
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX ikgadējā starptautiskā konference 

“Baltijas Forums” 

 

ASV, ES UN KRIEVIJA – JAUNĀ REALITĀTE 
 

2015. gada 12. septembrī 

Baltc Beach Hotel, Jūrmala, Latvija 

 

 

 

Kopš iepriekšējās starptautiskās konferences „Baltijas forums” 2014. gada maijā, situācija 

pasaulē turpina strauji mainīties, attīstoties nepatīkamā virzienā. Pēdējā ceturtdaļgadsimta laikā 

starp Rietumiem un Krieviju uzkrātās pretrunas rezultējās ar pilnvērtīgu krīzi, kas kopā ar ieilgušo 

konfliktu Ukrainā ārkārtīgi apgrūtina drošības pasākumu nodrošināšanu gan reģionālajā, gan 

globālā mērogā.  

 

Pēdējo gadu saspringums pieaug vienlaicīgi ar:  

 Ķīnas ekonomiskā un militārā potenciāla pārliecinošu izaugsmi un ar to saistītās 

konkurences saasināšanos starp ASV un Ķīnas Tautas Republiku; 

 Tuvo un Vidējo Austrumu progresējošu destabilizāciju, pretrunu pieaugumu un radikālo 

noskaņu stiprināšanos islāma pasaulē; 

 Eiropas ekonomisko un politisko stagnāciju; 

 agrāko pasaules līderu un nozīmīgu virsnacionālo institūtu (G7, SVF, ANO Pasaules banka 

u.t.t.) lomas pakāpenisku mazināšanos. 

 

Pēdējo mēnešu laikā uzkrāto nestabilitātes faktoru daudzums ved uz to pāreju jaunā kvalitātē 

ar ārkārtīgi nepatīkamām perspektīvām pat tādā līdz šim salīdzinoši mierīgā reģionā kā Eiropa. Uz 

to norāda krīzes saasināšanās Ukrainā un tālāka konfliktu eskalācija Tuvajos un Vidējos 

Austrumos, kas negatīvi ietekmē arī Eiropas teritoriju.  

Šoreiz reģionālās un globālās drošības sistēmas izaicinājumus esošās politiska un militāra 

rakstura struktūras vairs nevar tik atrisināt bez ļoti nopietniem un savlaicīgiem pūliņiem. Konkrētie 

ārpolitiskie soļi, ko sper vadošo starptautisko organizāciju vadītāji un lielāko pasaules valstu līderi, 

bieži vai nu kavējas vai izrādās nepietiekami izšķiroši, vai visbīstamāk – jau sākumā ir balstīti uz 

kļūdainiem vēstījumiem vai secinājumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DISKUSIJAS DALĪBNIEKI: 

 

 

Igors Ivanovs – Krievijas Starptautisko attiecību padomes prezidents, bijušais Krievijas 

ārlietu ministrs (Krievija) 

Tēma: "Lielās Eiropas noriets" 

 

Igors Jurgens – “Mūsdienu Attīstības institūta” valdes priekšsēdētājs, “Baltijas foruma” 

padomes priekšsēdētājs (Krievija) 

Tēma: “Integrāciju konflikts Austrumeiropā: noregulējuma iespējas” 

 

Martins Vukovičs – bijušais Austrijas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Krievijā 

(Austrija) 

Tēma: “Kā pārvarēt krīzi ES un Krievijas attiecībās” 

 

Džefrijs Gedmins – Transatlantiskās sadarbības atjaunošanas projekta līdzpriekšsēdētājs 

Pasaules Attiecību institūtā, bijušais “Radio Brīvība” prezidents (ASV) 

Tēma: "Prezidenta vēlēšanu kampaņa un ASV ārpolitika: 2016. gada perspektīvas" 

 

Čunsi Vu – Šanhajas starptautisko stratēģisko pētījumu institūta direktore (Ķīna) 

 

Vlodzimežs Čimoševičs – bijušais Polijas premjerministrs (Polija) 

