
"Baltijas foruma" Starptautiskā konference 

"Austrumu partnerības" iespējas un izmaksas 

 

2014. gada 23. - 24. maijs 
Baltic Beach Hotel, Jūrmala, Latvija 

 

  

PROGRAMMA 

    ES programmai "Austrumu partnerība" jau tagad ir ievērojama ietekme uz spēku 
konfigurāciju un izvietojumu Eirāzijas telpā, uz attiecībām starp Krieviju un Eiropas Savienību, 
kā arī uz procesu dinamiku uz austrumiem no Eiropas Savienības robežām. 
    Iesaistītajām valstīm „Austrumu partnerība" nozīmē gan priekšrocības, gan sarežģījumus. 
Tās īstenošanas gaitā pieaug ne tikai iespējas, bet arī riski. "Partnerības" aptvertajā reģionā 
saglabājas hronisku konfliktu zonas, un tās dalībnieki vai nu piespiedu kārtā, vai brīvprātīgi ir 
izdarījuši vai plāno veikt savas tālākās attīstības izvēli starp diviem - Eiropas un Eirāzijas 
projektiem. Kā par to liecina dramatiskie notikumi Ukrainā, nāk klāt arī jauni destabilizējoši 
faktori, kas var ietekmēt situāciju gan bijušās Padomju Savienības teritorijā, gan pasaulē 
kopumā. Tas var tikai pastiprināt bažas gan ES, gan valstīs, kuras ar to robežojas. Šie apstākļi 
diktē nepieciešamību meklēt jaunus kompromisus un vienošanās. 

 

23. maijs, piektdiena 

09:00-10:00  Dalībnieku reģistrācija 

10:00-11:00  Konferences atklāšana 

Ievadrunas: 

Jānis Urbanovičs - "Baltijas foruma" prezidents (Latvija) 
Igors Jurgens - Mūsdienu attīstības institūta valdes priekšsēdētājs, "Baltijas foruma" 
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs (Krievija) 
Kaspars Ozoliņš - Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas valsts sekretārs  
Nils Ušakovs - Rīgas Domes priekšsēdētājs (Latvija) 
Hanness Svoboda - Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses 
grupas priekšsēdētājs  
Aleksandrs Vešņakovs - Krievijas Federācijas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā 
Viktors Makarovs - Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs 

11:00-14:00  Pirmā diskusija "Jaunā Austrumu partnerība" 

http://www.ldz.lv/?object_id=874


Moderatori: 

Jānis Urbanovičs - "Baltijas foruma" prezidents 
Igors Jurgens - Mūsdienu attīstības institūta priekšsēdētājs, "Baltijas foruma" Uzraudzības 
padomes priekšsēdētājs (Krievija) 
Sergejs Potapkins - Latvijas Republikas Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs 

11:00-11:40  Mūsdienu attīstības institūta ziņojums (Krievija). Ziņojumu 
prezentācija: Andrejs Spartaks - Krievijas tirgus izpētes institūta direktors 

11:40-12:00  Kafijas pauze 
 
12:00-14:00  Diskusija 

Diskusijas dalībnieki: 

Juris Poikāns - īpašo uzdevumu vēstnieks Austrumu partnerības jautājumos, Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrija 
Konstantīns Kosačevs - Krievijas Federālā aģentūras NVS valstu sadarbības lietās, 
sadarbībai ar tautiešiem ārzemēs, un starptautiskās humanitārās sadarbības lietās 
("Rossotrudničestvo") vadītājs 
Maikls Emersons - Eiropas politikas pētījumu centra vadošais pētnieks (Beļģija) 
Vladislavs Inozemcevs - Maskavas Valsts Universitātes profesors, Postindustriālo pētījumu 
centra direktors (Krievija) 
Amanda Pola - Ārpolitikas un drošības politikas pētniecības centrs (Beļģija) 
Dmitrijs Vidrins - Eiropas integrācijas un attīstības institūta direktors (Ukraina) 
Li Sins - Šanhajas Pasaules ekonomikas pētījumu institūta profesors, Krievijas un 
Vidusāzijas pētījumu departamenta direktors (Ķīna) 

14:00-15:00  Pusdienas 
 
15:00-17:00  Otrā diskusija "Austrumu partnerības" zona, ES un Krievija: izaicinājumi 
reģionālajai drošībai" 

