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Kopsavilkums
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome (DP) ir ietekmīgākais pasaules
mēroga daudzpusējo sarunu formāts un vienīgā ANO institūcija, kuras lēmumi ir saistoši visām
dalībvalstīm. Latvijas nacionālajās drošības, valsts tēla veidošanas, esošo partnerību stiprināšanas
un diplomātiskā dienesta ekspertīzes uzlabošanas nolūkos ir svarīgi Latvijai gan kandidēt, gan arī
iegūt nepastāvīgā locekļa vietu šajā ANO institūcijā.
Latvija ir pelnījusi būt ar globālu redzamību un ietekmi. Latvijas sabiedrība un
diplomātiskais dienests ir nodrošinājuši Latvijai nebijušu aizsardzību un partnerību starptautiskajā
sistēmā. Tomēr šā brīža ģeopolitiskie izaicinājumi liek mazām un nelielām valstīm pastāvīgi
rīkoties un atgādināt par sevi pasaulē. Latvijai dalība ANO Drošības padomē uz diviem gadiem no
2026. līdz 2027. gadam ir nepieciešama gan pašcieņas dēļ, gan arī savas kultūras un neatkarības
neatgriezeniskuma uzsvēršanai pasaulē.
Kandidēšanai un potenciālajai dalībai ANO Drošības padomē ir būtiski iekļauties kopējā
valsts tēla veidošanas un Latvijas popularizēšanas stratēģijā, tādējādi nezaudējot kandidēšanai
veltītos resursus. Pretējā gadījumā šī būs neefektīvi vai pat veltīgi iztērēta iespēja un resursi.
Diplomātisko kontaktu un pieredzes paplašināšana uz Latvijai netradicionāliem reģioniem, kā arī
pašas Latvijas sabiedrības iesaistīšana debatēs par globālām problēmām ir redzami kā nozīmīgi
pozitīvie blakusefekti Latvijas kandidēšanai. Kopumā veiksmīgas un saskaņotas rīcības rezultātā
Latvija iegūtu iespēju stiprināt Eiroatlantisko partneru pozīcijas un starptautiskās tiesību sistēmas
nozīmīgumu kopumā.
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1. Pašreizējā ģeopolitiskā situācija pasaulē
Starptautiskās sistēmas anarhijas raksturs, kura pamatā ir suverenitātes princips, rada plašas
iespējas valstīm rīkoties gan iekšpolitiski, gan arī ārpolitiski. Suverenitātes princips, kura
aizsākumi meklējami 1648. gada Vestfālenes miera līgumā, ir radījis moderno starpvalstu sistēmu.
Vienlaicīgi savā oriģinālā formā suverenitātes princips neļauj izvairīties no kara un pat var to
veicināt. Mūsdienu “pieradinātā” suverenitātes izpratne, kur starptautiskās normas un principi un
pat pārnacionālas institūcijas ir un var būt augstākas par nacionālo likumdošanu, ir mainījusi valstu
savstarpējo mijiedarbību uz miermīlīgo pusi. Karš vairs netiek uztverts kā normāls līdzeklis valstu
interešu īstenošanai un veicināšanai. Kopš Otrā pasaules kara ne tikai Rietumu pasaulē karš bija
kļuvis par ekstrēmu un nevēlamu līdzekli un metodi. Starptautiskās tiesības, līgumi, vienošanās un
daudzpusējās jeb multilaterālās organizācijas ir tikušas uztvertas kā civilizētu valstu un sabiedrību
attiecību risināšanas pamats.
Tomēr šī starptautiskā sistēma, kurā atdzima Latvijas valstiskums, šodien bieži tiek
apstrīdēta. Pēdējos trīsdesmit gados ierastais varas balanss, kura pamatā ir izpratne par
starptautisko sabiedrību un par starptautisko saistību un tiesību neapstrīdamo raksturu, ir kļuvis
blāvāks. Atsevišķas valstis tiecas testēt starptautiskās normas un principus vai pat rupji tos pārkāpt.
Latvijai aktuālākajā starptautiskajā telpā visatklātāk starptautiskos principus, valstu neatkarības un
teritoriālās nedalāmības principus ir pārkāpusi Krievijas Federācija, gan iesaistoties konfrontācijā
Gruzijā 2008. gada augustā, gan arī kopš 2014. gada konflikta Ukrainā. Ir skaidrs, ka starptautisko
tiesību normu pārkāpšana, tostarp ar vardarbīgiem līdzekļiem, nav nekas jauns cilvēces vēsturē.
Tā saucamo attālināto jeb proksi (proxy) karu izmantošana ģeopolitiskos mērķos arī nav nekas
jauns. Šeit kā redzamākais un ilgstošākais šā brīža piemērs ir karš Sīrijā un no tā izrietošās sekas.
Starptautiskā situācija pasaulē pēdējo gadu laikā ir mainījusies uz Latvijai izaicinošāku. Ja
laika posms pēc Aukstā kara beigām un Padomju Savienības sabrukums ļāva Latvijai atgūt
neatkarību, tad šobrīd Indijas un sevišķi Ķīnas ietekmes pieaugums, kā arī Krievijas militārās
aktivitātes pēdējo desmit gadu laikā un ASV tendenciozāka atgriešanās pie divpusējas vai
vienpusējas pieejas starpvalstu attiecībās rosina bažas par esošās ģeopolitiskās situācijas
saglabāšanu ilgtermiņā. Šajā kontekstā vispirms Latvijai ir jātur acis vaļā un jābūt gatavai rīkoties
atbilstoši situācijas izmaiņām. Otrkārt, Latvijai ir jātiecas atbalstīt esošās starptautiskās sistēmas
un principu saglabāšanu.
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Šā brīža ģeopolitiskā situācijā iezīmē centienus atsevišķām valstīm pārdalīt ietekmes
sfēras, darot to uz citu vājuma pamata. Tā ir klasiskā reālpolitiskā (Realpolitik) pieeja, kur “laba
vieta ilgi tukša nestāvēs”. Proti, ASV vai citu Rietumvalstu atkāpšanās no noteiktiem reģioniem
liek sarosīties sīvākajiem Rietumu konkurentiem: Ķīnai, Krievijai, Tuvo Austrumu valstīm.
