādas
iekšpolitiskās un ārpolitiskās norises veidojušas vidi, kurā enerģētikas sektors ir
attīstījies līdz šim un attīstīsies turpmākajos gados.
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DOMINĒJOŠIE TEMATI
2018. gadā izdarītās prognozes ir piepildījušās daļēji, jo vairāki svarīgi temati attīstījušies mazliet atšķirīgā gultnē, nekā tika prognozēts. Tā, piemēram, dienaskārtībā
neparādījās diskusijas par jauna veida atbalsta sistēmu enerģijas ražošanai, izmantojot atjaunīgos enerģijas resursus (AER). Līdzīgi noticis arī ar dabasgāzes tirgu saistītajām debatēm – trīs Baltijas valstu nespēja panākt vienošanos par vienotu dabasgāzes tirgu Baltijas valstīs veicinājusi darbu, kas ieguldīts nu jau vienota Latvijas,
Igaunijas un Somijas dabasgāzes tirgus attīstībā, Lietuvu atstājot ārpus jaunā sadarbības projekta.
Toties debates par obligātā iepirkuma komponenti (OIK) turpinājās, lai arī mazāk
intensīvi un mazāk populistiski nekā 2018. gadā, kas bija Saeimas vēlēšanu gads.
Iekšpolitiski sensitīvā cīņa ar OIK kļuva piezemētāka un iegūla produktīvākā – juridiskā gultnē, jo tika uzsākta izmeklēšanas institūciju iesaistīšana faktiskas likumu
nepildīšanas konstatēšanā, un sekoja OIK maksājumu saņemšanas tiesību atcelšana
daudziem OIK saņēmējiem.
OIK diskusija joprojām saglabāja “pārāk dārgas enerģijas” auru, tomēr vairāk ievirzījās OIK maksājumu saņēmēju pārkāpumu izmeklēšanas un pārkāpēju sodīšanas gultnē. Tematisko aktualitāti saglabāja arī OIK atcelšana, uzturot patērētājus
maldinošo diskursu, ka elektrība ir dārga un tā ir dārga OIK dēļ: neviens no abiem
apgalvojumiem neiztur kritiku. Publiskajā runā dārgas elektrības apoloģēti apzināti
vai aiz nezināšanas turpināja jaukt tādus jēdzienus kā elektrības cena un maksa par
elektroenerģiju. Elektrībai ir tirgus cena vai arī elektrības tirgotāja noteikta fiksēta
cena par vienu kWh. Taču elektrības cena ir tikai viena no maksājumu jeb rēķinu par
patērēto elektroenerģiju veidojošajām sastāvdaļām, jo rēķina kopējo summu veido
arī maksa par pārvades un sadales pakalpojumu, OIK par koģenerāciju, OIK par
AER, maksa par pieslēguma jaudu un pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
OIK diskusija jāskata arī brīva elektroenerģijas tirgus efektīvas funkcionēšanas kontekstā: ja juridiskās personas jau vairāk nekā 10 gadus aktīvi izmanto brīva elektrības
tirgus priekšrocības, tad mājsaimniecību sektorā brīva tirgus priekšrocības izmanto
tikai aptuveni viens procents patērētāju. Lielākā daļa patērētāju arī piecus gadus pēc
tirgus atvēršanas mājsaimniecībām joprojām ne reizi nav nomainījuši savu elektroenerģijas tirgotāju un tirgotāja piedāvāto produktu, tā būtiski pārmaksājot par elektrību jau piecus gadus.
Šāda situācija norāda uz nepilnībām, kas neļauj patērētājiem pilnībā un efektīvi
izmantot brīva tirgus sniegtās iespējas, un tā neatbilst Eiropas Savienības stratēģijās pēdējos 10 gadus iekļautajam un uzsvērtajam principam, ka patērētāja intereses
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ir pirmajā vietā – tiesības un faktiskas iespējas izvēlēties pakalpojuma sniedzēju un
produktu, tiesības saņemt detalizētu informāciju par enerģijas pakalpojuma izmaksām. Latvijā politiķi saziņā ar sabiedrību joprojām izmanto atsauces uz administratīvu vai politisku cenu regulēšanu, nevis sniedz objektīvu informāciju, aicina izmantot savas tiesības un mudina patērētājus izdarīt atbildīgu izvēli.
Ņemot vērā vilkmi elektrības cenas noteikt administratīvā un politiskā veidā, enerģijas patērētāji netiek motivēti atbildīgi attiekties pret energoefektivitāti. Investēt
enerģijas efektīvā patēriņā vai bez izmaksām mainīt savus enerģijas lietošanas paradumus ir izrādījies un turpina būt sarežģītāk, nekā censties politiski panākt, ka elektrība maksā mazāk. Paradokss ir tajā, ka patērētāji paši savu personisko enerģētisko
drošību varētu uzlabot, sākot mainīt savus enerģijas patēriņa paradumus un novērtējot, kādu daļu rēķinā par elektroenerģiju veido elektrības cena un kādu – visas pārējās rēķina sastāvdaļas.
2019. gadā turpināja attīstīties vairākas ar enerģētisko drošību saistītas enerģētikas
sektora aktivitātes. Divi infrastruktūras projekti ir tieši saistīti ar energoapgādes drošumu: tika pabeigts viens no pēdējās desmitgades vērienīgākajiem projektiem – Kurzemes loks, izveidojot 330 kV gaisvadu elektrolīniju, kas aptver Kurzemes reģionu,
savienojot Zemgali, Kurzemi un Rīgu. Aktīvu īstenošanu uzsāka cits Latvijas energoapgādei nozīmīgs projekts – trešais 330 kV gaisvadu elektrolīnijas starpsavienojums ar Igauniju. Šī starpsavienojuma izveidošana, kurā ir ieinteresēta gan Latvija,
gan Igaunija, palīdzēs samazināt pārvades sastrēgumus elektroenerģijas plūsmai
starp Latviju un Igauniju, radot papildu jaudas elektrības pārvadīšanai no Igaunijas
gan izmantošanai Latvijā, gan tranzītam tālāk uz Lietuvu, kur ir izteikts elektroenerģijas deficīts nepietiekamu ražošanas jaudu dēļ.

EIROPAS ENERĢĒTIKAS SAVIENĪBAS IETVARS
Uz 2019. gadu ir vērts atskatīties un 2020. gadā ieskatīties caur Eiropas Enerģētikas
Savienības (EES) piecu dimensiju1 prizmu, jo tas dod iespēju iegūt visaptverošu ainu
par sektora kopējo situāciju plašākā, ne tikai nacionālā kontekstā. Uztveramības
nolūkā situācija katrā no piecām EES dimensijām aplūkota no EES mērķu sasniegšanu veicinošu un traucējošu faktoru viedokļa.
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Enerģētiskā drošība, solidaritāte un uzticēšanās
Veicinoši faktori
Latvijas enerģētiskā atkarība ir augstāka par ES vidējo rādītāju, jo lielu daļu primāro
enerģijas resursu tā importē. Latvija importē arī būtisku daļu elektroenerģijas, taču
tas notiek pamatā divu iemeslu dēļ – vai nu nav iespējams visu nepieciešamo elektroenerģiju saražot uz vietas Latvijā, vai arī ekonomiski izdevīgāk ir elektrību importēt,
nevis saražot pašiem. Latvija ir ieinteresēta uzlabot savu enerģētisko drošību, tajā
skaitā, pilnveidojot sadarbību ar partneriem Baltijas jūras reģionā.
ES fondu līdzfinansējums ir devis iespēju pilnveidot enerģijas infrastruktūru. Ir
pabeigts Kurzemes loka projekts (110 kV līniju nomainīšana ar 330 kV līniju), tā
stiprinot Latvijas rietumu daļas energoapgādi.
Latvijas enerģētisko drošību var skatīt arī reģionālā kontekstā. Enerģijas infrastruktūras projekti kaimiņvalstīs ir uzlabojuši ne tikai šo valstu pašu enerģētisko drošību, bet visu trīs Baltijas valstu kā vienota reģiona enerģētisko drošību. Igaunijā
jau kopš 2014. gada darbojas Estlink 2 zemūdens augstsprieguma līdzstrāvas kabelis2, kas savieno Igauniju ar Somiju un kopā ar Estlink 1 zemūdens kabeli nodrošina
efektīvu elektroenerģijas apmaiņu un tirdzniecību starp Skandināviju un Igauniju
un tālāk arī ar Latviju un Lietuvu. Savukārt Lietuvai kopš 2016. gada ir NordBalt
starpsavienojums3 ar Zviedriju (Nord Pool elektroenerģijas biržas SE4 cenu zonu),
kas palīdz segt elektroenerģijas deficītu Lietuvā, tā samazinot elektrības biržas cenu
gan Lietuvā, gan Latvijā. Tāpat Lietuva ar gaisvadu augstsprieguma elektrolīniju
LitPol Link 4 ir savienota ar Polijas energosistēmu, gan nodrošinot iespēju apmainīties ar elektroenerģiju starp abām kaimiņvalstīm, gan kalpojot arī par Baltijas valstu
sinhronizācijas ar kontinentālās Eiropas energosistēmu projekta pamatu.
Tāpat enerģētisko drošību reģionā uzlaboja Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa darbības uzsākšana 2014. gada nogalē, nodrošinot alternatīvas dabasgāzes
piegādes iespējas patērētājiem Baltijas valstīs un iespēju veidot dinamisku dabasgāzes tirgu. 2017. gada novembrī spēkā stājušās Gāzes piegādes drošības regulas5
kontekstā var atzīmēt, ka Latvijas valdība atbalsta lielāku informācijas un darījumu
nosacījumu caurspīdīgumu un nosacījumu izvērtēšanu vēl pirms darījumu noslēgšanas. Gāzes tirgus liberalizācija Latvijā 2017. gadā ievadīja nosacītu divu gadu ieskriešanās posmu visiem gāzes tirgus dalībniekiem – piegādātājiem, tirgotājiem, vienotajam pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram (Conexus Baltic Grid), sadales
sistēmas operatoram (Gaso) un, protams, gan komerciālajiem, gan mājsaimniecību
patērētājiem. Līdz ar tirgus atvēršanu Latvijā strauji sākts darbs pie vienota Latvijas, Igaunijas un Somijas gāzes tirgus izveidošanas. Šo procesu stiprina Igaunijas un
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Somijas gāzes starpsavienojuma Balticconnector projekts. Baltijas valstu un Somijas gāzes pārvades infrastruktūru savienojošais cauruļvads tika atklāts 2019. gada
decembrī6, un tā darbības uzsākšana uzskatāma par nozīmīgu soli reģiona gāzapgādes stiprināšanā.

