Baltijas foruma 16. starptautiskā konference

Eirāzijas kontinents pēc globālās krīzes:
jauni izaicinājumi un sadarbības perspektīvas

2011. gada 27. un 28. maijā
Melngalvju namā, Rātslaukumā 7, Rīgā

PROGRAMMA
Piektdiena, 27. maijs
09.00 - 10.00 Konferences dalībnieku reģistrācija
10.00 - 10.30 Konferences atklāšana
10.30 - 14.00 Globālā politikas foruma Jaroslavļā „Mūsdienu valsts sociālās
daudzveidības laikmetā" sesijas „Starptautiskā drošība un lokālie
konflikti"ievadtikšanās
Pastāvošie un potenciālie lokālie konflikti ir iemesls, kāpēc konfliktu risināšana un novēršana
mūsdienās ir prioritāte globālajā drošībā. Tas iezīmē nepieciešamību pēc valstu vienprātības
pasaules drošības jautājumos, kā arī pēc eksistējošo drošības institūciju uzlabošanas un, kur
nepieciešams, jaunu starptautisku institūciju izveides. Ir jāuzlabo starptautiskās likumu
normas un miera uzturēšanas pasākumi ir jāveic stingrā saskaņā ar tām. Ir jāattīsta efektīva
starpvalstu, kā arī globālo un reģionālo institūciju sadarbība. Jāvienojas par kopīgiem
principiem konfliktu risināšanā, taču ņemot vērā katra konflikta specifiskos apstākļus.
Diskusijai tiks piedāvātas šādas tēmas:
1. Eksistējošie un potenciālie lokālie konflikti un to ietekme uz globālo un reģionālo drošību;
2. Valsts loma un valstu mijiedarbība esošo konfliktu risināšanā un jaunu konfliktu novēršanā;
3. Starptautisko institūciju loma konfliktu risināšanā; nepieciešamība stiprināt esošās
institūcijas un jaunu institūciju izveide (tai skaitā miera uzturēšanas misiju problēmas un to
pakļaušana kopīgai, koordinētai politikai saskaņā ar starptautisko likumu normām).
Diskusijas dalībnieki:
Igors Jurgens - Mūsdienu attīstības institūta valdes priekšsēdētājs (Krievija); biedrības
„Baltijas forums" Uzraudzības padomes priekšsēdētājs
Jānis Urbanovičs - „Baltijas Foruma" prezidents (Latvija)
Dmitrijs Saimss - Nacionālo interešu centra prezidents un galvenais izpilddirektors, žurnāla
"the National Interest" izdevējs (ASV)
Nadežda Arbatova - Krievijas Zinātņu Akadēmijas Pasaules ekonomikas un starptautisko
attiecību institūta Eiropas integrācijas centra Eiropas politisko pētījumu nodaļas vadītāja
Aleksandrs Dinkins - Krievijas Zinātņu akadēmijas Pasaules ekonomikas un starptautisko
attiecību institūta (IMEMO) direktors
Sergejs Kuļiks - Mūsdienu attīstības institūta Starptautiskās attīstības lietu direktors

(Krievija)
Vitālijs Naumkins - Krievijas Zinātņu akadēmijas Austrumu pētniecības institūta direktors
Hanss Frīdrihs fon Plocs - vēstnieks (Vācija)
Kazimira Prunskiene - bijusī Lietuvas premjerministre
Aleksandrs Rārs - Bertolda Baitca Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Centrālāzijas centra
Programmu direktors, Vācijas Ārpolitikas padome

14.00 - 15.00 Pusdienas
15.00 - 16.30 Preses konference Latvijas un ārvalstu žurnālistiem

Sestdiena, 28. maijs
09.00 - 09.30 Konferences dalībnieku reģistrācija
09.30 - 11.30 Pirmā paneļdiskusija:
Eiropas un Krievijas attiecības pēc krīzes
Eiropas un Krievijas pilnvērtīgas partnerības izveidošana pēc globālās ekonomiskās krīzes
rada jaunus izaicinājumus un jautājumus. Viens no tiem: kāds var būt partnerības ieguldījums
Krievijas tiesiskajā, institucionālajā un tehnoloģiskajā modernizācijā?
Moderators:
Viktors Makarovs - „Baltijas foruma" pētījumu programmu direktors
Diskusijas dalībnieki:
Nadežda Arbatova - Krievijas Zinātņu Akadēmijas Pasaules ekonomikas un starptautisko
attiecību institūta Eiropas integrācijas centra Eiropas politisko pētījumu nodaļas vadītāja
Hanss Frīdrihs fon Plocs - vēstnieks (Vācija)
Andris Sprūds - Latvijas Ārpolitikas institūta direktors
Justas Vincas Paleckis - Eiropas Parlamenta deputāts (Lietuva)
Aleksandrs Rārs - Programmu direktors, Bertolda Baitca Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un
Centrālāzijas centrs, Vācijas Ārpolitikas padome.
Oksana Antonenko - Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta Krievijas un Eirāzijas
programmu direktore, vecākā pētniece (Lielbritānija)
11.30 - 12.00 Kafijas pauze
12.00 - 14.00 Otrā paneļdiskusija:
Reģionālo ekonomiku integrācija Eirāzijas telpā ar tranzīta koridoru, transporta
komunikāciju un mūsdienu enerģētikas pilnveidošanu
Modernu un drošu multimodālu tranzīta koridoru loma reģionālo ekonomiku integrācijas
nodrošināšanas procesā. Īpašu uzmanību plānots veltīt to pilnveidošanas virzieniem
tehnoloģiju, loģistikas un institucionālajā jomā, sākot ar idejas un sadarbības principu izstrādi
un beidzot ar konkrētu ekonomiski, sabiedriski un politiski nozīmīgu projektu realizēšanu.
Enerģētiskās drošības nodrošināšanas aktuālās tendences Eiropā. Diskusijā plānots pirmām
kārtām apspriest divpusējas un daudzpusējas sadarbības problēmas, kopējas tiesiskas bāzes

izveidošanu enerģētiskajām attiecībām Eiropā, kā arī jauno energonesēju ieguves,
transportēšanas un izmantošanas tehnoloģiju ietekmi.
Moderators:
Leonids Grigorjevs - Nacionālās pētniecības universitātes "Augstākā ekonomikas skola"
profesors, Krievijas Federācijas Enerģijas ministrijas Enerģētikas aģentūras ģenerāldirektora
vietnieks - zinātniskais vadītājs
Juris Paiders - Latvijas Žurnālistu savienības prezidents
Diskusijas dalībnieki:
Andris Maldups - LR Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors
Jūlija Zvorikina - Krievijas Federācijas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā
padomniece, bijusī Krievijas Federācijas Transporta ministra palīdze (Krievija)
Raivo Vare - Igaunijas Attīstības fonda padomes priekšsēdētājs
Jeļena Telegina -Ģeopolitikas pētījumu un enerģijas drošības institūta direktore (Krievija)
Daņila Bočkarjovs - centra „Austrumi-Rietumi" vecākais pētnieks, Brisele (Beļģija)
Juris Ozoliņš - bijušais Latvijas Enerģētikas ministrs, bijušais ES Enerģētikas komisāra
Andra Piebalga padomnieks
Gerhards Mangots - Insbrukas universitātes profesors (Austrija)
Reinis Āboltiņš - politikas centra „Providus" pētnieks (Latvija)
14.00 - 15.00 Pusdienas
15.00 - 16.00 Diskusijas turpinājums
16.00 - 16.30 Konferences noslēgums