2018. gada beigu ASV prezidenta D. Trampa paziņojumi par “aiziešanu no Sīrijas”1 un
“atteikšanos no pasaules policista lomas”2 iezīmē gan faktisko ASV atzīšanos par nespēju ilgstoši
uzturēt militāro spēku visā pasaulē, gan arī ģeopolitiskās pozīcijas maiņu. Pirmais, militāro
tehnoloģiju sarežģītības pieaugums mūsdienās maina gan pastāvīgi dislocēta karaspēka izmaksas,
gan arī nepieciešamību. Proti, mūsdienu tehnoloģijas padara uzturēšanos un militārās
infrastruktūras izmaksas dārgākas nekā iepriekšējās desmitgadēs, tādējādi radot arvien lielāku
spiedienu uz valsts budžetu. Papildus, pastāvīga kontingenta klātbūtne uz sauszemes zaudē savu
nozīmīgumu mūsdienu tehnoloģiju, sevišķi bezpilota lidaparātu jeb dronu triecienu veiktspējas
apstākļos. Nerunājot nemaz par ārvalstīs dislocētā kontingenta iekšpolitisko nepopularitāti.
Otrais aspekts, ģeopolitiskais, savukārt norāda uz ASV centieniem pārdefinēt tās politisko
kursu, ņemot vērā arī ASV nepopulāro tēlu daudzos pasaules reģionos. Proti, sastopoties ar arvien
izteiktāku konkurenci un attiecību sarežģītību, prezidenta Trampa vadībā ASV sāk atzīt
21. gadsimta realitātes un “ģeopolitisko plurālismu”, kur lielāka uzmanība nākotnē tiktu veltīta
Austrumāzijas reģionam, nevis Tuvajiem Austrumiem.3 Šis “ģeopolitiskais plurālisms” nav
unikāla situācija ne pasaules, ne ASV vēsturē. ASV gan pirms Pirmā, gan Otrā pasaules kara
veiksmīgi darbojās lielākā vai mazākā pašizolācijā. Arī 21. gadsimtā šis iezīmē ASV atkāpšanos,
bet ne padošanos. ASV saglabās savas spējas veikt atbildes triecienus un iesaistīties situāciju
risināšanā pasaulē gan ar diplomātiskajiem un izlūkdienesta līdzekļiem, gan arī ātrās reaģēšanas
spēkiem un modernākajām tehnoloģijām. Papildus ASV ir nodrošinājusi savus ietekmes ceļus
Tuvajos Austrumos gan caur Turciju, gan Saūda Arābiju, gan, protams, Izraēlu, piespēlējot katrai
no tām nozīmīgu atbalstu 2018. gada laikā. ASV resurss nezūd, bet tā pielietojamība un pieejamība
kļūs mazāk paredzama. Latvijai šis ir neviennozīmīgs mirklis, jo ASV ir Baltijas valstu
stratēģiskais partneris. ASV intereses noturēšana par klātbūtni Baltijā būs atkarīga no tā, cik Baltija
par sevi atgādinās un pozicionēsies Eiroatlantiskajās attiecībās un arī globāli.
Ņemot vērā, ka ASV atstāto vietu aizņems citi spēlētāji, vispirms ir jāskatās uz Ķīnas
pieaugošajām interesēm un tad arī attiecībā uz Krieviju. Ķīna kopš Aukstā kara beigām ir aktīvi
audzējusi ne tikai savu ekonomisko, bet arī politisko ietekmi pasaulē. No “pacietīgās impērijas”
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Ķīna pakāpeniski, bet mērķtiecīgi palielina savu klātbūtni pasaules reģionos. Ķīnas lielākais
izaicinājums ir Austrumāzijas reģions, kurā tai ir niecīgs skaits sabiedroto un kas tai rada draudus
no visām pusēm. Ķīnas primārā vēlme ir savas drošības palielināšana reģionā, kas tiek panākts,
gan diversificējot enerģijas resursu, gan citu izejmateriālu piegādes avotus un ceļus. Ķīnas centieni
ir veidot alianses pasaulē un manevrēt starp Eiropas Savienību (un tās komerciālajām interesēm)
un ASV (un tās militārajām, politiskajām un ekonomiskajām interesēm reģionā), un Krieviju (un
tās militārajam interesēm un energoresursu noieta tirgiem), meklējot atbalstu gan Āfrikas valstīs,
gan Persijas līča reģionā un pat Centrālāzijā. Ķīnas ārpolitikas “diversifikācija” un globalizācija
notiek ne tikai politiski, bet arī ekonomiski. Ņemot vērā arī 2018. gadā piedzīvoto Ķīnas karakuģu
klātbūtni Baltijas jūrā, ar šīs lielvalsts centieniem arvien aktīvāk spēlēt ģeopolitisko lomu nevar
nerēķināties arī Latvija. Baltijai ir jābūt klātesošai ikvienā starptautiskā formātā, kas nodrošina gan
tiešu ietekmi, gan piekļuvi aktuālās informācijas avotiem lielvalstu politiskajos manevros. Sevišķi
svarīgi tādēļ ir gan esošo organizāciju, kā Eiropas Savienība, stiprināšana, gan jaunu, Latvijas
interesēm atbilstošu alianšu veidošana.
Visbeidzot, Krievijas ārpolitika pēdējo desmit gadu laikā ir mainījusies uz izteikti agresīvu
un vienpusēju. Krievijas centieni panākt cieņu un rēķināšanos ar valsti starptautiskajā sistēmā ir
bijusi balstīta ideoloģiskā, politiskā un militārā pretīmstāvēšanā, sevišķi Eiroatlantiskajai kopienai.
Iekšējās stabilitātes un ārpolitisko ietekmes telpu nepazaudēšanai Krievija izvēlējās vardarbīgu
politiku gan pret Ukrainu, gan iepriekš arī pret Gruziju. Krievijas lielā loma Sīrijas pilsoņu karā
arī liecina par valsts nevēlēšanos atdot ģeostratēģiski nozīmīgus punktus un vēlmi uzsvērt, ka ar
Krieviju ir jārēķinās arī citos pasaules reģionos. To parāda arī vāji slēptā Wagner grupas darbība
vairākās Āfrikas valstīs un Persijas līča valstīs. Papildus ikviena karadarbība, kurā pēdējos gados
ir bijusi iesaistīta Krievija, ir bijuši centieni mobilizēt iekšpolitisko atbalstu, uzsverot Krievijas
spēcīgumu, kā arī treniņš Krievijas bruņotajiem spēkiem un industrijai. Krievijas nevēlēšanās
ievērot līgumus par starptautiskās bruņošanās ierobežojumiem un atklāta retorika pret
starptautiskajiem līgumiem un saistībām norāda uz Krievijas vēlmi ģeopolitiskos jautājumus
risināt no spēka pozīcijām. Vienlaicīgi, Krievijas klātbūtne gan ANO, gan EDSO, gan citos
starptautiskos formātos liecina, ka valsts tomēr patur atvērtu piekļuvi arī starptautisko tiesību un
daudzpusējās politikas instrumentiem. Krievijas kā vēsturiski nozīmīgākā Latvijas pastāvēšanas
un neatkarības apstrīdētāja darbība starptautiskajā politikā ir jāuzmana cieši.4
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Potenciālie Krievijas vai ikvienas citas lielvalsts centieni ģeopolitisko cīņu ietvaros
degradēt starptautisko organizāciju vai starptautisko tiesību lomu ir jāuztver nopietni. Apelēšana
pie suverenitātes un pret starptautiskām saistībām ir spēcīgo valstu politiķu priekšrocība retorikā.
