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Edgars SKUJA - Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Vēlētos izmantot šo iespēju un īsi raksturot Latvijas-Krievijas attiecības, kā arī ES-Krievijas
attiecības no Ārlietu ministrijas redzespunkta.
Latvijas-Krievijas attiecības, jo īpaši pagājušajā gadā, ir kļuvušas intensīvas gan politiskā
dialoga, gan pragmatiskās sadarbības ziņā, saglabājoties kardinālām, varbūt pat principiālām
atšķirībām viedokļos par dažiem atsevišķiem jautājumiem.
Mēs redzam un piedalāmies pragmatiskā ekspertu un nozaru sadarbībā. Vēlētos uzsvērt
vairākus virzienus, kurus uzskatām par svarīgākajiem mūsu darbā. Pirmkārt, LatvijasKrievijas starpvaldību komisija, kas atsāka darbu 2007. gada vasarā, un ietver sevī trīs abām
pusēm būtiskus virzienus – darba grupas par transportu, ekonomikas, finanšu un sociālihumanitāriem jautājumiem. Grupas regulāri tiekas un strādā sekmīgi. Komisijas kompetencē
ir mūsu divpusējā līgumtiesiskā bāze par ekonomiskiem, finanšu, iekšlietu, vides,
aizsardzības un humanitāriem jautājumiem. Otrs uzdevums, kam tiek veltīta īpaša uzmanība,
ir robežas demarkācija, kas tiks uzsākta šajā gadā un kas ir iespējama pēc robežlīguma
stāšanās spēkā. Kā trešo virzienu vēlētos iezīmēt pārrobežu sadarbību starp reģioniem un
pašvaldībām, kas, manuprāt, ir unikāla iespēja attīstīt savu vidi un infrastruktūru. Sagaidāmās
augstākā līmeņa tikšanās – neapšaubāmi viena no tām ir Baltijas Jūras valstu padomes
samits jūnija sākumā, kā arī divpusējās attiecībās augstākā līmeņa tikšanās, pie kurām mums
jāstrādā un jāsagatavo saturiski, lai gūtu maksimālu rezultātu un sekmes.
Attiecībā uz ES-Krievijas attiecībām Ārlietu ministrija vienmēr ir uzskatījusi, ka sarunas ir
labākais mehānisms kā noregulēt aktuālos jautājumus. Pirmais un galvenais uzdevums bija
vienoties par mandātu, kas faktiski ir dalībvalstu kopīgās pozīcijas demonstrēšana. Attiecībā
uz jauno sadarbības līgumu vispirms jāsaka, ka par prioritāti mēs uzskatām līguma saturu,
nevis tā sarunu procesu vai laika rāmjus. Otrkārt, jaunajam līgumam ir jābalstās uz jau
izveidotiem principiem, tātad uz jau esošajām četrām „ceļa kartēm” un jāveicina šo karšu
implementācija. Mēs vēlamies detalizētu un vispusīgu darbības līgumu, lai ar to nostiprinātu
pēc iespējas plašāku ES-Krievijas dialogu, kas ietver visas jomas un visas sadarbības sfēras.
Tāpat atbalstām beztermiņa līguma darbības laiku. Noslēgumā gribētu teikt, ka tikai ar šādu
līgumu mēs varēsim iezīmēt tālejošus mērķus, kas varēs veicinās plašu un stratēģisku
sadarbību.
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