Traucējoši faktori
Atsevišķu enerģētikas politikas aspektu, kas palīdz stiprināt enerģētisko drošību,
ieviešana ir bijusi un turpina būt lēna, un tai nav politiska atbalsta. Vājais progress
un daudzās barjeras energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī atbildīgo institūciju
nespēja pieņemt stratēģiskus lēmumus par atjaunīgo energoresursu izmantošanu
un turpmāko attīstību, iespējams, ir uzskatāmākie EES pirmās dimensijas mērķu
sasniegšanas traucēkļu piemēri.

Pilnībā integrēts Eiropas enerģijas tirgus
Veicinoši faktori
Latvija ir neliels enerģijas tirgus, un tās lielākie enerģijas ražotāji ir salīdzinoši mazi
spēlētāji Eiropas enerģijas tirgū. Latvija ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektroenerģijas biržas Nord Pool dalībniece ar savu atsevišķu cenu zonu un tādejādi ir
integrēta plašākā Baltijas jūras reģiona elektroenerģijas tirgū, kur var izmantot tirgošanās un konkurētspējīgu cenu priekšrocības. Elektrības tirgus liberalizācija Latvijā
sākās 2007. gadā, brīva tirgus nosacījumus vispirms attiecinot uz lielajiem komerciālajiem patērētājiem, tad pamazām iesaistot pārējos komerciālos patērētājus un, visbeidzot, 2015. gadā arī mājsaimniecības. Elektroenerģijas tirgus kopumā darbojas
labi un var kalpot par atkārtojamu piemēru arī gāzes tirgus attīstīšanai. Jau pirmajos divos gados pēc gāzes tirgus atvēršanas konkurencei īpaši aktīvi jauno situāciju
izmantojuši lielie gāzes patērētāji, galvenokārt enerģijas ražošanas uzņēmumi, kas
dabasgāzi izmanto elektroenerģijas un siltuma ražošanai koģenerācijā vai tikai siltuma ražošanai katlumājās, kas ar siltumu un karsto ūdeni apgādā centralizētās siltumapgādes sistēmai pieslēgtus gala patērētājus.
Baltijas valstu, tātad arī Latvijas, elektroenerģijas pārvades sistēma ir labi savienota ar citām reģiona valstīm ar EstLink 1 un EstLink 2, NordBalt zemūdens augstsprieguma līdzstrāvas kabeļiem un LitPol Link gaisvadu augstsprieguma maiņstrāvas līniju. Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes terminālis nodrošina dabasgāzes
alternatīvas vai papildu piegādes iespējas. Darbību ir uzsācis Igaunijas–Somijas
starpsavienojums Balticconnector un uzsākts darbs pie Lietuvas un Polijas gāzes
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pārvades sistēmas savienojošā GIPL cauruļvada7 projekta īstenošanas. GIPL cauruļvada būvniecības izmaksas Polijas teritorijā daļēji sedz arī visas trīs Baltijas
valstis, kas ir tieši ieinteresētas tā izveidošanā un darbībā. Kad visi šie starpsavienojumi būs sākuši efektīvi darboties, arī Latvija kā daļa no Baltijas reģiona būs
labāk integrēta vienotajā Eiropas Savienības gāzes tirgū. Galvenie ieguvēji no tā
būs patērētāji Baltijas valstīs, kam būs labākas iespējas izvēlēties un mainīt gāzes
piegādātāju.

Traucējoši faktori
Ja vēl 2019. gada vidū par vienota tirgus darbību traucējošu faktoru varēja uzskatīt to, ka vēl nebija apstiprināti Latvijas gāzes pārvades sistēmas operatora Conexus
Baltic Grid sistēmas izmantošanas tarifi, tad novembrī šie tarifi pēc ilgstošām un
intensīvām konsultācijām ar pērējiem reģiona gāzes pārvades sistēmu operatoriem un sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem tika apstiprināti, nodrošinot, ka
ar 2020. gada 1. janvāri varēs sākt darboties vienots Latvijas, Igaunijas un Somijas gāzes tirgus ar vienotu tarifu zonu un bez ieejas-izejas punktiem uz šo valstu
robežām.8

Patēriņa vadību sekmējoša energoefektivitāte
Veicinoši faktori
Latvijā ir vāji energoefektivitātes rādītāji, īpatnējam enerģijas patēriņam ēkās pārsniedzot 210 kWh/m2 gadā. Šāda situācija norāda uz ievērojamu enerģijas taupīšanas
potenciālu, samazinot patēriņu. Labāku energoefektivitāti var sasniegt, veicot dzīvojamo ēku dziļo renovāciju vai vismaz nosiltinot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
pilsētās. Šobrīd tikai aptuveni 5 % no dzīvojamajām ēkām ir veikta siltināšana vai
renovācija. Energoefektivitātes tirgus vērtība tiek lēsta lielāka par 6 miljardiem eiro,
ko ideālā gadījumā vajadzētu izlīdzināt energoefektivitātes pasākumiem nākamo
desmit gadu laikā.

Traucējoši faktori
2016. gadā tika pieņemts Energoefektivitātes likums, kā mērķis ir energoresursu
racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas.9 Likumā ietverts regulējums, kas izriet no ES
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Energoefektivitātes direktīvas prasībām un nosedz tādus tematus kā energoaudits,
energopārvaldība, energoefektivitātes pasākumi, energoefektivitātes pakalpojumu
tirgus attīstības nosacījumi. Tomēr, lai arī likums ir pieņemts un vairākus gadus ir
spēkā, energoefektivitātes pasākumi mājsaimniecību sektorā un rūpniecībā liek
vēlēties vairāk, jo tiek īstenoti kūtri. Lēnam energoefektivitātes pieaugumam ir daudzas barjeras, un kā dažas galvenās enerģijas patēriņa pusē var minēt nepietiekamu
informētību, nepietiekamas zināšanas, nepietiekamus finanšu resursus, dārgu aizņemšanos energoefektivitātes pasākumu veikšanai, administratīvi sarežģītas procedūras, cikliskus atbalsta mehānismus, dalītus stimulus, kas neļauj sajust pietiekami
drīzu atdevi no ieguldījumiem energoefektivitātē. Enerģijas piegādes jeb pakalpojumu sniedzēju pusē energoapgādes komersanti joprojām turpina skeptiski raudzīties uz gala patēriņa energoefektivitātes uzlabošanu, izmantojot energoefektivitātes
pienākumu shēmas (EPS), uzskatot, ka EPS sarežģīs un sadārdzinās pakalpojumu
sniegšanu. Lai arī ir ieviestas, piemēram, daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes
pasākumu atbalsta programmas, tomēr tajās pieejamā finansējuma apjoms tālu atpaliek no apjoma, kāds būtu nepieciešams plašas un visaptverošas energoefektivitātes
kustības panākšanai.10

Ekonomikas dekarbonizācija
Veicinoši faktori
Latvijai ir ierobežots vietējo resursu klāsts – tai nav savu fosilo energoresursu, un
kūdra, kā Latvijā ir daudz un kas ar nelielu piepūli tiek ieskaitīta ilgstoši atjaunīgu
resursu kategorijā, enerģijas ražošanā netiek izmantota tikpat kā nemaz. Tomēr Latvijā ir pieejams plašs atjaunīgo resursu klāsts: dažādus biomasas veidus var izmantot apkures siltuma un elektroenerģijas ražošanā. Katlumājās un nelielas jaudas
koģenerācijas stacijās izmanto galvenokārt koksnes biomasu, kamēr lauksaimniecisko biomasu izmanto galvenokārt biogāzes elektrostacijās. Pielietojot ilgtspējīgu AER atbalsta sistēmu, citu veidu atjaunīgo resursu izmantošanai ir potenciāls
augt, tā samazinot nepieciešamību enerģijas ražošanas vajadzībām importēt fosilo
kurināmo.