Moderatori: 

Aleksandrs Dinkins - Krievijas Zinātņu akadēmijas Pasaules ekonomikas un starptautisko 
attiecību institūta direktors, (Krievija) 
Kristiāns Rozenvalds - publicists, politikas komentētājs, sabiedrisko attiecību speciālists, 
pasniedzējs. Iknedēļas raidījuma "Vīzija" vadītājs. SIA "RKT Holdings" valdes priekšsēdētājs 

Diskusijas dalībnieki: 

Hanness Svoboda - Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses 
grupas priekšsēdētājs  
Čan Bins - Ķīnas Sociālo Zinātņu akadēmijas Krievijas, Centrālāzijas un Austrumeiropas 
pētījumu institūts 
Igors Kapirins - Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas Eiropas sadarbības departamenta 
direktora vietnieks  
Jeļena Teļegina - Enerģētikas un ģeopolitikas institūta direktore (Krievija) 
Hanss Frīdrihs fon Plocs - vēstnieks (Vācija) 
Aļesja Vorobjova - Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra pētniece (Baltkrievija) 
Sergejs Černiševs - Eirāzijas Ekonomikas komisija, Rūpniecības un tirdzniecības ministra 
palīgs (Krievija) 
Staņislavs Sekrieru - Rumānijas Eiropas politikas centrs 

24. maijs, sestdiena 



09:00-10:00  Konferences dalībnieku reģistrācija 
 
10:00-13:00  Trešā diskusija "Drošība un sadarbība: dienas kārtība Eirāzijai" 

Moderatori: 

Juris Paiders - Latvijas Žurnālistu savienības priekšsēdētājs, laikraksta "Neatkarīgā Rīta 
Avīze" galvenā redaktora vietnieks 
Sergejs Cipļajevs - Fonda "Republika" priekšsēdētājs (Krievija) 
Aleksandrs Vasiļjevs - „Baltijas foruma" direktors (Latvija) 

Diskusijas dalībnieki: 

Emīls Pains - Valsts Universitātes - Augstākās Ekonomikas skolas profesors, Etnopolitikas 
un reģionālo pētījumu centra ģenerāldirektors (Krievija) „Vai krievi grib būt Eiropā? Mūsdienu 
krievu apziņas paradoksi" 
Natalija Bondare - Ukrainas Sociālistiskās partijas Politiskās padomes sekretāre 
starptautiskās politikas jautājumos 
Pekka Sutela - Lapēnrantas Tehnoloģiju universitātes profesors (Somija) 
Nadežda Arbatova - Krievijas Zinātņu akadēmijas Pasaules ekonomikas un starptautisko 
attiecību institūta Eiropas integrācijas centra departamenta vadītāja (Krievija)  
Oksana Gamana-Golutvina - Krievijas Ārlietu ministrijas Maskavas Valsts Starptautisko 
Attiecību Universitātes (MGIMO) Salīdzinošās politikas departamenta vadītāja, Krievijas 
Politikas zinātnes asociācijas prezidente 
Tengizs Phaladze - Starptautiskā ģeopolitisko pētījumu centra vadītājs (Gruzija) 
Sergejs Kuļiks - Mūsdienu attīstības institūta Starptautiskās attīstības lietu direktors 
(Krievija) 
Jurijs Sizovs - Starptautiskā fonda "Jantarnij most" prezidents (Krievija) 
Justas Vincas Paleckis - Eiropas Parlamenta deputāts no Lietuvas 
Sergejs Palagins - Ārpolitikas un drošības politikas pētniecības centra direktors (Baltkrievija)  
Marks Franko - Karaliskā Starptautisko attiecību institūta (EGMONT) Vecākais Asociētais 
līdzstrādnieks, ES-Krievijas centra Vecākais padomnieks (Briselē), Viespētnieks Antverpenes 
Universitātē (Beļģija) 
Sergejs Cipļajevs - Fonda "Republika" prezidents (Krievija) 

13:00-14:00   Pusdienas 
 
14:00-16:00  Diskusijas turpinājums  
 
16:00           Diskusijas rezultātu apkopošana  
                   Konferences slēgšana 

 