Ikviena maza vai neliela valsts saprot, akadēmiski izsakoties, ka starptautiskās normas un
vardarbību ierobežojošie principi ir labs aizsardzības instruments pret lielvalstu patvaļīgu rīcību.
ANO pastāvēšana un starptautiskais tiesību režīms, ko tā nodrošina, tomēr ir viens no
svarīgākajiem aizsardzības instrumentiem vardarbības ierobežošanai starptautiskajā politikā.
2. ANO kā principu garants starptautiskajā politikā
Starptautisko tiesību principu uzturēšana un potenciālo agresoru “sasiešana” un
“sasaistīšana” ir bijis viens no centrālajiem uzdevumiem un mērķiem organizācijām un tiesību
normām, kas ir veidotas pēc Otrā pasaules kara. Starptautiskās organizācijas, kā Apvienoto Nāciju
organizācija (ANO) vai Eiropas Savienība (ES), vai Eiropas Drošības un Sadarbības organizācija
(EDSO), tika veidotas, lai iepriekš konfliktējošās valstis regulāri sēdinātu pie viena sarunu galda.
Regulāri tikšanās formāti ir ļāvuši valstīm ne tikai iegūt jaunus attiecību veidošanas formātus un
piešķīrušas papildu ietekmes iespējas. Starptautiskās organizācijas ir nodrošinājušas arī valstu
socializēšanu noteiktos valstu attiecību vešanas principos un izpratnēs, tostarp nevardarbīgā pieejā.
ANO un tās institūcijas gadu desmitiem ir tikušas peltas par neveiksmēm miera un
cilvēktiesību nodrošināšanā pasaulē un par neatbilstību mūsdienu vajadzībām. Vienlaicīgi, šī
1945. gadā dibinātā organizācija ir pasaules vēsturē unikāls veidojums, kā pati eksistence ir
atgādinājums, ka cilvēce vēlas padarīt pasauli labāku. ANO aizstāv principus, un kā neviena cita
organizācija tā apelē pie mazāko un vājāko valstu tiesībām. Un, lai arī ANO darbības rezultāti nav
perfekti, pasaulei pēdējo nupat 75 gadu laikā ir izdevies izvairīties no Trešā pasaules kara. Otrais
pasaules karš vēl nebija pilnībā noslēdzies, kad 1945. gada 26. jūnijā tika parakstīta ANO Harta,
tādējādi simbolizējot, ka vienpusējās (unilaterālā) un divpusējās (bilaterālā) darbības
starptautiskajā politikā ir jāaizstāj ar daudzpusēju (multilaterālu) pieeju. Netipiski, ka tieši viena
no kara uzvarētājvalstīm un hegemoniskā5 ASV bija centrālais starptautisko attiecību paradigmas
izmaiņu virzītājspēks. Ideja, ka karš ir izskaužama parādība no starptautiskajām attiecībām,
dominēja ne tikai starp politiķiem, bet arī valstu sabiedrībām. Un idejai bija nepieciešams līderis
un institucionāls nesējs, kas tika atrasts ANO.
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ANO ir pats nozīmīgākais idejas par starptautisko tiesību varu (rule of law) sargātājs
pasaulē. ANO ir centrālais idejas uzturētājs, un Latvijai kā valstij, kura ir piedzīvojusi smagu
neatkarības zaudēšanu un totalitāro varu nežēlību, ir jābūt starp galvenajiem ANO, cilvēktiesību
un starptautiskā miera veicinātājiem. Latvijas pieredze ar 1940. gada notikumiem ir gan
atgādinājums, gan brīdinājums, cik nežēlīga pret mazām valstīm var būt neregulēta starptautiskā
sistēma.
ANO bija pirmā starptautiskā organizācija, kurā iestājās Latvija, kad atguva neatkarību.
Latvijai, līdzīgi kā ikvienai suverēnai valstij, ir būtiski, lai tās tiktu uzņemtas ANO, tādējādi tiekot
atzītām kā pilntiesīgam un nomināli vienlīdzīgam starptautisko tiesību un attiecību subjektam.
Latvijas pievienošanās 1991. gada 17. septembrī nozīmēja pilnvērtīgu juridisku un faktisku
atgriešanos starptautiskajā sistēmā kā neatkarīgai un suverēnai valstij. Turpat trīsdesmit gadu laikā
Latvija ir aktīvi līdzdarbojusies gandrīz visās ANO vēlētās un nevēlētās struktūrvienībās.6 Dalība
katrā no struktūrvienībām ir ļāvusi Latvijas diplomātiem, tiesību zinātniekiem, cilvēktiesību
ekspertiem un citiem profesionāļiem ne tikai pārstāvēt Latvijas intereses un skatījumu, bet arī iegūt
unikālu ekspertīzi un pasaules līmeņa zināšanas.
Tomēr pašā politiski ietekmīgākajā struktūrvienībā – ANO Drošības padomē, Latvija vēl
nav piedalījusies. Latvija nav bijusi viena no desmit nepastāvīgajiem locekļiem piecpadsmit valstu
ANO Drošības padomē. Lai arī Latvijas dalība NATO un Eiropas Savienībā nodrošina valstij
iespējas pieņemt globālas nozīmes lēmumus, sevišķi prezidentūras ES Padomē laikā un
Eirosistēmas ietvaros, tomēr globālās politikas un drošības jautājumos ANO DP nav līdzīgu.