Traucējoši faktori
Valdība uzskata, ka kopumā Latvijai ir labi AER daļas bruto gala patēriņa (BGP) rādītāji, kas ir trešie augstākie ES uzreiz pēc Zviedrijas un Somijas un nedaudz labāki par
Austriju un Dāniju, kam ir attiecīgi ceturtie un piektie labākie rādītāji ES.11 Augstā
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AER daļa BGP padara Latvijai nozīmīgu progresu AER daļas palielināšanā salīdzinoši sarežģītāku nekā tām ES dalībvalstīm, kam ir ievērojami zemāka AER daļa BGP.
Līdzīgi ir ar energoefektivitātes pasākumiem un CO2 izmešiem: starp dažādiem
tautsaimniecības sektoriem ir domstarpības par to, kurš sektors rada mazāk vai vairāk CO2 izmešu. Ne-ETS sektors, kas ietver lauksaimniecību (ieskaitot mežsaimniecību) un transportu, rada vairāk CO2, nekā ETS sektors. Šo situāciju par netaisnīgu
uzskata enerģijas ražotāji, kuri vēlētos, lai lielākie piesārņotāji arī samazinātu CO2
izmešu apjomu.

Pētniecība, inovācijas un konkurētspēja
Veicinoši faktori
Iespējams, globālā mērogā Latvija enerģijas izpētē nav līderu vidū, taču tai ir visas
iespējas un potenciāls par tādu kļūt, veiksmīgi un efektīvi izmantojot ES fondus
(piemēram, Horizon 2020) izpētei un inovācijām. ES finansējuma pieejamība enerģijas risinājumu izpētes un attīstības projektiem ir viens no dzinējspēkiem plašākai
AER un gudro tehnoloģiju, kā arī augsti efektīvu energoefektivitātes risinājumu
iekļaušanai nākotnes enerģētikas sektora attīstībā. Arī zinātnieki un enerģētikas sektora praktiķi labi redz izpētes un attīstības lomu plašākā Eiropas Enerģētikas Savienības procesā.

Traucējoši faktori
Valdībai nepietiek politiskās gribas vai spējas saskatīt potenciālos ieguvumus no
enerģētikas sektorā veiktās izpētes līdzfinansēšanas. Situāciju nelabvēlīgi ietekmē
vispārēja līdzekļu nepietiekamība, tajā skaitā nepietiekami līdzekļi izpētes un attīstības atbalstīšanai. Citi tautsaimniecības sektori arī prasa daudz resursu, un izpēte
enerģētikas sektorā netiek uzskatīta par prioritāti, salīdzinot ar sabiedrības veselību, izglītību vai sociālā atbalsta sistēmu. Šajā kontekstā lielākais risks ir nespēja
pietiekami novērtēt, kādu pienesumu visai tautsaimniecībai var dot nedaudz lielāks
atbalsts inovācijām un tehnoloģiju attīstībai enerģētikas sektorā.
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SPĒJA VEICINĀT TURPMĀKU EES ATTĪSTĪBU
Politiskā līmenī Latvija vienmēr ir paudusi atbalstu EES, lai arī kāda varētu būt šāda
atbalsta ietekme uz politikas veidošanu, kas izriet no EES galvenajiem mērķiem. EES
mērķu turpmākai atbalstīšanai varētu saglabāties ierobežojumi, kas saistīti ar esošo
ES tiesību aktu grozīšanu vai jaunu pieņemšanu. Īpaši jutīgs gan Latvijai, gan citām
ES dalībvalstīm varētu izrādīties subsidiaritātes princips, radot sajūtu, ka Eiropas
Komisijas jaunās enerģētikas un klimata iniciatīvas pārāk ietekmē to suverēnās tiesības pašām pieņemt lēmumu par savu enerģijas portfeli.
Latvija līdz šim ir atbalstījusi Eiropas Komisijas iniciatīvas, kuru mērķis ir bijis
sadarbības labāka koordinācija un uzlabota solidaritāte starp ES dalībvalstīm. Kā
piemēru šeit var minēt debates par Gāzes piegādes drošības regulas normām, kas
dod iespēju novērtēt dalībvalstu vienošanās par gāzes piegādi ar trešajām valstīm.
Šāds Latvijas atbalsts ir bijis saprotams, saskatot ieguvumus no maza tirgus dalībnieka pozīcijām, – EK atbalsts var būt noderīgs sarunās ar potenciālajiem energoresursu piegādātājiem par ilgtermiņa piegādēm.
Latvija ir viens no spēlētājiem ES Padomes sanāksmēs un sadarbojas ar valstīm, kam
ir līdzīga attieksme, līdzīgas problēmas un pieeja problēmu risināšanā. Parasti trīs
Baltijas valstis reģionam svarīgos jautājumos koordinē savu pozīciju. Visticamāk,
ka Latvija, iesaistoties debatēs par EES turpmāko attīstību, enerģijas sektorā turpinās savstarpējīguma principa ievērošanas politiku. Reģionālās sadarbības kontekstā
2019. gadā izgaismojās atšķirīgs Latvijas un Lietuvas skatījums par Baltkrievijā uzbūvētās Astravjecas AES saražotās elektroenerģijas izmantošanu, oficiālajai Lietuvai
uzsverot projekta nedrošumu12 un aktīvi cenšoties panākt Latvijas noraidošu attieksmi pret šo projektu, taču Latvijas valdība līdz šim ir ieņēmusi neitrālu nostāju, iespējams, ņemot vērā dzelzceļa kravas pārvadājumu no Baltkrievijas stratēģisko nozīmi
Latvijas ostu noslogošanā ar tranzīta kravām un kravu tranzīta pienesumu transporta
sektora apgrozījuma veidošanā un šī sektora daļu Latvijas iekšzemes kopproduktā.

ATSVAIDZINĀTS ENERĢIJAS UN KLIMATA POLITIKAS
REDZĒJUMS: EIROPAS ZAĻAIS KURSS
2019. gada 11. decembrī Eiropas Komisija publiskoja jaunu politisku apņemšanos –
Eiropas Zaļo kursu (EZK) – ar vēl lielāku apņēmību turpināt veidot klimatneitrālu
tautsaimniecību Eiropas Savienībā, nodrošinot plašāku atjaunīgo resursu izmantošanu, augstāku energoefektivitāti, zemākus siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešus
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visos ekonomikas sektoros. Eiropas Zaļais kurss balstās uz Eiropas Savienības valstu
iedzīvotājiem jau pazīstamajiem enerģijas, vides un klimata principiem, kas līdz šim
bijuši ietverti vairākās ilgtermiņa stratēģijās, ieskaitot Eiropas Enerģētikas savienības
stratēģiju. EZK vēl vairāk uzsvērta reālas rīcības nepieciešamība, politiskas apņemšanās transformējot juridiskās saistībās, – EK plāno nākt klajā ar Eiropas Klimata
likuma priekšlikumu, kas EK ieskatā kļūs par izšķirošo stimulu investīcijām oglekļa
neitrālā attīstībā un aptvers enerģijas ražošanu, ēku energoefektivitāti, inovācijas rūpniecībā un zaļāku mobilitāti transporta sektorā.13

NACIONĀLAIS ENERĢIJAS UN KLIMATA PLĀNS
Nevar nepieminēt, ka 2019. gada dienas kārtībā bija arī Nacionālā Enerģētikas un
klimata plāna (NEKP) gala versijas izstrāde14, kurā ietvertie mērķi siltumnīcefekta
emisiju mazināšanai veidos nākotnes prioritātes enerģētikas nozarē, tai skaitā atsevišķu energoresursu izmantošanai, kā arī veicinātu pāreju uz jaunu un efektīvāku
tehnoloģiju plašāku pielietojumu tautsaimniecībā. Lai arī NEKP pilnveidotā versija
Eiropas Komisijai bija jāiesniedz līdz 2019. gada beigām, prognozējams, ka darbs
pie ambiciozāku mērķu uzstādīšanas un atbilstošu politikas instrumentu noteikšanas turpināsies arī 2020. gadā. Korekcijas NEKP mērķos un iezīmēto politikas instrumentu klāstā varētu izraisīt jaunas EK likumdošanas iniciatīvas enerģētikas un
klimata jomā, kas jāskata jaunā EK sastāva publiskotās Eiropas Zaļās vienošanās
kontekstā.

