
 

 

 

 

Latvijas Ārpolitikas institūta ziņu lapa   
 (2012.g. marts)  

 

Cienījamie Latvijas Ārpolitikas institūta draugi! 

 

Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI) uzsāk ziņu lapas ciklu ar mērķi reizi mēnesī informēt LĀI partnerus un interesentus 

par aktualitātēm organizācijā un ar to saistītām ārpolitikas jomām. 

 

1. Pētnieku analīzes: 

- LĀI goda direktors Atis Lejiņš janvārī intervijā dalās savās pārdomās par būtisko Krievijas attīstības perspektīvi, radot 

atbildes uz jautājumiem: kāpēc Putina un Medvedeva cinisms vairs neiet cauri un kas notiks ar Krieviju, ja naftas 

cenas krīt; 

- Raimonds Rublovskis, LĀI pētnieks, turpina sniegt padziļinātu un konstruktīvu ieskatu militārās drošības jautājumos 

Čikāgas samita gaidās, kurā vairums no aplūkotajiem jautājumiem ir NATO dienas kārtībā. Ar R. Rublovska rakstiem 

variet iepazīties sekojoši: NATO Smart Defence,  Krievijas jaunā militārā doktrīna un ietekme uz Baltijas valstīm un 

Krievijas militārā doktrīnas tiešie draudi, kā arī Irānas atomieroču un EU Non-Proliferation and Disarmament 

Conference 2012 jautājumi; 

- Cilvēkdrošības lomu diplomātijā - tās tendences un aktualitātes – pēta un analizē LĀI asociētais pētnieks Didzis 

Kļaviņš. 

- Par diviem referendumiem – Latvijā un Skotijā – raksta LĀI asociētā pētniece Ilvija Bruģe, kura pēta to līdzības un 

atšķirības. 

- Izvērtējumu par ES pieņemto stabilizācijas paktu sniedz LĀI pētnieks un direktora vietnieks Kārlis Bukovskis, izvirzot 

jautājumu par to, vai Eiropas sabrukšana ir novērsta vai attālināta. 

- Ar jaunā LĀI asociētā pētnieka Pablo A. Rivero Morales analīzi par Latīņamerikas un Baltijas valstu kopīgām 

interesēm varat iepazīties šeit.  

- ES Austrumpartnerības vērtības, to akcentēšanu un ievērošanu pēta LĀI asociētā pētniece Irina Ivaškina. 

- Savu ieskatu pasaules ārpolitikas problemātikā janvārī un februārī sniedza arī Imants Lieģis, Paul Pryce, Jānis Junkurs, 

Jānis Bērziņš, Salvatore Babones un Gints Jegermanis. 

 

2. Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieki un asociētie pētnieki ir snieguši vairākas intervijas radio, televīzijā un 

citos plašsaziņas līdzekļos,  ar ko varat iepazīties Latvijas Ārpolitikas institūta mājas lapas jaunumu sadaļā. 

 

3. LĀI uzlabotās lapas atvēršana: 2012.gada 1.martā LĀI sadarbībā ar Friedrich Ebert Stiftung (FES) finansiālo 

atbalstu ir nācis klajā ar uzlabotu mājas lapu. Tagad lapa paredz iespējas izteikt savu viedokli un komentārus par LĀI 

pētnieku, asociēto pētnieku un pieaicināto ekspertu analīzēm, izveidojot personīgu profilu. Interesenti ir aicināti arī 

iepazīties ar LĀI divās desmitgadēs izdoto publikāciju elektronisko krājumu. Interneta vietnes adrese paliek 

nemainīga: www.liia.lv 

 

4. LĀI komandu papildina projektu vadītājs un asociētais pētnieks: Par LĀI projektu vadītāju/asociēto pētnieku 

2012.gada februārī kļuva Mārtiņš Vargulis, kurš pildīs projektu administrēšanas un organizācijas komunikācijas 

funkcijas, kā arī sniegs analīzi par vairākām jomām. Tuvāk ar projekta vadītāja profilu varat iepazīties šeit. Tāpat LĀI 

uzņem jaunu asociēto pētnieku Pablo A. Rivero Morales, kurš sniegs ieguldījumu LĀI ar analīzi un vīziju par 

procesiem Latīņamerikas reģionā. Vairāk informācijas par Pablo A. Rivero Morales pieejama šeit. 

 

5.  LĀI asociētais pētnieks Didzis Kļaviņš ir izstrādājis datu bāzi "Noderīgas saites. Resursi studijām un 

pētniecībai", kas atrodama adresē: http://www.szf.lu.lv/resursi/ Šajā sadaļā studenti, docētāji un pētnieki, kā arī citi 

interesenti atradīs vienuviet apkopotas studijām un pētniecībai noderīgās saites. 

 
6. Vēršam Jūsu uzmanību, ka LĀI ir notikusi pasta adreses maiņa: Rīga, Rūpniecības iela 10, 3.st. 

 

7. Sadaļā http://liia.lv/lv/blogs/ Jūs variet iepazīties ar visiem Latvijas Ārpolitikas institūta viesu blogiem. 

 

Seko līdzi Latvijas Ārpolitikas institūta aktualitātēm! 

 
 

Ja ir kādi jautājumi un priekšlikumi, tad rakstiet uz liia@liia.lv 
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