Nepilnu trīsdesmit gadu laikā, kopš Latvija atguva neatkarību, tā ir īstenojusi visus savus
ārpolitiskos mērķus, gan iekļaujoties visās reģionālajās un globālajās pasaules organizācijās, kas
Baltijas valstij ir piekrītošas, gan arī izveidojot stabilas partnerattiecības līdzīgi domājošā
Eiroatlantiskajā kopienā. Tagad Latvija ir izaugusi līdz globāla mēroga aktivitātes līmenim, un
ambīcijai ir jābūt izteikties pie viena galda ar globālajām lielvarām līdzvērtīgu balsi.
3. Dalība ANO DP kā nacionālās drošības interešu resurss
Dalībai ANO Drošības padomē ir saredzama virkne ieguvumu tādai nelielai valstij kā
Latvija. Starp tiem ir ne tikai prestižs, bet arī valsts atpazīstamības celšana, tostarp reģionos, kuros
Latvijas vārds ir svešs. Tā ir arī diplomātisko resursu un pieredzes profesionalitātes celšana,
papildu kontaktu veidošana7, kā arī atgādināšana par Latviju kā uzticamu, veiksmīgu un
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atbalstāmu partneri arī līdzīgi domājošo valstu starpā. Tomēr vispirms jau dalība ANO Drošības
padomē nepastāvīgā locekļa statusā ir ieguvums valsts drošībai. Uz diviem gadiem Latvija būtu
daļa no lēmumu pieņemšanas procesa attiecībā uz katru starptautisko konfliktu un arī vardarbīgu
iekšpolitisko situāciju attīstību pasaulē. Latvijas vieta starp pasaules lielvalstīm ANO institūcijā,
kuras centrālais uzdevums ir veicināt mieru pasaulē, ļaus ne tikai pienācīgi prezentēt valsti, bet arī
pieņemt lēmumus par sankciju ieviešanu pret starptautiskajai stabilitātei kaitnieciskajām valstīm
un pat par militāras iejaukšanās izmantošanu konfliktu risināšanai.
ANO Drošības padomes uzdevumos ir ne tikai galvenā mērķa – starptautiskā miera un
drošības uzturēšana, bet arī būt sarunu formātā, kura ietvaros daudzpusēji var izrunāt un potenciāli
izvairīties no diplomātisku konfliktu pāraugšanas vardarbīgos. Tas iekļauj gan diskusijas par
bruņošanās režīmu regulēšanu, ekonomisko un politisko sankciju piemērošanu pret agresīvi
noskaņotām valstīm, lēmumu pieņemšanu par militāru rīcību pret agresorvalsti. Tāpat Drošības
padomes kā ietekmīgākās ANO struktūrvienības tiesībās iekļaujas arī, piemēram, jaunu ANO
dalībvalstu uzņemšana, kā arī dalītā kompetencē ar ANO Ģenerālo asambleju organizācijas
ģenerālsekretāra un Starptautiskās krimināltiesas tiesnešu ievēlēšana.
Tādēļ dalībai ANO Drošības padomē ir paredzama nozīmīga ne tikai simboliskā vērtība
Latvijas valstiskumam, bet arī valsts tēla veidošanas ieguvumi pirms dalības, dalības laikā un pēc
dalības, kā arī diplomātiskās kapacitātes celšana un netieši ekonomiskie ieguvumi. Balstoties uz
intervijām ar Latvijas un ārvalstu ekspertiem, akadēmiskajiem un profesionālajiem pētījumiem un
rakstiem, kā arī ANO Drošības padomes darbības un funkciju loģiku, tālāk ir izvērsta
argumentācija par Latvijas ieguvumiem un potenciālajiem izaicinājumiem, kandidējot un esot
ANO Drošības padomē. Vienlaicīgi, protams, ir jāņem vērā kaimiņvalstu pieredze un fakts, ka
“kamēr valsts gatavošanās darboties ANO DP no diplomātiskā dienesta puses, skaidru prioritāšu
definēšanas viedokļa un vēlmes būt aktīvai, var radīt pozitīvu iespaidu, mazas valsts lomu ANO
DP, visticamāk, tomēr noteiks aktuālo globālo notikumu attīstība, kā arī attiecību dinamika starp
5 pastāvīgajiem ANO DP locekļiem un citām ietekmīgajām valstīm.”8
a. Latvijas valstiskuma ilgtspējas garants
Kā iepriekš minēts, dalība ANO Drošības padomē ir būtiska no Latvijas valstiskuma
ilgtspējas viedokļa. Runa šajā kontekstā visvairāk ir ne tikai par dalības ANO Drošības padomē
vēsturiski simbolisko nozīmi Latvijai, bet arī diplomātisko procesu. Dalība ANO Drošības padomē
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ļaus saredzēt un pozicionēt Latviju kā ietekmīgu valsti globālā mērogā. Latvijas vārds un
valstiskums tiks atkārtoti atzīti pasaulē, dalībvalstīm balsojot par ANO DP sastāvu 2025. gadā.
Veiksmes gadījumā Latvijai būs iespēja sevi apliecināt kā vienlīdzīgu partneri lielākajām un
ietekmīgākajām pasaules valstīm.
Vēsturiskā izdevība ir pirmais aspekts, kas jāaplūko, lai pilnvērtīgi izprastu pašas
kandidēšanas nozīmīgumu. Latvijas valsts 100 gados kopš neatkarības proklamēšanas neatkarīga
un patstāvīga ir bijusi tikai pusi no šī perioda. Salīdzinājumā ar tādām valstīm kā Francija, Šveice,
Krievija, Zviedrija, Ķīna, Ēģipte, Japāna, Mongolija un pat Lietuva, kuru vārdi un valstiskums
dažādās formās ir pastāvējis vairākus gadsimtus, Latvijas vārds un valstiskums ir ļoti agrīns.
Latvija ir nezināma valsts lielākajai daļai pasaules reģionu. Latvijas neatkarība un valstiskums nav
uzskatāmi par pašsaprotamiem. Tie ir pastāvīgi jāuztur, par tiem ir pastāvīgi jāatgādina. Latvijas
vārdam ir jānostiprinās ne tikai mūsdienu starptautiskās sistēmas veidolā, bet arī vēstures annālēs.
Latvijai ir svarīgi saglabāt esošās starptautiskās sistēmas struktūru, principus un uzbūvi, jo tā ir
garantējusi Latvijas neatkarības atgūšanu un uzturēšanu. Vienlaicīgi vēsturiskai Latvijas
saglabāšanai būs nepieciešama papildu rīcība vēl vairākas desmitgades.