PROGNOZES 2020. GADAM
2020. gadā Latvijā turpināsies vairākas iesāktās iestrādnes – trešā elektroenerģijas
330 kV starpsavienojuma ar Igauniju būvniecība, pirmos pārbaudījumus piedzīvos
vienotais Latvijas, Igaunijas un Somijas gāzes tirgus un tā regulējums. Gāzes tirgus
attīstības kontekstā jāskata arī GIPL cauruļvada starpsavienojuma aktīvas būvniecības uzsākšana. Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori turpinās
gatavoties Baltijas energosistēmas darbības sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas
elektroenerģijas pārvades sistēmu, izmantojot LitPol gaisvadu starpsavienojumu.
Tāpat būs interesanti vērot, kādu risinājumu radīs Igaunijas lielākais elektroenerģijas ražotājs, cenšoties samazināt salīdzinoši augsto CO2 cenu ietekmi uz ražošanu un
elektroenerģijas cenu – būtiski mainīs izmantotās elektrības ražošanas tehnoloģijas
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vai vairāk paļausies uz elektroenerģijas importu no Somijas un Latvijas. Visbeidzot,
jācer, ka Latvijā no letarģiskā miega pamodīsies ļoti daudzi elektroenerģijas lietotāji,
kuri vēl piecus gadus pēc tirgus atvēršanas brīvai konkurencei joprojām nav izdarījuši izvēli par labu sev un ietiepīgi turpina gaidīt politiski regulētu elektrības cenu.
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PUBLISKĀ DIPLOMĀTIJA
PRIORITĀŠU KRUSTCELĒS
Silvestrs Savickis
Rīgas Stradiņa universitātes doktorants |
Sabiedrisko attiecību aģentūras “LEAD” līdzīpašnieks un vadītājs

Tas bija pirms teju 17 gadiem. 2003. gada 26. janvāra svētdienas vidū, kad ASV
Valsts sekretārs Kolins Pauels (Colin L. Powell) uzrunāja Pasaules Ekonomikas
foruma (World Economic Forum) dalībniekus Davosā, Šveicē. Starp klausītājiem bija
Džozefs Nīje (Joseph S. Nye JR.) – politikas zinātnieks, savulaik Hārvarda Universitātes Kenedija valdības skolas dekāns un Bila Klintona administrācijas darbinieks,
“maigās varas” koncepta iedibinātājs. Viņš ar interesi sekoja līdzi diskusijai, kuru
iniciēja bijušais Kenterberijas arhibīskaps Džordžs Kerijs (George Carey), vaicādams
ASV Valsts sekretāram, kāpēc ASV pasaules politikā šķietami koncentrējas galvenokārt uz militārā spēka (hard power) izmantošanu, nevis uz “maigo varu”. Pauela
atbilde bija politkorekta, norādot, ka militārais spēks bija nepieciešams, lai uzvarētu Otrajā Pasaules karā, bet ASV dominance pasaulē sākās ne jau ar uzvaru karā,
bet gan ar … Maršala plānu.1 Vēl pēc sešiem gadiem savā grāmatā “Soft Power: The
Means To Success in World Politics”, kas precīzi iezīmēja maigās varas robežas, Nīje
citēja bijušo ASV Pārstāvju palātas spīkeri Ņūtu Gingriču (Newt Gingrich): “Īstā
atslēga nav tā, cik daudz ienaidnieku es nogalinu, īstā atslēga ir tā, cik daudz sabiedroto es iegūstu.”2
Pasaules atšķirīgo vērtību un kultūru daudzveidībā miers un labklājība ieņem noteicošo vietu. “Miera salu pastāvēšana [Rietumu pasaule] ir pierādījums maigās varas
aizvien pieaugošajai nozīmei, kur valda kopējas vērtības un sapratne par pieņemamu
uzvedību starp demokrātiskam valstīm.” Publiskā diplomātija ir būtisks instruments
maigās varas arsenālā. Lai spētu ģenerēt maigo varu, publiskai diplomātijai ir nepieciešama izpratne par uzticamības lomu, paškritiku un pilsonisko sabiedrību. 3 Maigā
vara ir būtisks instruments valsts tēla veidošanā, kas netiešā veidā veicina un palīdz
realizēt valsts intereses starptautiskajā arēnā.
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Sabiedroto iegūšana starptautiskajā politikā maz ar ko atšķiras no draugu iegūšanas
savā kopienā, neatkarīgi no tā, vai tā ir iela, kurā dzīvo, ciems, pilsēta, valsts vai plašā
pasaule. Mērogs ir atkarīgs no spēles laukuma. Neapšaubāmi, publiskā diplomātija ir
centrālais simpātiska valsts tēla veidošanas instrumentārijs starptautiskajā politikā.

DZĪRES LATVIJAS 100-GADES IETVAROS
2018. gads neapšaubāmi bija pats ražīgākais gads no publiskās diplomātijas resursu
viedokļa – Ārlietu dienesta 100-gades publiskās diplomātijas programma un tai
atvēlētie resursi sasniedza savu tā brīža maksimumu. Saprotams, ka Latvijas jubilejas gadā minētajā laukā tika plānotas un notika daudzskaitlīgas aktivitātes. Ārlietu
ministrijas 2018. gada publiskā pārskata sadaļā “Latvijas valsts simtgades publiskās
diplomātijas programmas īstenošana” ir teikts: “Programmas ietvaros 2018. gadā
īstenoti 340 projekti 39 valstīs, nodrošināti informatīvie materiāli un to tulkojumi
angļu, vācu, franču, krievu, arābu un korejiešu valodā.
Atbalstot citu institūciju Simtgades nacionālās programmas projektu ilgtspēju,
izveidoti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un 65 Latvijas muzeju kopīgi veidotās
izstādes “Latvijas gadsimts” mobilie stendi angļu, vācu, franču, gruzīnu, ungāru un
čehu valodā, kā arī mobilās izstādes stendu versijas plakātu un interaktīvas virtuālas
izstādes formātā. Nodrošināts publiskās diplomātijas atbalsts simtgades filmu tulkošanai un subtitrēšanai. Kā centrālā Latvijas valsts simtgades svētku kulminācija bija
Ārlietu ministrijas Latvijas valsts simtgades svētku programma un tās komunikācija,
koordinējot ne tikai diplomātisko pārstāvniecību, bet arī Goda konsulu un diasporas organizāciju organizētos Valsts svētku pasākumus visā pasaulē. Par godu Latvijas simtgadei Tukuma vecpilsētā 2018. gada 15. novembrī tika atklāts pirmā Latvijas
ārlietu ministra un izcilā valstsvīra Zigfrīda Annas Meierovica piemineklis.4”
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs rezumēja: “Atskatoties uz
2018. gadu, tas Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem bija īpašs gads, jo tika sumināta
valsts pirmā simtgade. Šis vēsturiskais notikums gada laikā atspoguļojās gan augsta
līmeņa ārvalstu viesu vizītēs Latvijā, gan ārvalstīs notikušajos valsts simtgades svinību pasākumos, vēstījot, ka latvieši ir sena tauta un jauna nācija, ka Latvija ir valsts
ar bagātu kultūras mantojumu, inovatīvu, radošu garu un izcilām personībām.”5
Lai arī Latvijas valsts 100-gades publiskās diplomātijas programmas oficiālais izpildes laiks ilgst no 2017. līdz 2021. gadam ieskaitot, Ārlietu ministrijas rīcībā nodotie
valsts budžeta resursi ir sadalīti, paredzot lielāko pasākumu skaitu tieši 2018. gadā,
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kad bija iecerēti 300 pasākumi. Savukārt gadu pirms Latvijas 100-gades gada –
2017. gadā kopumā bija jābūt realizētam 51 pasākumam, bet 2019. un 2020. gadā –
70 pasākumi katrā no tiem. Noslēdzot ciklu, 2021. gadā ĀM ir iecerējusi sarīkot
90 publiskās diplomātijas pasākumus.6

1. tabula. Paskaidrojums par Ārlietu ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu
pieprasījumu vidējam termiņam, politikas un resursus vadības kartes, 1. Latvijas
ārpolitikas plānošana un īstenošana, raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji.
Gads

Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas
programmas projekti gadā (skaits)

2017 (izpilde)

51

2018 (plāns)

300

2019 (projekts)

70

2020 (prognoze)

70

2021 (prognoze)

