
Baltijas foruma 12. starptautiskā konference 

ES un Krievija 2007. gadā: Vienojoties par jaunām attiecībām 

2007. gada 25. un 26. maijs 
Maritim Park Hotel, Rīga, Latvija 

Programma 

Piektdiena, 25. maijs 

10:00 - 10:30 
Konferences atklāšana 
"Baltijas foruma" prezidents Jānis Urbanovičs 
LR Satiksmes ministrs Ainārs Šlesers 

10:30 - 14:00 
Pirmā sesija: JAUNAS ES UN KRIEVIJAS ATTIECĪBAS: PRINCIPI, INTERESES, 
PROCESS. 
Vadītāji: Viktors Makarovs un Dāvids Krāls 

Šī sekcija pievērsīsies ES un Krievijas attiecību pamatiem. 2007. gada 30. novembrī beidzas 
ES un Krievijas partnerattiecību un sadarbības nolīguma (PSN) termiņš. Tāpēc rodas 
jautājums par jaunu līgumattiecību bāzi. Kādas ir procesa dalībnieku intereses, kādas ir viņu 
iespējas? Uz kādiem principiem jābalsta attiecības nākotnē? Kā samierināt principiāli 
atšķirīgas pieejas ES un Krievijas attiecību nākotnei? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, 
lietderīgi ir novērtēt esošo ES un Krievijas PSN - sadarbības problēmas un uzkrāto pozitīvo 
pieredzi. Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, lietderīgi ir novērtēt esošā PSN sadarbības 
problēmas un uzkrāto pozitīvo pieredzi. 

Ziņojumi: 
KZA Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūta Eiropas integrācijas centra 
nodaļas vadītāja Nadežda Arbatova (Krievija) 
Eiropas Komisijas DG External Relations E1 nodaļas sakariem ar Krieviju vadītāja 
vietnieks Maikls Vebs (Brisele, Beļģija) 
Kopenhāgenas Universitātes pasniedzējs, Eiropas Politikas pētījumu centra Asociētais 
pētnieks Fabricio Tassinari (Brisele, Beļģija) 
Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece Dzintra Bungs (Latvija) 
Latvijas Universitātes profesors, "Baltijas foruma" valdes loceklis Ābrams Kleckins (Latvija) 
KF Prezidenta Administrācijas Attiecību ar Eiropas Savienību attīstības departamenta 
vadītājs Sergejs Kuliks (Krievija) 
Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Andris Sprūds (Latvija) 
Kompāniju grupas "Niccolo M" ģenerāldirektors Igors Mintusovs (Krievija) 
Sabiedrisko attiecību institūta pētnieks Jaroslavs Čviek - Karpovičs (Polija) 
Eiroparlamenta loceklis Justas Vincas Paleckis (Lietuva) 

15:00 - 17:30 
Otrā sesija: ENERĢĒTIKA ES UN KRIEVIJAS ATTIECĪBĀS: EKONOMISKĀ LOĢIKA UN 
POLITISKAIS KONTEKSTS. 
Vadītāji: Igors Jurgens un Juris Paiders 

Pēdējo gadu laikā ES un Krievijas attiecībās priekšplānā ir izvirzījusies enerģētikas 
komponente. Abas puses aktīvi apspriež šīs problēmas un cenšas veidot tālejošus 
sadarbības plānus. Reizē ar to vērojama norūpēšanās savstarpējās enerģētiskās atkarības 
politiskajām sekām. Kāds ir enerģētiskā dialoga ES - Krievija stāvoklis un kādu vietu tajā 
ieņem atsevišķas ieinteresētas valstis, būtībā arī Latvija? Kāda ir Krievijas energoresursu 
eksporta politika tuvākajiem gadiem? Eiropas un Krievijas enerģētiskās attiecības ir cieši 
saistītas arī ar ES enerģētiskās drošības mainīgo politiku un cīņas ar globālo sasilšanu 



uzdevumiem. Kāda kopsakarība ir starp energoizejvielu loģiku un starp stabila energopatēriņa 
loģiku 21. gadsimta Eiropas ekonomikā? 

Ziņojumi: 
Eiropas Politikas pētījumu centra Asociētais pētnieks Alans Railijs (Brisele, Beļģija) 
Krievijas Federācijas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks LR Viktors Kaļužnijs 
R. Niksona centra prezidents Dimitrijs Saimss (ASV) 
Fonda "Enerģētikas un finanšu institūts" prezidents Leonīds Grigorjevs(Krievija) 
KZA Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūta direktors, 
akadēmiķis Aleksandrs Dinkins (Krievija) 
Kentas valsts universitātes profesore Suzanne Peters (Šveice) 
Latvijas Universitātes doktorants Aleksejs Meļihovs (Latvija) 
"British Petroleum" pārstāvniecības Krievijā pētījumu direktors Vladimirs Averčevs (Krievija) 
Ārlietu eksperts Pēteris Viņķelis (Latvija) 
Rīgas Starptautiskās augstākās ekonomikas biznesa administrācijas skolas Daugavpils 
nodaļas direktors, Dr.ek., Assoc. Prof., Andrejs Nikolajevs (Latvija) 

17:45 - 19:00 
Paneļdiskusija: DOMĀJOT PAR NĀKOTNI: EIROPAS GLOBĀLĀS VĪZIJAS 
MEKLĒJUMOS 
Vadītājs: Eldars Mamedovs 

Kas ir Eiropa nākotnē? Vai tas būs izplūdis ģeogrāfisks jēdziens vai kļūs par savienību, kas 
pamatojas uz vērtību vienotību? Vai Eiropas robežām jāsakrīt ar ES robežām? Vai Krievijas 
integrācija ES vai ar ES ir nerealizējams sapnis vai reāla perspektīva? Ko var Eiropa kā 
globālais pasaules aktieris? 