Tēma: “Fokusēšanās uz ES attiecībām ar austrumu kaimiņiem kontekstā ar Krievijas –  

Ukrainas konfliktu” 

 

Franko Frattini - bijušais Itālijas ārlietu ministrs (Itālija)  

Tēma: "Kas vieno ES un Krieviju vairāk nekā šķeļ tās" 

 

Aleksandrs Vešņakovs – Krievijas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā (Krievija) 

 

Sallija Peintere – Blue Star Strategies, LLC līdzdibinātāja un valdes priekšsēdētāja (USA) 

 

Viktors Makarovs – Latvijas ārlietu ministra padomnieks (Latvija) 

 

Vjačeslavs Trubņikovs - IMEMO loceklis, armijas ģenerālis, ārkārtējais un pilnvarotais 

vēsnieks, Krievijas Starptautisko attiecību padomes viceprezidents (Krievija) 

Tēma: "Vai "mierīga līdzpastāvēšana" ir savlaicīga koncepcija bijušajiem pretiniekiem?" 

 

Andris Sprūds – Latvijas Ārpolitikas institūta direktors (Latvija) 

 

Aleksandrs Dinkins – Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūta RAN 

direktors (Krievija) 

Tēma: “Jaunās kārtības meklējumi globālās turbulences laikā”  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vincas Justas Paleckis – bijušais Eiroparlamenta deputāts (Lietuva) 

Tēma: “Starptautisko organizāciju un lielvalstu atbildība cilvēces iznīcības draudu 

novēršanā” 

 

Tamaš Pal – Ungārijas Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūta profesors (Ungārija) 

Tēma: “Krievijas ārpolitikas sekas: neobismarkreālisma atgriešanās ES politiskajā 

filozofijā” 

 

Jeļena Teļegina – Krievijas enerģētikas un ģeopolitikas institūta direktors (Krievija) 

 

Džošua Volkers – ASV Vācijas Maršala fonda pētnieks (ASV) 

Tēma: "Mainīgās tendences no rietumiem uz austrumiem Ukrainas un Tuvo Austrumu krīžu 

saasināšanās apstākļos" 

 

Nikolajs Meževičs – Sanktpēterburgas Valsts Universitātes Starptautisko attiecību 

fakultātes Eiropas pētījumu katedras profesors 

Tēma: “”Integrāciju integrācija” – vai ir vērts meklēt melnu kaķi tumšā istabā?” 

 

Jiang Ye – Šanhajas starptautisko stratēģisko pētījumu institūta Globālās pārvaldības 

institūta direktors (Ķīna) 

 

Sergejs Cipļajevs – Krievijas tautsaimniecības un valsts dienesta akadēmijas Ziemeļrietumu 

pārvaldes institūta Juridiskās fakultātes dekāns (Krievija)  

Tēma: "Krievija un Ukraina – lauztā civilizācijas ass” 

 

Pērs Karlsens – bijušais Dānijas vēstnieks Latvijā, “Baltic Development forum” vecākais 

padomnieks  

 

Sin Li – Šanhajas starptautisko stratēģisko pētījumu institūta profesors, Krievijas un 

Vidusāzijas pētniecības departamenta direktors (Ķīna) 

 

Hans Fridrihs fon Plocs – bijušais Vācijas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Krievijā 

(Vācija) 

 

Jānis Urbanovičs – “Baltijas foruma” prezidents (Latvija) 

 

 
09:00 – 10:00  Dalībnieku reģistrācija 

10:00 – 10:30  Konferences atklāšana, uzrunas, ievadvārdi 

11:40 – 12:00  Kafijas pauze 

12:00 – 14:00  Plenārsēdes turpinājums 

14:00 – 15:00  Pusdienas 
15:00 – 16:00  Plenārsēdes turpinājums 

16:00 – 18:30  Diskusija, no plkst. 16:00 pieejama kafija zāles aizmugurē 

18:30 – 19:00  Secinājumi, konferences noslēgums 