90

PUBLISKĀ DIPLOMĀTIJA LATVIJAS ĀRPOLITIKAS UN
DROŠĪBAS POLITIKAS KONTEKSTĀ 2019. GADĀ
Edgars Rinkēvičs ir Latvijas Republikas ārlietu ministrs jau kopš 2011. gada un jau
šobrīd ir visilgāk amatā esošais ārlietu ministrs neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas laikos.
“Šodienas pasaule nav mūsu izcilā rakstnieka Kārļa Skalbes pasaku pasaule, kur
Miera un Pieticības malā valda miers un laime un katram debesīs iesprausta viņa
karote,” ar šādiem vārdiem Saeimā E. Rinkēvičs ievadīja Saeimas ārpolitikas debates
2019. gada 24. janvārī. Ārlietu ministrs nosauca šādas Latvijas Ārpolitikas prioritātes 2019. gadam: 1) rūpes par Latvijas iedzīvotāju labklājību un ārējo drošību; 2) vienota un droša Eiropas Savienība arī pēc Apvienotās Karalistes aiziešanas, balstoties
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbības formātā; 3) transatlantisko attiecību stiprināšana caur NATO un ASV un Kanādu divpusēji; 4) Latvijas uzņēmumu eksporta
iespēju un tirgu apguves sekmēšana un ārvalstu investīciju piesaiste; 5) saiknes stiprināšana ar tautiešiem ārvalstīs.7
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Tomēr Latvijas tēla un publiskās diplomātijas tematika ministra ziņojumā tiešā
veidā neizskanēja. Saeimas Ārpolitikas debatēs, atbildot ministra uzrunai, Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece cita starpā minēja: “2018. bija Latvijas simtgades
gads. Pērn Dziesmu svētkos mēs jutām lepnumu, redzot daudzos latviešu korus un
deju kopas no visas pasaules. Mūsu valsts simtgadi svinēja 37 pasaules valstīs,” tādejādi savā uzrunā īsi pieminot publiskās diplomātijas elementus Latvijas ārpolitikā.
Citā atbildes uzrunā Saeimas deputāte Linda Ozola (JKP), runājot savas frakcijas vārdā, skaidri norādīja: “Tad daži vārdi par to, kā šajā ziņojumā nav, respektīvi,
par Latvijas tēlu”, no savas puses turpinot: “Man ir prieks lasīt valdības deklarācijā
punktu par to, ka uzlabosim Latvijas valsts institūciju mērķtiecīgu darbību valsts
pozitīvas starptautiskas atpazīstamības nodrošināšanā, izmantojot visu valsts institūciju, tostarp arī diplomātiskā un konsulārā dienesta, iespējas un resursus šī mērķa
sasniegšanai. Ārlietu komisijā mums ir bijušas diskusijas par to, cik nozīmīgas ir Latvijas institūtu un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras spējas sadarboties un ka
šis jautājums ir analizējams dziļāk.”
Kopumā Saeimas Ārpolitikas debatēs uzstājās 29 parlamentārieši un bez iepriekš
minētajiem Latvijas tēla un publiskās diplomātijas tematikai nepieskārās neviens.
Jāatzīmē, ka runātāju vidū bija gan Ministru prezidents Kariņš, gan Saeimas Ārlietu
un Eiropas lietu komisijas vadītāji, kuru runās publiskās diplomātijas nozīme Latvijas ārpolitikā arī palika bez ievērības.
Vai valsts kopējā tēla pozitīvai izaugsmei un publiskajai diplomātijai jābūt definētai ārpolitikas dokumentos un augstāko amatpersonu oficiālajās runās, ir
atsevišķs jautājums. Varbūt, ka arī nemaz nevajag, jo darbs šinī virzienā taču
notiek, par ko mazliet vēlāk.
Tomēr, ielūkojoties, piemēram, Igaunijas ārlietu ministrijas interneta mājas lapā,
atsevišķā sadaļā koncentrēti ir definētas Igaunijas prioritātes ārlietās. Tādas ir piecas, no kurām ceturtā skan “Estonia’s influence and good reputation”. 8 Savukārt Lietuvas ārlietu ministrs Linas Linkevičius, gada sākumā uzrunājot Lietuvā akreditētos ārvalstu vēstniekus9, savā runā piemin Lietuvas diplomātiskās aktivitātes, kuru
mērķis ir tuvināties citiem reģioniem un kontinentiem, piemēram, organizējot tādus
notikumus kā Āfrikas dienas, Latīņamerikas dienas un Arābu kultūras dienas, kuru
norise bijusi uzskatāma par lielu panākumu valsts ārpolitikas dienaskārtībā.
Lai vai kā, viena no mūsu valsts oficiāli definētajām ārpolitikas prioritātēm ir dalība
Austrumu partnerības programmā, kas neapšaubāmi atbilst publiskās diplomātijas
kanoniem. Kā teikts ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas savienības jautājumos: “Kā viena no galvenajām
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prioritātēm Latvijas ārpolitikas dienaskārtībā tiks saglabāta Eiropas Kaimiņattiecību politika, t. sk. sadarbība Austrumu partnerības formāta ietvaros[..]”, uzsvaru liekot uz ES kopējo politiku un Latvijas pienākumu sniegt savu pienesumu kā vienai no
ES dalībvalstīm stiprināt demokrātiju un likuma varas standartus.
2019. gada 8. aprīlī ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, uzstājoties ES Ārlietu padomē
Luksemburgā un apspriežot darba kārtības jautājumu par Austrumu partnerības
politikas mērķiem, uzsvēra10, ka Austrumu partnerības politika ir jāturpina uzturēt
kā viena no ES ārlietu politikas prioritātēm ar atbilstošu finansiālo atbalstu, tādēļ
ir nepieciešama stratēģiska pieeja Austrumu partnerības politikas mērķu sasniegšanai nākotnē. Rinkēvičs ES ārlietu ministriem apstiprināja, ka Austrumu partnerības politika ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm un Latvijas ieskatā pēc
2020. gada tai jāfokusējas uz sadarbības padziļināšanu tirdzniecībā, enerģētikā,
cilvēku kontaktu un digitālās un telekomunikāciju jomās, kā arī jāturpina atbalstīt
reformas un pretkorupcijas pasākumus Ukrainā.