Ziņojumi: 
KF Ekonomiskās attīstības un tirdzniecības Ārējo ekonomisko attiecību departamenta 
direktors Sergejs Černiševs (Krievija) 
Sabiedriskās politikas centra "Providuss" Eiropas politikas pētniece Dace Akule(Latvija) 
EUROPEUM Eiropas politikas institūta direktors Dāvids Krāls (Čehija) 
KZA Eiropas Institūta direktora vietnieks, Krievijas Ārējās un aizsardzības politikas padomes 
Prezidija priekšsēdētājs Sergejs Karaganovs (Krievija) 
"Baltijas foruma" pētījumu direktors Viktors Makarovs (Latvija) 
Kentas valsts universitātes profesore Suzanne Peters (Šveice) 

15:00 - 18:00 
Ekonomiskās sekcijas sēde: LĪDZSVAROTA LATVIJAS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBA: 
PROBLĒMAS, RISKI, PERSPEKTĪVAS 

Ziņojumi: 
"Baltijas valstu ārējās konkurētspējas aspekti konverģences procesa kontekstā" Latvijas 
Universitātes doktorante Daina Paula (Latvija) 
"Latvijas darba resursu plūsmas analīze" Rīgas Tehniskās universitātes pētnieceKristīne 
Gorbunova (Latvija) 

Diskusija 

  

Sestdiena, 26. maijs 

10:00 - 14:00 
Trešā sesija: KRIEVIJAS - EIROPAS TRANZĪTS: JAUNAS IESPĒJAS LATVIJAI. 

Šī sesija pievērsīsies Krievijas un ES attiecību praktiskajiem aspektiem - transporta un muitas 
sadarbības jautājumiem no Latvijas redzespunkta. Kā Latvija var gūt maksimālu labumu no 



sava unikālā ģeogrāfiskā un politiskā stāvokļa? Sesijā arī tiks apskatīts transporta dialoga 
Krievija - ES stāvoklis, muitas regulēšanas un robežu kontroles uz ES un Krievijas robežas 
jautājumi. Krievijai ir vadošā loma tranzītā starp Āziju un ES. Kādas ir pušu tendences, 
politika un intereses šajā sfērā? Latviju īpaši interesē Krievijas un Āzijas kravu plūsmas 
potenciālā loma Latvijas tranzīta nozarē, kā arī Krievijas eksporta un importa kravu apstrādes 
iespējas Latvijas ostās. Neparastus jautājumus uzdod arī enerģētiskā tranzīta perspektīvas: 
kādas ir tā dalībvalstu intereses, iespējas un uzdevumi? Kādi ir Krievijas energoresursu 
tranzīta topošie maršruti un infrastruktūra? Ko Latvija var piedāvāt šī tranzīta apkalpošanas 
jomā? Kādi infrastruktūras uzdevumi priekš tā jārisina Latvijā ostu infrastruktūrā? 

Ziņojumi: 
LR Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors Andris Maldups (Latvija) 
SAS "Renessans Kapital" pirmais viceprezidents un virziena darbs ar valdības un valsts 
organizācijām vadītājs Igors Jurgens (Krievija) 
Biedrības "Baltijas Asociācija Transports un Loģistika" valdes priekšsēdētājs Jānis 
Jurkāns (Latvija) 
"Baltijas foruma" pētnieks Deniss Titarenko (Latvija)  
KF Reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes un vietējo pašvaldību federatīvo 
attiecību departamenta direktors Sergejs Mirošnikovs (Krievija) 
Lietišķo pētījumu centra direktors Viktors Siperkovskis (Latvija)  
Eiropas - Āzijas transporta savienības viceprezidents Jurijs Ščerbanins(Krievija)  
Zinātniskā mācību konsultatīvā transporta un loģistikas centra rīkotājdirektors, Starptautisko 
pārvadātāju asociācijas pārstāvis Vladimirs Zvonarevs (Latvija) 
KF Muitas dienesta federālā dienesta Muitas sadarbības pārvaldes priekšsēdētāja 
vietnieks Igors Mjasojedovs (Krievija) 
Transporta un sakaru institūta prezidents, profesors, zinātņu un attīstības prorektors, Eiropas 
ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Eiropas ministru konferences 
Apvienotās zinātniskās komisijas transporta jautājumos loceklis Igors Kabaškins (Latvija) 
Fonda "Respublika" (Sanktpēterburga) priekšsēdētājs Sergejs Cipļajevs(Krievija) 

15:00 - 16:30 
Apaļā galda diskusija: ES - KRIEVIJA. NĀKOTNES MODEĻI: VĒLAMIE UN IESPĒJAMIE. 
Vadītāji: Ābrams Kleckins un Sergejs Karaganovs 

16:30 - 17:00 
Rezultātu apkopošana. Konferences noslēgums. 

 