Proti, vēsturiskā perspektīvā raugoties, Latvijai ir jātiecas atstāt savu nospiedumu, savu
vietu pasaules vēsturē. Pat ja kandidēšana uz ANO Drošības padomi vai pat dalība ANO Drošības
padomē to automātiski nenodrošinās, atzīmēšanās kā patstāvīgai valstij, pamatu ielikšana tālākajai
Latvijas darbības izvēršanai starptautiskajā sistēmā ir būtiski svarīga. Latvijai pretendējot uz
dažādu augsta līmeņa pasākumu un samitu rīkošanu, potenciāli piedāvājot sevi kā vidutāju
starptautiskās konfliktsituācijās, kandidējot uz augstajiem amatiem starptautiskajās organizācijās,
prezidējot tajās vai veidojot jaunas starptautiskās organizācijas, kandidēšana un dalība ANO DP ir
nozīmīgs atspaids. Dalība ANO DP kļūtu par svarīgu ierakstu Latvijas valsts diplomātiskā
dzīvesgājuma aprakstā.
Mūsdienu paaudzei, mūsdienu sabiedrībai un diplomātiskajam dienestam ir jāpaveic
nozīmīgais, lai Latvijas valsts sevi paliekoši iezīmētu pasaules vēsturē. Šā brīža paaudzei ir jādara
viss, lai saglabātu Latvijas valstiskumu kā iespēju pastāvēt un attīstīties latviešu valodai, kultūrai,
tradīcijām, tostarp starptautiskās tiesiskās un institucionālās sistēmas atbalstīšana. Ir nepieciešams
sākt veidot un gatavot starptautisko politiku, kas nostiprinātu Latviju un ko potenciāli nākotnē
pozitīvi atcerētos un ar ko lepotos nākamās paaudzes. Dalība ANO DP un kandidēšana uz to ir
tikai mazs solis, bet tas ir solis starptautisku un vēsturisku ambīciju izvirzīšanai un īstenošanai.
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Kandidēšanas un dalības ANO Drošības padomē simboliskā nozīme Latvijai ir vēl
būtiskāka par Latvijas vēsturiskās klātbūtnes atzīmēšanu. Latvijas valstiskumam dalība ANO DP
ir neatsverams ieguvums, jo tas parādītu Latvijas kā jaunas un spēcīgas valsts vietu starptautiskajā
sistēmā. Nelielās Latvijas ārpolitiskais, drošības un ekonomiskais sasniegums ir bijis nozīmīgs,
bet reputācijas uzturēšanai un attīstīšanai ir būtiski to turpināt. No simboliskā viedokļa Latvijas
kļūšana par ANO Drošības padomes nepastāvīgo locekli 35 gadus pēc neatkarības atgūšanas
2026. gadā norādītu uz valsts un sabiedrības intelektuālo spēju paveikt milzīgus starptautiskus
lēcienus un pieveikt būtiskus šķēršļus, ar ko saskaras mazas un nelielas valstis, kuras ir apveltītas
ar niecīgiem resursiem.
Latvijas kandidēšanai būtiska ir arī simboliskā nozīme, no Baltijas reģiona viedokļa
raugoties. Proti, Lietuva bija ANO DP nepastāvīgā locekle no 2014. līdz 2015. gadam, kamēr
Igaunija ir no 2020. līdz 2021. gadam. Latvijas veiksmes gadījumā ne tikai visas trīs valstis būs
bijušas ANO Drošības padomē, bet visas būs bijušas ar 6 gadu starpību. Proti, ik pa 6 gadiem kāda
no Baltijas valstīm būs bijusi ANO Drošības padomē, tādējādi iezīmējot tendenci un regulāri
atgādinot par reģionu pasaules mērogā.
Uz 2019. gada beigām 63 Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis nekad nav bijušas
ievēlētas Drošības padomē. Daudzas no tām ir ar senāku vēsturi un diplomātiskās neatkarības
posmu nekā Latvijai. Latvijas kandidēšanas kursa uzņemšanai un potenciālajai uzvarai 2025. gada
vēlēšanās tādējādi ir papildu simboliskā nozīme kā drosmīgam, mērķtiecīgam un apņēmīgam
gājienam no mazas valsts puses. Vienlaicīgi, Latvijai būs jāspēj arī izkonkurēt līdzīgu simbolisko
tēlu savam šā brīža zināmajam konkurentam 2025. gada vēlēšanās – Melnkalnei.
Visbeidzot, kā trešais aspekts no Latvijas valstiskuma ilgtspējas garanta viedokļa ir
jānorāda uz ieguvumiem no paša diplomātiskā procesa. Proti, runa ir ne tikai par Latvijas
diplomātiskā dienesta atpazīstamības celšanu pasaulē, bet arī par uztveres maiņu vai
nostiprināšanu par Latvijas valstiskuma veiksmi. Ar pašu kandidēšanu un potenciālu dalību ANO
Drošības padomē Latvijai būs iespēja nostiprināt viedokli par sevi kā par pilnvērtīgu un spējīgu
starptautiskās sistēmas dalībnieku un partneri. Argumenti par Latvijas kapacitātēm un
diplomātiskā dienesta profesionalitāti ir ļoti būtiski, lai turpinātu kliedēt bieži izplatītos
argumentus par Latviju kā neizdevušos vai nespējīgu valsti starptautiskajā sistēmā. Un šis ir
būtiski, ne tikai domājot par pasaules medijos un īpaši atsevišķu Krievijas politiķu retorikā
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sastopamo, bet arī par Latvijas pašas iedzīvotāju starpā novēroto nihilistisko attieksmi pret Latvijas
valsti.