NO RUNĀM PIE DARBIEM
Atgriežoties pie jau minētās Austrumu partnerības, 2019. gada 3. aprīlī Latvijas
Republikas Ministru kabinets (MK) ir apstiprinājis Attīstības sadarbības politikas plānu 2019. gadam, piešķirot kopumā 463 813 eiro, no kuriem aptuveni pusi ir
paredzēts novirzīt granta projektu konkursam Attīstības sadarbības projektu īstenošanai prioritārajās ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs, kā arī līdzfinansējuma konkursam pilsoniskās sabiedrības organizācijas projektiem, liecina MK
paziņojums.11
Tā 2019. gada 22. martā Rīga notika Austrumu partnerības desmitgadei veltītā konference “The 10 years of Eastern Partnership: what happened and what lies ahead?”, ko
organizēja LR Ārlietu ministrija un Rumānijas vēstniecība.12 Savukārt 8. aprīlī tika
atklāts pavasara semestris Rīgas Juridiskās augstskolas Padziļinātās programmas
Eiropas tiesībās un ekonomikā Eiropas Kaimiņu politikas un Centrālāzijas valstīm,
kura ietvaros 3 mēnešus Latvijā izglītojās 32 publiskās pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvji no Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas,
Kazahstānas, Kirgizstānas, Moldovas, Tadžikistānas, Ukrainas un Uzbekistānas.13
Šie abi neapšaubāmi ir uzskatāmi par būtiskiem notikumiem publiskās diplomātijas
ietvarā. Kopumā saskaņā ar MK apstiprināto plānu tā ietvaros 2019. gadā bija iecerēts 61 pasākums.14
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Kādas vēl aktivitātes aizvadītajā gadā ir veiktas Latvijas 100-gades publiskās diplomātijas programmas ietvaros?
Aplūkojot Ārlietu ministrijas veidoto Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas programmas15, kas ir LR Kultūras ministrijas “Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam” sastāvdaļa, kalendāru ārvalstīs, redzams, ka bijuši
iecerēti teju 100 pasākumi, kas aptver kultūras, mākslas, zinātnes, sabiedrības attīstības u. c. tematus.
Tā, piemēram, vērts atzīmēt izstādes “Latvijas gadsimts” norises trīs Vācijas pilsētās,
Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā un Dublinas pilī Īrijā. Izstāde ir koncentrēts kopsavilkums no Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā (LNVM) apskatāmās tāda paša
nosaukuma izstādes. “Latvijas gadsimts”16 ir unikāls projekts, kurā ir apkopoti izcilākie eksponāti no visiem Latvijas muzejiem, tādejādi vienkopus parādot vēstures liecības, kas atspoguļo valsts vēsturi simts gadu garumā.
Starp citām publiskās diplomātijas programmas ietvaros atbalstītajām izstādēm
jāpiemin Latvijas arhitektūrai veltītais izstāžu un lekciju cikls “Latvia. Architecture at
Convergence”, kas 2019. gadā norisinājās Seulā, Dienvidkorejā, bet iepriekš notika arī
virknē Japānas pilsētu: Tokijā, Kioto, Kobē, Osakā u. c.
No mākslas nozarē atbalstītajiem projektiem vērts izcelt Latvijas kinomākslas jaunākos sasniegumus. Tā filma “Baiga vasara” tika izrādīta Ēģiptes nacionālās televīzijas 2. kanālā, Kopenhāgenā, Dānijā, un Baku, Azerbaidžānā, notika filmas “Mērijas ceļojums” izrāde un tikšanās ar tās autoriem, bet Otavā, Kanādā, Baltijas un
Ziemeļvalstu festivālā “Bright Nights: Baltic and Nordic Film Festival” tika izrādīta
filma “Melānijas hronika”. Ārzemēs tika izrādītas arī filmas “Tēvs nakts” un “Homo
novus”, kā arī kinorežisores Lailas Pakalniņas kopskaitā 20 filmu retrospekcija Pompidū centrā Parīzē, Francijā.
Latvijas un abu pārējo Baltijas valstu neatkarības atgūšanas viens no nozīmīgākajiem notikumiem bija “Baltijas ceļš”, kas 2019. gadā atzīmēja savu 30. gadadienu.
“Baltijas ceļa” atceres pasākumi bija būtisks publiskās diplomātijas elements aizvadītajā gadā. Tā laika notikumu rekonstrukcijas, konferences, izstādes, dokumentālās filmas demonstrācijas un diplomātiskās pieņemšanas par godu “Baltijas ceļa”
30. gadskārtai tika rīkotas Varšavā, Prāgā, Tallinā, Vašingtonā, Čikāgā, Kišiņevā,
Parīzē, Vīnē, Otavā, Toronto, Atēnās, Berlīnē, Dublinā, Londonā un Telavivā.
Tādejādi “Baltijas ceļa” piemiņas pasākumi 2019. gadā kļuva par centrālo notikumu
kopumu Latvijas publiskās diplomātijas notikumu plejādē, kas pasaulei atgādināja
par vēstures stūrakmeņiem, kas ietekmējuši šodienas Latvijas ceļu pretim tiem ideāliem un vērtībām, kas ir kļuvuši par šodienas mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu.
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Summējot 2019. gadu publiskās diplomātijas laukā, to nosacīti var sadalīt divās
daļās. Pirmkārt, Austrumu partnerības programmas aktivitātes jeb tās, kas raksturo
Latviju kā donorvalsti, kurai ir svarīgi veicināt stabilitāti un demokrātijas vērtību
stiprināšanu postpadomju telpā, sniedzot gan intelektuālu, gan materiālu pienesumu
šo procesu attīstībai. Otrkārt, aktivitātes kultūras, mākslas, mūzikas un Latvijas vēstures vērtību izcelšanā, atbalstot radošo, valsts un sabiedrisko darbinieku Latvijas
valsti popularizējošas aktivitātes ārvalstīs jeb tās, kas iekļautas Latvijas simtgades
publiskās diplomātijas programmas kalendārā.

