
     
 

Augsta līmeņa konferences “Latvijas un Dienvidvalstu partnerības potenciāls un partnerības” 
 

Noslēguma secinājumi un rekomendācijas: 
 
Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģions ir gan izaicinājumu pilns un Latvijai ģeogrāfiski tāls, gan arī 
kulturāli bagāts, atvērs un ārkārtīgi plaša potenciāla pils. Šī reģiona dažādība, tā sadarbības partneru 
pulkam liek būs modram un sadarbību veidot radošā garā. Reģions apvieno virkni savstarpēji dažādu 
valstu, kas katra pati par sevi prasa atšķirīgas un izglītotas pieejas izvēli. Šobrīd Latvija reģionā tiek 
pārstāvēta ar vēstniecībām Ēģiptē, Izraēlā un Apvietotajos Arābu Emirātos (AAE), kā arī ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecību AAE un sabiedrisko pārstāvju tīklu Ēģiptē.  
 
Latvijas kā mazas valsts ārpolitiskās prioritātes ir skaidrs, it īpaši ņemot vērā pēdējos ģeopolitiskos 
satricinājumus, kas saistāmi ar karu Ukrainā. Mūsu primārās ārpolitiskās intereses saistās ar spēcīgu 
Ziemeļatlantijas līguma organizāciju – NATO un spēcīgām transatlantiskajām saitēm kā arī  ar spēcīgu 
Latviju vienotā Eiropas Savienībā. Šīs ir prioritātes, no kurām attīstās arī tālāki ārpolitiskie vektori. Tostarp 
arī Latvijas intereses un ciešāks atbalsts sadarbībai ar Dienvidu kaimiņiem Vidusjūras austrumu un 
dienvidu piekrastē, tādējādi rūpējoties par stabilitāti Eiropas kaimiņu reģionā un veicinot uzticību 
kopējām vērtībām – demokrātijai, cilvēktiesībām, tiesiskumam, labai pārvaldībai, tirgus ekonomikai, 
dzimuma līdztiesībai un sievietes drošībai sabiedrībā, kā arī ilgtspējīgai attīstībai.  
 
Papildus politiskajām interesēm klātesoša ir arī ārējās ekonomiskās politikas veicināšana un spēcināšana 
reģionā. Diskusijas dalībnieki atzīst, ka spēcīgas ekonomiskās un uzņēmējdarbības attiecības var veidot 
uz spēcīga politiskā pamata, ko diemžēl, nereti kavē valsts pārvaldes ierēdnieciskā pieeja procesu 
attīstībā. Šobrīd Latvijas ārējā politikā nepastāv vienotas pieejas reģionam. Mūsu politiskā sadarbība, kas 
reģiona kontekstā ir uz notikumiem reflektējoša nevis proaktīva, noved pie situācijas kurā starp nozarēm 
nepastāv vienota valsts tēla izpratne - vienots starptautiskais valsts mārketings ar ko Latvija konkurē 
starptautiskajā sistēmā.  
 
Pēc ekspertu domām ir ārkārtīgi svarīgi, ka reģiona pieejas veidošanā valsts veidotu sinerģiju starp 
uzņēmējiem un industrijām, akadēmisko sektoru un pilsonisko sabiedrību, tādējādi ļaujot veidot radošas 
attiecības gan savstarpēji, gan uz āru. Diplomātija ir jāpielāgo atbilstoši laikmetam, kurā arvien lielāku 
lomu spēlē gan vienotas publiskās diplomātijas aktivitātes, gan paaugstinās tīklojuma diplomātijas 
nozīme. Stratēģiska un mērķtiecīga tīklojumu veidošana un vadīšana ir diplomātiskās ietekmes 
palielināšanas svira un atslēga uz sekmīgu valsts interešu aizstāvību. 
 
Galvenās rekomendācijas: 

• Turpināt aktīvi atbalstīt ES reģionālās iniciatīvas; 
• Vienotas ārpolitiskās pieejas reģionam izstrāde sadarbībā ar dažādiem sektoriem, definējot 

īstermiņa un ilgtermiņa mērķus; 
• Radošas, atvērtas un uzņēmējdarbību atbalstošas diplomātijas nepieciešamība; 
• Tīklojuma diplomātijas praktizēšana, maksimāli iesaistot Latvijas diasporas profesionāļu 

potenciālu; 
• Darbs pie vienota starptautiskā mārketinga stratēģijas izstrādes, kas vitāli nozīmīgs arī Latvijas 

kandidatūras procesā uz ANO Drošības Padomes nepastāvīgās dalībvalsts statusu; 
• Iekšējās likumdošanas sakārtošana, kas palīdzētu veicināt izglītības, kā importu, tā arī eksportu; 
• Izglītība ir atslēgas elements vairākos virzienos - Latvijas sabiedrības un valsts pārvaldes 

izglītošana par reģiona sniegtajām iespējām un kulturālo dažādību, kā arī sava tēla veidošana 
reģionā; 

• Stabila ANO konvenciju aizstāvība.  
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