Tādējādi ir skaidrs, ka no Latvijas valstiskuma garantēšanas viedokļa ir svarīga ne tikai
vēsturiskā un simboliskā perspektīva, bet arī diplomātiskā procesa aspekts. Pieņemot, ka pati
dalība Drošības padomē varētu būt izaicinoša no reālās varas viedokļa, simboliskie, diplomātiskie
un vēsturiskās dimensijas argumenti, kā arī valsts starptautiskās reputācijas pieaugums tāpat ir
fundamentāli svarīgi elementi Latvijas diplomātiskajai un valstiskajai nākotnei. Attiecīgi, pati
klātbūtne globāla mēroga politiskajos un drošības procesos Latvijai jau būtu labs atspaids valsts
jaunās simtgades ārpolitikas veidošanā. Bet bez tā ir būtiski turēt prātā, ka arī pati ANO DP ir
platforma valsts interešu aizstāvēšanai.
b. ANO DP kā platforma valsts interešu aizstāvībai
Dalība ANO DP ir arī tieša iespēja Latvijai sekot līdzi notikumiem pasaules politikā un būt
svarīgāko lēmumu epicentrā. Lai arī iespēja, ka Latvija kā maza valsts varēs reāli ietekmēt katru
lēmumu, kurš tiks pieņemts, ir daudzu diskusiju pamatā, tomēr pie liela aktivitātes līmeņa Latvijas
iespējas aizstāvēt savas intereses un skatījumu ir vērā ņemama. Zinātniskās publikācijās ir
atrodami izvērtējumi, kuros secināts, ka mazai valstij, lai iegūtu ietekmi ANO DP, ir
nepieciešamas zināšanas, diplomātiskās prasmes, iniciatīvas, kā arī spēja prioretizēt, līderība,
koalīcijas un tēla veidošana.9 Atkarībā no šo faktoru kopuma arī ir iespējams paredzēt, cik
veiksmīgi maza valsts spēs aizstāvēt savas pozīcijas un intereses. Latvijas valsts interesēs ANO
DP kandidēšanas un dalības procesā ir būt klātesošiem globālajos notikumos un lēmumu
pieņemšanā par tiem, veidot valsts tēlu, smelties diplomātisko pieredzi un zināšanas, un vērot, lai
neviens no notikumiem un lēmumiem nebūtu ar negatīvām sekām Latvijai ne īsā, ne vidējā, ne
ilgākā termiņā.
Ņemot vērā, ka jautājumus, kuri varētu būt aktuāli 2026. un 2027. gadā, ir grūti prognozēt,
Latvijai ir jābalstās uz to, ka pats kandidēšanas process un potenciālā dalība ir instruments un
līdzeklis Latvijas valsts atpazīstamības un diplomātiskās ietekmes palielināšanā. Respektīvi, jau
pats process būs ieguvums Latvijas valstij šajā konkrētajā gadījumā. Un, kā parāda arī citu valstu
pieredze, ir skaidrs, ka valstis netiecas skaidri definēt savas intereses. Tā vietā tiek uzsvērti principi
un kopīgās globālās intereses, kas visiem ir aktuālas. Rezultātā: “Liels skaits mazo valstu ir
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izmantojušas labu starptautisko praksi un labvēlīgu tēlu, sevišķi kā normu sekmētāji, lai uzkrātu
starptautisko ietekmi, apvienojot reālismu ar ideālismu caur maigo varu.”10
No Latvijas interešu aizstāvēšanas viedokļa ir jāmin gan drošības aspekts, gan arī saikne ar
citiem institucionalizētiem sarunu formātiem un procesiem, kuros Latvija ir iesaistīta. Proti, no
Latvijas drošības viedokļa ir svarīgi ne tikai būt klātesošiem ANO Drošības padomes lēmumu
pieņemšanas procesā un identificēt Latvijai būtiskos aspektus un potenciālos apdraudējumus. Ir
ārkārtīgi svarīgi, ka Latvija saredz dalību ANO Drošības padomē kā daļu no Latvijas ārpolitiskās
darbības komplekta viedokļa. Runa ir par Latvijas jau esošās drošības politikas NATO un ES
ietvaros turpināšanu, arī integrējoties ANO drošības institūcijās. Latvijai ir nepieciešami papildu
resursi, ko var nodrošināt ANO Drošības padome, un Latvijai ir iespēja par saviem drošības
izaicinājumiem arī informēt citus starptautiskos partnerus divpusēju tikšanos laikā reģionos, kuros
Latvija nav zināma.
c. Starptautiskā tēla un atpazīstamības veidošana
Kā jau iepriekšējā apakšnodaļā tika minēts, valsts tēla veidošana ir viens no lielākajiem
ieguvumiem valsts nacionālajām interesēm. Šajā situācijā nav runa tikai par atpazīstamību un
atzinību profesionālās diplomātu kopienas ietvaros. Lai arī atzinība kolēģu, citu valstu vēstnieku
un diplomātu starpā ir būtiska, runa ir par starptautiskā tēla veidošanu daudz plašākā mērogā,
aizskarot arī plašākas pasaules sabiedrības interesi. Valsts starptautiskajam tēlam ir vairākas
šķautnes. Tas arī ir iemesls, kādēļ valstis iegulda nozīmīgus resursus savas globālās atpazīstamības
celšanai un negatīvo stereotipu mainīšanā. Arī Latvijai kandidatūra un dalība ANO Drošības
padomē ir unikāla iespēja izmantot šo procesu, lai sekmētu zināšanas par valsti, par latviešu
vēsturi, kultūru un ražojumiem.
Tādēļ arī no Latvijas intereses – plašākas starptautiskās atzinības – aizstāvēšanas viedokļa
ir svarīgi mācīties no citām valstīm un iepazīstināt pasauli ar savu valsti. Atšķirībā no “lielā
piecinieka valstīm” valsts atzinības un globālās diplomātiskās atpazīstamības veicināšana pašā
kandidēšanas procesā arī ir centrālais mazo, nelielo un vidējo valstu pamata mērķis un interese,
sevišķi, ja tām papildus ir nepieciešama globālo partneru atzinība. Proti, “(…) veiksme ANO DP
ir atkarīga no valsts spējas ietekmēt tās ārējo vidi, lai nodrošinātu atbalstu tās starptautiskajām
interesēm un vērtībām. Praktiķi, kuri nespēj atzīt nozīmi inovatīvai diplomātijai, kura aizķer un
izmanto plašākas auditorijas intereses, nepienācīgi novērtē iespējas un ieguvumus, kuri var tikt
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īstenoti kampaņas laikā un pēc tās.”11 Rezultātā valstis rīkojas savas atpazīstamības sekmēšanai,
izmantojot kandidēšanu uz prestižo ANO Drošības padomi kā procesu un ieganstu.
No praktisko gadījumu viedokļa ir svarīgi pieminēt, ka Lietuva, piemēram, nestrādāja pie
plašām politiskajām kampaņām, bet divpusējiem kontaktiem.12 Igaunija tikmēr uzsver
vienlīdzības, efektivitātes un empātijas principus, kas vairāk darbojas kā valsts pašreklāma, tostarp
iepazīstinot ar sevi pasauli, nevis kādas konkrētas intereses vai mērķus, kuri sasniedzami.