KURP DODIES, LATVIJAS PUBLISKĀ DIPLOMĀTIJA?
Publiskās diplomātijas uzdevums ir veidot pozitīvu valsts tēlu, pozicionējot to izvēlētā virzienā, runājot, stāstot un izceļot valsts priekšrocības un pievilcību visdažādākajām ārvalstu auditorijām. Tomēr, acīmredzami, vispirms ir nepieciešams precīzāks valsts pozicionējums jeb definējums, kas mēs esam, kas ir tas, ar ko gribam
lepoties, un ko lai par mums domā gan ārvalstu elites, gan vienkāršie cilvēki. Protams, būtu naivi iedomāties, ka šis ir viegls uzdevums – par Latvijas tēla starptautisko pozicionējumu dažādās intensitātēs valstiskā līmenī ir mēģināts pētīt, spriest
un lemt teju visus pēdējos 30 gadus.
Neapšaubāmi tas ir jāturpina darīt, kaut vai tāpēc, ka pasaule ir pastāvīgi mainīga
un gan cilvēkiem, gan valstīm ir jāspēj mainīties tai līdzi. Šobrīd viens no simpātiskākajiem Latvijas tēla virzieniem šķiet LU asociētā profesora Dauņa Auera
kopsavilkums, kas balstās vairākos pētījumos, t. sk. par nacionālās zīmolvedības nozares tēvu dēvētā Saimona Anholta pētījumā par Latvijas valsts zīmolu17:
“Latvija tiktu uzskatīta par mazu valsti, kas kultūras jomā cenšas ielēkt citā svaru
kategorijā un kurai ir liela un dinamiska galvaspilsēta, kas ir Eiropas ziemeļu tranzīta centrs un veidojas par augošu izglītības, IKT un veselības aprūpes inovāciju
centru.”18
Bet, atgriežoties pie tēmas risinājuma metodoloģijas, lai kāds būtu projekts – īstermiņa vai ilgtermiņa, lai tas tiktu realizēts, ir nepieciešamas trīs komponentes:
1) griba; 2) resursi; 3) izpildījums. Par visu pēc kārtas.
Pirmkārt, par gribu jeb vēlēšanos nopietni pievērsties publiskās diplomātijas izvērsumam valsts ārpolitikā. Publiskās diplomātijas jēdziena lietošanas iztrūkums Latvijas politiķu oficiālajās runās, kā arī tā minimālā klātbūtne jaunākajos ārpolitikas
dokumentos neveicina sajūtas rašanos par politiskās gribas klātbūtni.
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2019. gadā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes
nodaļā veiktā Kristīnes Komarovskas maģistra darba “Latvijas valsts simtgade kā
valsts tēla veidošanas līdzeklis” pētījums secina: “Pēdējos gados, kopš 2007. gada,
nav veikts neviens nozīmīgs pētījums par to, kāds ir valsts tēls Latvijā, tāpat arī nav
valsts politiku līmenī pētīts valsts tēls ārpus valsts robežām. Publiskās diplomātijas
aktivitātes attiecīgajā valstī nosaka valsts ārpolitikas prioritātes, bet tās nesakņojas
vispārējā valsts tēla politikā, stratēģiskās komunikācijas stratēģijā.”19
Savukārt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Publiskās diplomātijas simtgades
koordinatore un kopš 2019. gada 1. jūlija Latvijas Institūta direktore Vita Timmermane-Moora pauda uzskatu, ka “mēs [par publisko diplomātiju atbildīgās institūcijas – aut.] šobrīd atrodamies pirms-stratēģijas periodā, kad vispirms būtu jāvienojas
par glosāriju un kopīgu izpratni par to, kas ir un kas nav publiskā diplomātija.”20
Viss minētais liek izdarīt neviennozīmīgus secinājumus un pieņēmumu, ka politiskās gribas apstiprināšanai par publiskās diplomātijas nozīmi vēl ir daudz brīvas
vietas.
Otrkārt, par resursiem. Nav noslēpums, ka resursu piešķiršana vai nepiešķiršana ir
tieši saistīta ar politikas prioritātēm, kas savukārt tiek definētas politikas pamatdokumentos un apstiprinātas oficiālajās politiķu un valsts amatpersonu runās, par ko
autors jau rakstīja iepriekš. Nauda seko tam, kas uzrakstīts, bet dzīve pierāda, ja nav
naudas – nav rīcības.
Latvijas Institūts ir mazākā valsts pārvaldes iestāde Latvijā ar vien četriem darbiniekiem un ar valsts budžeta finansējumu 2019. gadā 93 000 eiro. Kā norāda institūta vadītāja Vita Timermane-Moora: “LI budžets visu laiku bijis “ar iekodētu deficītu”, kur nauda ir bijusi paredzēta tikai mājas lapas uzturēšanai, bet ne attīstīšanai.”
Ja Saeima būs apstiprinājusi budžeta palielinājumu 2020. gadam par 69 000 eiro,
“tad šī nauda būs jāiegulda cilvēkos”.21 Kā zināms, 1998. gadā izveidotajam Latvijas
Institūtam valsts budžeta finansējums nav mainījies kopš 2011. gada, savukārt laika
posmā no 2009. līdz 2012. gadam tas ir ticis samazināts pat par 73 %.22 Pastāv cerība,
ka plānotā institūta reorganizācija par publisku nodibinājumu nesīs līdzi pozitīvas
izmaiņas arī finansējumā un tādejādi pavērs plašāku logu arī publiskās diplomātijas
izelpai.
Treškārt, par izpildījumu. Publiskās diplomātijas nesēji vienmēr ir cilvēki un, jāatzīst, cilvēki ir Latvijas publiskās diplomātijas izcilākais resurss. Uzslavas ir pelnījuši
gan Latvijas Simtgades publiskās diplomātijas programmas organizatori, gan ikviens
Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības darbinieks un diasporas pārstāvis, kas sniedza savu ieguldījumu, lai Latvijas vārds izskanētu pasaulē.
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Vienlaicīgi jāatceras, ka modernā publiskā diplomātija vairs neaprobežojas tikai ar
fiziskiem notikumiem, bet arī ar šo notikumu, faktu, ideju un pārliecību retranslēšanu digitālajā vidē, izmantojot sociālos tīklus, kā Facebook, Twitter, Instagram, Youtube un citus. Digitālā diplomātija ir atsevišķa pētījuma tēma, kurai šī raksta autors
ir pievērsies akadēmisko studiju ietvarā, kas prasa daudz dziļāku un detalizētāku
izpēti, nekā atļauj šī raksta apjoms.
Apkopojot rakstīto, Latvijas publiskajai diplomātijai, iesoļojot 21. gadsimta trešajā
dekādē, var vēlēt dzirdīgas ausis, atsaucīgus prātus un spēcīgu gribu ieņemt stabilu
vietu valsts ārpolitikas prioritāšu spektrā, politiķu saprāta balsi lemjot par finansējumu daudzveidīgām publiskās diplomātijas izpausmēm, bet šajos procesos iesaistītajiem cilvēkiem – saglabāt dzirksteli un entuziasma devu, turpinot strādāt pie Latvijas vārda spodrināšanas.
Nobeigumā vēlreiz par šī raksta sākumā aplūkotās “maigās varas” konceptu. Publiskā diplomātija ir “maigās varas” ieguves instruments, tāpēc šeit iederas vēl viens
Džoefa Nījes citāts: “Vara ir kā laika apstākļi. Ikviens ir atkarīgs no tiem un runā par
tiem, bet tikai daži tos izprot. Vara ir arī kā mīlestība – vieglāk to ir izbaudīt nekā
definēt jeb nomērīt. Vara ir spēja ietekmēt citu uzvedību, lai iegūtu sev vēlamo rezultātu. Bet ir dažādi ceļi, kā ietekmēt citu uzvedību – var piespiest ar draudiem, var
pamudināt ar maksājumiem, bet var arī iesaistīt un sadarboties un tādejādi panākt
to, ko vēlaties.”23 Publiskā diplomātija ir par pēdējo.
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Māris Andžāns šobrīd ir Fulbraita viespētnieks Džonsa Hopkinsa Universitātes
Padziļināto starptautisko attiecību pētniecības institūtā Vašingtonā, ASV. Viņš ir
vecākais pētnieks Latvijas Ārpolitikas institūtā un docents Rīgas Stradiņa universitātē, kur 2014. gadā ieguvis doktora zinātnisko grādu politoloģijā. Viņam ir desmit
gadu pieredze darbā Latvijas valsts pārvaldē. Šajā laika periodā ir ieņēmis dažādus
amatus saistībā ar ES un NATO jautājumu koordināciju, transporta un sakaru drošību, civilmilitāro sadarbību, aviāciju, elektroniskajiem sakariem un pastu. Bijis arī
Latvijas Nacionālās IT drošības padomes priekšsēdētājs, Bīstamo kravu aprites konsultatīvās padomes priekšsēdētājs.
Aldis Austers ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks. Apguvis ekonomiku
Rīgas Tehniskajā universitātē un starptautiskās attiecības Vīnes Diplomātiskajā
akadēmijā. Ilgstoši strādājis Latvijas Ārlietu ministrijā un Latvijas Bankā. Līdztekus darbam Latvijas Ārpolitikas institūtā strādā par nepilna laika pasniedzēju Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Viņa interešu loks
ietver monetāro ekonomiku, politisko ekonomiku, cilvēku migrāciju un Eiropas
integrāciju.
Reinis Āboltiņš ir pētnieks Rīgas Tehniskajā Universitātē. Iepriekš bijis enerģijas
tirgus eksperts uzņēmumā Lattelecom un Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultants ar specializāciju enerģētikas, vides un klimata jautājumos. Pirms darba Saeimā piecus gadus bijis Sabiedriskās politikas centra Providus enerģētikas politikas
pētnieks. Kopš 2016. gada aprīļa ir Valsts prezidenta Enerģētiskās drošības komisijas loceklis un ir bijis Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes enerģētikas komitejas loceklis, kā arī eksperts Ārvalstu investoru padomes Latvijā Enerģētikas un Transporta darba grupās. R. Āboltiņš ir mācību kursa “Energopolitika
un starptautiskās attiecības” lektors Latvijas Universitātē, kā arī bijis Eiropas enerģētikas un vides tiesību kursa vieslektors Rīgas Juridiskajā augstskolā. R. A ̄boltiņš
ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģijas un vides zinātnes studiju programmas
doktorants.
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Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ir politoloģe, Ķīnas pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja, Jaunā zīda ceļa programmas vadītāja
Latvijas Ārpolitikas institūtā, Eiropas Ķīnas domnīcu tīklojuma (ETNC) biedre.
Bērziņa-Čerenkova ir studējusi Pekinas Valodas universitātē, Pekinas Pedagoģiskajā
universitātē u.c. Pēc doktora disertācijas par tradicionālo ķīniešu diskursu Hu Jintao ziņojumā Ķīnas Komunistiskās partijas 17. kongresam aizstāvēšanas ir ieņēmusi
vecākā vieszinātnieka amatu Fudaņas Universitātes Filozofijas skolā Šanhajā, Ķīnā
(2014/15) un Fulbraita stipendijas vieszinātniekiem ietvaros strādājusi Austrumāzijas pētījumu centrā, Stenfordas universitātē, ASV (2019/20). Una Bērziņa-Čerenkova pēta ĶTR politisko diskursu, mūsdienu ķīniešu ideoloģiju, ES un Ķīnas attiecības, Joslu un Ceļu, kā arī citas starpkontinentālās savienojamības iniciatīvas.”
Artūrs Bikovs ir Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes studiju programmas doktorants. Šobrīd LSM.lv žurnālists un rubrikas “Status Quo” vadītājs. Artūra
galvenās pētnieciskās intereses ir Krievijas ārpolitika un iekšpolitika, Austrumeiropas un Centrālazijas reģioni. Papildu intereses — mediju analīze, kultūras un politikas mijiedarbība, starptautisko attiecību teorijas.
Sintija Broka ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Šobrīd Sintija ir Rīgas Stradiņa
universitātes doktorante. Viņa ir ieguvusi bakalaura grādu starptautiskajā ekonomikā
