
  

 
 

 
 
   
    
 
 

 
 

“Jauni izaicinājumi NATO dalībvalstīm un to partneriem” 
 

Reval Hotel Latvia, Rīga 
2009. gada 21. aprīlis  

 
Šī konference piedāvā nozīmīgu iespēju atskatīties uz NATO 60 gadu 
pastāvēšanas vēsturi un Latvijas piecu gadu dalības pieredzi šajā organizācijā. 
Valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju, universitāšu, pētniecības institūciju 
pārstāvji, kā arī viesi no citām NATO dalībvalstīm tiek aicināti uz augsta līmeņa 
diskusijām par Latvijas piecu gadu dalības pieredzi NATO. Pasākuma 
dalībnieki diskutēs arī par šobrīd svarīgāko NATO misiju Afganistānā, ko 
daudzi uzskata par nopietnu pārbaudi gan NATO rīcībspējai, gan tās nākotnes 
perspektīvām.   
 

PROGRAMMA: 
 
09:00-09:30  Reģistrācija, rīta kafija  
 
09:30-09:40  Ievada uzrunas:  
 

Sandis Šrāders, Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs  
Mr. Hermann Bünz, FES koordinators Baltijas valstīs 

 
09:40-10:40  PIRMĀ PANEĻDISKUSIJA    
 
"Latvijas piecu gadu dalības pieredze pārveidotā un paplašinātā NATO: sasniegumi un 
šķēršļi" 
 
NATO bieži dēvē par visveiksmīgāko militāro aliansi, kas jelkad pastāvējusi. Tā tika izveidota 
Aukstajam karam sākoties, lai panāktu balansu attiecībās ar Padomju Savienību. Aukstajam 
karam beidzoties, tika nolemts šo aliansi saglabāt. NATO paplašināšanos bieži vērtē kā veiksmes 
stāstu, un par tās iekšējo pārveidošanos ir saņemtas pozitīvas atsauksmes. Taču pēc 60 gadu 
pastāvēšanas ir pienācis laiks novērtēt ne tikai NATO sasniegumus, bet arī apspriest tās iespējas, 
kas nav pilnīgi izmantotas, un tos mērķus, kas netika sasniegti. Atskatoties uz Latvijas integrāciju 
NATO, ir pamats pozitīvi vērtēt Latvijas spēju izpildīt dalības kritērijus, tāpat arī nepieciešams 
saprast, ko tās dalība ir devusi NATO. Tāpēc sarunas dalībnieki tiks aicināti diskutēt gan par 
NATO sasniegumiem un šķēršļiem, kā viņi tos redz, gan piedāvāt savu redzējumu par to, kādus 
soļus NATO dalībvalstīm nepieciešams spert NATO integrācijas procesā, lai palīdzētu aliansei 
pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem, kurus radījušas pārmaiņas starptautiskajā vidē.  
 
Andris Teikmanis, LR Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs  
Hezera Konlija, bijusī ASV Valsts departamenta Valsts sekretāra vietnieka palīdze Eiropas un 
Eirāzijas jautājumos  
Dr. Olafs Osica, Natolinas Eiropas centra vecākais pētnieks, Polija   
 
Diskusijas vadītājs: Dr. Andris Sprūds, Latvijas Ārpolitikas institūta direktors  
 
10:40-11:10  Kafijas pauze  



  

 
11:10-12:40  OTRĀ PANEĻDISKUSIJA    
 
“NATO misija Afganistānā: jauna stratēģija?” 
 
Afganistānā NATO ir iesaistījusies izaicinošākajā misijā savas pastāvēšanas vēsturē, un tā tiek 
uzskatīta par nopietnu pārbaudi aliansei un tās nākotnei. Pēc sākotnējās veiksmes 2002. gadā 
Afganistānas pārveidošanas procesi nav virzījušies tik veiksmīgi kā sākumā iecerēts. Šobrīd ir 
kļuvis skaidrs, ka Afganistānai ārkārtīgi nepieciešama jauna stratēģija. Ir svarīgi atklāti un godīgi 
runāt par pašreizējo Afganistānas stabilizācijas gaitu, par militāro pasākumu ierobežojumiem un 
par to, kāda būs jaunā ASV militārā stratēģija. Taču veiksme Afganistāna ir mazticama, kamēr 
šajā stabilizācijas procesā netiks iesaistītas tās kaimiņvalstis. Tāpēc sarunas laikā tiks apspriesta 
Afganistānas problēma arī no Pakistānas perspektīvas. Tādā veidā šī diskusija ļaus salīdzināt 
NATO, Afganistānas un Pakistānas perspektīvas, lai izprastu priekšnosacījumus vienotas pieejas 
izstrādei Afganistānas jautājumā.  
 
Jānis Sārts, LR Aizsardzības ministrijas Valsts sekretārs 
Brūss Rodžers, ASV vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis, bijušais Provinču rekonstrukcijas 
un vietējās pārvaldes direktors Kabulā  
V.E. Džaveds Ludins, Afganistānas Islāma Republikas vēstnieks Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, 
Somijā un Īslandē 
Karls Harbo, Centrālāzijas-Kaukāza institūta un pētniecības programmas „Zīda ceļš” biedrs, 
bijušais Eiropas Komisijas delegācijas Afganistānā vadītājs 
Simbala Adnana Hāna, Islamabadas Stratēģiskās pētniecības institūta izpētes direktora vietas 
izpildītāja 
 
Diskusijas vadītājs: Dr. Atis Lejiņš, Brīvības un solidaritātes fonda priekšsēdētājs  
 
12:40-13:30  Pusdienas  
 
14:00-15:00  “Parāds Afganistānai”, dokumentālā filma, režisors Askolds Saulītis   
  Vieta: Kino “RĪGA” 
 
15:00-16:30 Neformālas diskusijas, aukstās uzkodas 

 
Sadarbībā ar: 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
  