Nīderlande, savukārt, izvirzīja vienu tēmu, valsts rokrakstu, proti, veltīja uzmanību sieviešu tiesību
jautājumam pasaulē, tādējādi popularizējot savu kandidatūru. Šīs trīs dažādās pieejas gan lielā
mērā ir saistītas ar katras valsts praktisko pieredzi, kandidējot uz ANO Drošības padomi. Latvijas
situācijā un, ņemot vērā iepriekš minēto, loģiskākais solis būtu tomēr veltīt vairāk līdzekļu un pūļu
valsts tēla popularizēšanai pasaulē. Kandidēšana uz ANO Drošības padomi ir šim daudzsološs
ietvars.
Pirms pievērsties politiskajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem no valsts tēla
popularizēšanas kandidēšanas uz ANO DP laikā, ir jāpiezīmē arī ieguvumi Latvijas medijiem un
sabiedrībai kopumā. Proti, ir paredzams, ka, līdzīgi kā citās valstīs, kuras kandidējušas uz ANO
Drošības padomi, pašmāju masu medijos būs vairāk rakstu par daudzveidīgākām ārpolitikas
tēmām, kas Latvijā tradicionāli ir bijušas mazāk populāras. Lasītāju un skatītāju redzes loka
paplašināšana par situāciju citos pasaules reģionos ir vērtējams kā pozitīvs aspekts gan no darba
apjoma pieauguma žurnālistiem, gan akadēmiķiem un analītiķiem. Arī pašas Latvijas sabiedrības
plašāka informēšana un iesaiste globālo problēmu apzināšanā un diskutēšanā kļūtu par nozīmīgu
atspaidu arī Latvijas iedzīvotāju ārpolitiskās domāšanas un zināšanu globalizēšanai.
i. Politiskie aspekti
Pie politiskajiem aspektiem ir jārunā ne tikai par informētību par pašu ANO DP
kandidātvalsti citos pasaules reģionos, proti, valsts vārda zināšanu. Jebkura informācija, kas tiek
izplatīta plašākai publikai ārvalstīs, veido izpratni, sapratni un empātiju ar reklamēto valsti. No
Latvijas viedokļa, līdzīgi kā rīkojas arī Igaunija, ir ļoti būtiski, lai stāsti par Latviju būtu ar
ilgtspējīgu ziņu un intriģējošu saturu. Attiecīgi papildu līdzekļu veltīšana informatīvajai kampaņai
pāris gadus pirms pašas kandidēšanas būtu saredzama kā daļa no Latvijas kopējā valsts tēla
veidošanas un publiskās diplomātijas stratēģijas plāna.
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Citu pasaules valstu sabiedrību informēšana par Latviju, sevišķi valstīs, kurās nav
pastāvīgu Latvijas vēstniecību, ir ļoti svarīgi no valsts atpazīstamības viedokļa. Bet atpazīstamība
ir svarīga arī kā drošības jautājums. Proti, tikai izjūtot simpātijas un empātiju ar zināmu, pazīstamu
valsti un tautu, starptautiskā sabiedrība un tās viedoklis var nosvērties par labu Latvijai. Tikai
zinot, kas ir Latvija un kādi ir tās iedzīvotāji, var cerēt vai sagaidīt atbalstu Latvijai svarīgos
jautājumos un svarīgos brīžos. Šeit izšķiroša ir Latvijas tēla veidošana pastiprināti arī Latvijas
galvenajās partnervalstīs – Eiropas Savienībā un NATO.
No politiskā viedokļa valsts tēls ir cieši saistīts ar tālāku Latvijas sasniegtā publicitāti. Proti,
Latvija ir daļa no attīstītākajām pasaules valstīm, ir Eiropas Savienības, Eirozonas, NATO un
Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) dalībvalsts ar nozīmīgu un vēl
joprojām relatīvi nesenu pieredzi visaptverošā transformācijā no totalitāras politiskās sistēmas un
plānveida ekonomikas uz neatkarīgu valsti un dalībnieku Eiroatlantiskajās drošības un
ekonomiskās sadarbības struktūrās.
Vienlaicīgi Latvija ir neliela valsts Ziemeļeiropā, kura vēsturiski nav bijusi drauds
kaimiņvalstīm un pret kuru nav nepatikas un neuzticības citās valstīs, izņemot, iespējams, Krieviju.
Proti, ja Latvija kādreiz vēlētos pozicionēt sevi kā vidutāju, tad esošie sasniegumi un “vēsturiskais
miermīlīgums” var tikt attīstīti kā argumenti, arī veidojot valsts politisko tēlu, tostarp kandidējot
uz ANO Drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu 2025. gada vēlēšanās.
ii. Ekonomiskie aspekti
Par katalizatoru kalpojot kandidēšanai uz ANO Drošības padomi, noteikti nevar iztikt bez
ekonomiskajiem ieguvumiem no valsts tēla un atpazīstamības. Runa nav tikai par tūrismu, runa ir
arī par Latvijā ražotu produktu un pakalpojumu atpazīstamību un pievienoto “netaustāmo” vērtību
un marketinga opcijas. Pozitīva valsts tēla kultivēšanas daļa ir iespaida radīšana gan plašākā
sabiedrībā, gan arī galveno lēmumu pieņēmēju starpā. Ņemot vērā daudzu valstu starptautiskās
tirdzniecības kontroles un uzraudzības principus, sadarbības liberalizācija tirdzniecībā var būt arī
ļoti tieša.
No Latvijas viedokļa raugoties, tās interesēs ir parādīt, ka valsts ir attīstīta, ka darbojas
atbilstoši Eiropas Savienības normām, ievēro visaugstākos standartus un principus. Tas nodrošina
pamata izpratni par valsti un tās ražojumiem. Bet viss kandidēšanas process uz ANO Drošības
padomi ir ilgstošs reklāmas process, kurā aktīvi var un jāiesaistās arī valsts uzņēmējiem. Proti, ne
14

tikai diplomātisko lobija vizīšu laikā uzņēmēju delegācijas potenciāli var doties līdzi uz lobējamo
valsti, lai meklētu sadarbības partnerus un “parādītu sevi” vistiešākajā veidā. Runa ir arī par
semināriem, uz kuriem ārvalstu diplomāti tiktu aicināti arī Rīgā. Arī to ietvaros, līdzīgi kā Latvijas
prezidentūras ES Padomē laikā, uzņēmējiem būtu iespēja palīdzēt veidot Latvijas tēlu, savu
sasniegumu un piedāvājumu prezentēšanas stendu ietvaros. Šādi ir skaidrs, ka ekonomiskā atdeve
no kandidēšanas procesa ir ne tikai pati uzņēmēju reklāmas iespēja, bet arī fakts, ka lielākā daļa
valsts budžeta līdzekļu, kas tiktu iztērēti, tiktu tērēti Latvijas nodokļu maksātāju algām, rīkojot
pasākumus Latvijā. Tēla veidošanai reti kad ir tiešs un tūlītējs ekonomiskais efekts, ko būtu
iespējams aprēķināt. Vienlaicīgi, reklāmas nozīmīgums un ietekme ir vispārīgi atzīts kā būtisks
interesi un tēlu veicinošs faktors. Valsts tēla un uzņēmumu reklāma ANO Drošības padomes
kontekstā ir ar tiešu pievienoto īsa un vidēja termiņa vērtību, kas aptver ne tikai pašu uzņēmēju
veikumu, bet arī iepriekšminētos politiskos argumentus.