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 Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecībā Rīgā. Sintijas akadēmiskās intereses saistās ar Tuvo Austrumu analīzi:
ekonomisko ilgtspēju, reliģiju un politiku, starptautisko terorismu kā arī Līča reģiona
ārpolitikas analīzi un tā lomu Jaunā zīda ceļa starp savienojumu iniciatīvas kontekstā.
Ilvija Bruģe ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētā pētniece. Ieguvusi bakalaura
grādu politikas zinātnē un maģistra grādu starptautiskās attiecībās Rīgas Stradiņa
Universitātē, kā arī maģistra grādu sociālajā antropoloģijā Edinburgas Universitātē.
Ilvija ir vairāku rakstu un grāmatu līdzredaktore un autore. Viņa ir strādājusi Valsts
Kancelejā, kā analītiķe Lielbritānijas politisko risku konsultāciju kompānijā un piedalījusies dažādos starptautisko pētījumu projektos. Pašreizējās pētniecības intereses saistītas ar sociālekonomiskajiem, vēsturiskajiem, politiskajiem, un kultūras procesiem Ukrainā un citās bijušajās Padomju valstīs.
Jānis Eihmanis ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks. Jānis Eichmanis
ir ar plašu pieredzi dažādās diplomātiskā sektora pozīcijās, tostarp Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Spānijas karalistē un Andorā, Grieķijas
Republikā, Latvijas Republikas nerezidējošais vēstnieks Bosnijā un Hercegovinā,
Kiprā kā arī nerezidējošais ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks NATO.
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Vineta Kleinberga ir Latvijas Ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas studiju fakultātes pētniece. Viņai ir darba pieredze 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 vietniece Vineta bija atbildīga par prezidentūras darba programmu un sanāksmēm Rīgā. Vineta ir ieguvusi
maģistra grādu Centrāleiropas Universitātē Budapeštā un studējusi Kopenhāgenas Biznesa skolā. Viņai ir arī iepriekšēja darba pieredze Sabiedrībā par atklātību – Delna, Rīgas Juridiskajāaugstskolā, 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 komisijas priekšsēdētājs, Saeimas pārstāvis sadarbībai ar ESAO (OECD), partijas
Nacionālā 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.
Imants Lieģis ir pašreizējais Latvijas vēstnieks Francijā. Periodā no 2009. gada
marta līdz 2010. gada novembrim bijis Latvijas aizsardzības ministrs un tieslietu ministra pienākumu izpildītājs (2010. gada maijs–novembris). 2010. gadā viņš
tika ievēlēts par Latvijas Saeimas deputātu. Latvijas Ārlietu ministrijai pievienojās
1992. gadā. Dzimis Anglijā, kur pirms pārcelša nās uz Latviju desmit gadus strādāja
par advokātu. Ir bijis vēstnieks virknē valstu, tostarp Spānijā, Ungārijā, Beniluksa
valstīs, kā arī NATO un ES Politikas un drošības komitejā. Imants Lieģis ir domnīcas “European Leadership Network” biedrs un cieši sadarbojas ar Latvijas Ārpolitikas institūtu.
Gunta Pastore šobrīd ir Latvijas vēstniece Čehijā. Gunta iepriekšir bijusi 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 Padomēlaikā (2015) koordinējusi ES–Centrālāzijas sadarbību. Doktora grāds politikas zinātnē un starptautiskajās attiecībās (LU, 2015). Pētniecības apmaiņa Zviedrijas Aizsardzības
universitātē (2012–2013). Pētniecības intereses – ES dalībvalstu loma ES ārpolitikas veidošanā.
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Gunda Reire ir Latvijas Republikas ārlietu ministra padomniece un Starptautisko
pētījumu centra direktore, darbojas arī kā vieslektore Rīgas Juridiskajā augstskolā.
Apvienojot politikas akadēmisko un praktisko jomu, viņa ir pildījusi Stratēģiskās
analīzes komisijas, kas darbojās prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas paspārnē,
priekšsēdētājas vietnieces pienākumus. Bijusi Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāja, vairāku ministru padomniece. Viņas pētnieciskās intereses aptver starptautisko drošību, daudzpusējo politiku, Krievijas studijas, ANO globālo politiku, kā arī
starptautiskā miera uzturēšanu.
Edgars Rinkēvičs ir Latvijas Republikas ārlietu ministrs kopš 2011. gada 25. oktobra. No 2008. līdz 2011. gadam E. Rinkēvičs bija Latvijas Valsts prezidenta kancelejas vadītājs. Laikā no 1997. līdz 2008. gadam bija Latvijas Republikas Aizsardzības
ministrijas valsts sekretārs. No 2005. līdz 2007. gadam E. Rinkēvičs bija NATO
valstu un valdību sanāksmes organizācijas biroja vadītājs. 1997. gadā E. Rinkēvičs Latvijas Universitātē ieguva maģistra grādu politikas zinātnē. No 1999. līdz
2000. gadam viņš studēja ASV Nacionālās aizsardzības universitātes Bruņoto spēku
Nacionālo resursu stratēģijas industriālajā koledžā, kur ieguva maģistra grādu.
Toms Rostoks ir vadošais pētnieks Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības
un stratēģiskās pētniecības centrā, kā arī asociētais profesors Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātē. T.Rostoks ir autors virknei publikāciju par Latvijas ārpolitiku un drošības politiku, kā arī viņš ir bijis redaktors vairākiem zinātnisko rakstu
krājumiem, kas veltīti tādiem jautājumiem kā Krievijas atturēšana Eiropā, Krievijas
maigā varai un enerģētikas jautājumu vieta starpvalstu sadarbībā Baltijas jūras reģionā. T. Rostoka pašreizējās pētnieciskās intereses ir saistītas ar Latvijas ārpolitiku
un drošības politiku, NATO veiktajiem militārās atturēšanas pasākumiem Baltijas
reģionā, valstu nodomiem un valstu izvēlēm starp obligāto un profesionālo militāro
dienestu.
Silvestrs Savickis ir Rīgas Stradiņa universitātes doktorants politikas zinātnē, kur
strādā pie promocijas darba, pētot Latvijas publisko un digitālo diplomātiju Latvijas ārlietu dienestā. No 1993. līdz 2000. gadam strādāja Latvijas Ārlietu ministrijā,
t.sk. kā Pirmais sekretārs politikas, mediju un aizsardzības jautājumos Latvijas vēstniecībā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā karalistē. Vadījis ministrijas Austrumeiropas divpusējo attiecību struktūrvienību un Eiropas Savienības Integrācijas
nodaļu pirms Latvijas iestāšanās ES. Vēlāk strādājis kā Pasaules Bankas sabiedrisko
attiecību konsultants veselības reformas projektā. Šobrīd ir uzņēmējs, kas darbojas komunikācijas jomā, ir līdzīpašnieks un vadītājs sabiedrisko attiecību aģentūrā
“LEAD. Korporatīvā komunikācija”, Latvijas Komunikācijas Asociācijas Padomes
loceklis un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras Pakalpojumu Padomes
loceklis.
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Ēriks Kristiāns Selga ir Honkongas universitātes. juridiskās fakultātes doktorants,
kas studē finanšu, tehnoloģiju un jurisprudences apvienošanu. Viņš ir arī asociētais
pētnieks Ārpolitikas pētniecības institūtā un Latvijas Ārpolitikas institūtā, kur koncentrējas uz Baltijas reģionu. Iepriekš Ēriks ir bijis lektors Rīgas Juridiskā augstskolā un strādājis par advokātu Latvijas PWC juridiskajā praksē, kur koncentrējās uz
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu. Viņš
ir publicējis vairākus rakstus un nodaļas par AML politiku, starptautisko finanšu
stabilitāti un dažādām citām tiesību jomām.
Jinlu Sju ir pētniecības asistente Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas (CASS) Krievijas, Austrumeiropas un Centrālāzijas pētījumu institūtā. Viņa ir ieguvusi maģistra
grādu Eiropas studijās Latvijas Universitātē un bakalaura grādu krievu valodā Pekinas Ārzemju studiju universitātē.
Andris Sprūds ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktors. Viņš ir arī profesors Rīgas
Stradiņa universitātē un Eiropas Studiju fakultātes dekāns kopš2018. gada. Andris
Sprūds ir ieguvis maģistra grādu Centrāleiropas vēsturē Centrāleiropas Universitātē
Budapeštā, Ungārijā, un starptautiskajās attiecībās Latvijas Universitātē. Viņš arī ir
ieguvis doktora grādu politikas zinātnē Jageloņu universitātē (Krakovā, Polijā). Andris Sprūds ir studējis un bijis pētnieks Kolumbijas, Džona Hopkinsa, Oksfordas un
Upsalas universitātēs, kā arī Norvēģijas Starptautisko attiecību institūtā un Japānas
Enerģijas ekonomikas institūtā. Viņa galvenās pētnieciskās intereses ietver enerģijas
drošību un politiku Baltijas jūras reģionā, postpadomju valstu iekšpolitiku un ārpolitiku, kā arīEiroatlantiskās attiecības.
Inna Šteinbuka ir Latvijas Universitātes profesore, maģistra studiju programmas
“Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija” direktore. No 2005. līdz 2018. gadam
viņa strādāja Eiropas Komisijā par pārstāvniecības Latvijā vadītāju un Eurostat
direktori. No 2001. līdz 2005. gadam Inna Šteinbuka vadīja Latvijas Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisiju, kura regulēja elektrības, gāzes un telekomunikāciju tirgu, kā arī dzelzceļa un pasta pakalpojumus. No 1999. līdz 2001. gadam
viņa bija Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektora vecākā padomniece Vašingtonā,
ASV. No 1991. līdz 1999. gadam viņa bija Ekonomikas analīzes un fiskālās politikas
departamenta direktore Finanšu ministrijā un finanšu ministra padomniece. Dr.
Inna Šteinbuka Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.
Vita Anda Tērauda ir Saeimas deputāte no apvienības Attīstībai/Par!, un 13. Saeimā
ievēlēta par Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju. Vita Tērauda bija kustības PAR!
dibinātāja, un kalpoja kā kustības izpilddirektore līdz ievēlēšanai Saeimā. Viņa ir
divus gadu desmitus darbojusies nevalstiskajā sektorā, izveidojot 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. 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.
Elizabete Vizgunova ir pētniece Latvijas Ārpolitikas institūtāun doktorantūras
studente Rīgas Stradiņa universitātē, kur raksta disertāciju par dzimuma lomu
drošības diskursa formulēšanā Ukrainā. Elizabetes reģionālās intereses saistītas ar
Ukrainu, Gruziju, Moldovu un Armēniju, kā arī Baltkrieviju, bet tematiskās – ar ES
Kaimiņu politiku un sieviešu lomu iekšpolitikā/starptautiskajā politikā. Elizabete
ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā drošībā no Sciences Po-Parīzes Starptautisko Attiecību skolas un maģistra grādu Eiropas starpdisciplinārajās studijās no Eiropas Koledžas.
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LATVIJAS ĀRĒJĀS UN DROŠĪBAS POLITIKAS GADAGRĀMATA 2020
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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