Līdzīgi rīkojas arī Igaunija, atrādot savu uzņēmēju ražojumus. Igaunija gan pašmājās, gan
pasaulē centīgi uzsver, ka, nebūdama fiziski liela valsts, tā ir spējīga būt nozīmīga valsts digitālo
jautājumu jomā: “Esam maza valsts, bet atsevišķās jomās (e-pārvalde, internets) esam lieli
spēlētāji.”13 Pašreklāma par jautājumiem, kas tiešā vai ciešā veidā neattiecas uz pašu ANO
Drošības padomi, ir paralēlā iespēja, ko izmanto Igaunija, kandidējot uz DP. Arī Latvijai nav
pamata kautrēties izmantot kandidēšanas procesu, lai radītu iespēju uzņēmējiem piesaistīt ārvalstu
partnerus kopīgiem projektiem un uzlabot (vai lielākoties veidot) kopējo valsts tēlu. Šādi gan
Igaunija, gan Latvija mērķtiecīgāk izmantotu ANO Drošības padomes dalības kandidēšanas
procesu nekā Lietuvas gadījumā, par ko valsts diplomāti arī ir tikuši kritizēti.
Visbeidzot, ir jāatzīmē, ka ekonomiskie aspekti un ieguvumi no kandidēšanas uz ANO DP
skar arī divpusējās tikšanās, kurās ir jādodas gan diplomātiem, gan politiķiem, strādājot pie atbalsta
rašanas Latvijas kandidatūrai citās pasaules valstīs. Šīs vizītes var tikt izmantotas arī reklāmas
nolūkos ne tikai Latvijas valstij, bet arī Latvijas ražojumu un pakalpojumu popularizēšanai un
pavadošo izstāžu organizēšanai. Noteikti nedrīkst aizmirst arī reklāmu veidošanu un izvietošanu
nozīmīgākajos medijos. Tādējādi publiskās diplomātijas elementi attiecībā uz valsts tēla veidošanu
ietu roku rokā ar pašu uzņēmēju interesi un nepieciešamību pēc atsevišķu Latvijas sektoru vai
ražojumu popularizēšanu pasaulē.
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d. Divpusējo attiecību stiprināšana un atbalsts no līdzīgi domājošām valstīm
Divpusējo attiecību stiprināšana kandidēšanas un sevišķi jau potenciālās dalības ANO
Drošības padomē kontekstā ir jāskata atsevišķi atkarībā no reģiona un partnervalstīm. Latvijai,
līdzīgi kā Igaunijas un arī Lietuvas izmantotajā argumentācijā, ir ļoti svarīgi parādīt sevi
partneriem kā atbildīgu, globāli domājošu un uzticamu partneri. Latvija ir veiksmīgi iekļāvusies
reģionālajās un globālajās starptautiskajās organizācijās, kuru ietvaros valsts arī līdzdarbojusies
globāla mēroga izaicinājumu risināšanā. Tomēr atklāti un publiski Latvija nav uzsvērusi ne savu
pieeju, ne arī vēlmi aktīvi vai pat pro-aktīvi nodarboties ar pasaules mēroga problēmu risināšanu.
Arī Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros veiktais pamatā ir uzskatāms par reģionāla mēroga
problēmu risināšanu, nevis iesaistīšanos globālos izaicinājumos.
i. Eiroatlantiskajā telpā
Eiropas Savienības un Eiropā atrodamo valstu partneriem ir būtiski atgādināt, parādīt un
uzsvērt, ka Latvija nevar būt tikai drošības patērētājs, bet tai jābūt arī drošības veicinātājam, kā to
dara arī Igaunija. Ņemot vērā, ka Latvija ir daļa no Eiropas Kopējās ārējās un drošības politikas,
kā arī daļa no NATO, Latvijai partneru uzticības veicināšanai ir jākļūst redzamākai kopīgo
problēmu risināšanā. Izvairīšanās, nogaidīšana un mazas valsts resursu trūkuma argumenta
izmantošana vairs nav pietiekama Latvijas gadījumā. Līdzīgi kā iepriekš Zviedrija, Norvēģija,
Somija un citas nelielās valstis ir mainījušas savu politisko klātbūtni uz globālo problēmu
risināšanu, arī Baltijas valstīm, tostarp Latvijai, šī atbildība ir jāuzņemas, lai uzsvērtu un pierādītu
savu nozīmīgumu valsts tuvākajiem drošības partneriem.
Vājas un aizsargājamas valsts tēls partneros bieži neveicina ne interesi, ne empātiju rūpēties
par Latvijas drošību. Latvijai ir jābūt daļai no risinājuma, nevis problēmai. Un tas, ka Latvija ir
gatava rīkoties kopīgiem mērķiem, ir jāuzsver arī ar pašu kandidēšanu. Līdzīgi kā Igaunija savas
kampaņas ietvaros uzsver to, ka valsts ir saņēmusi palīdzību iepriekš un tai ir pienākums to tagad
sniegt citām pasaules valstīm. Eiropas tuvāko partneru atslogošana un atbalstīšana globālo
problēmu risināšanā ir daļa no Latvijas pienākuma pret tiem.
Papildus Latvija ar kandidēšanu un veiksmes gadījumā – dalību ANO Drošības padomē
Eiropas un arī Eiroatlantiskajiem partneriem parāda, ka Latvija ir veiksmīgs projekts. Ka
diplomātiskā, ekonomiskā un militārā atbalsta sniegšana Latvijas valsts atjaunošanai,
nostiprināšanai un aizsardzībai pēdējo gandrīz 30 gadu laikā nav bijuši lieki šķērdēti līdzekļi, bet
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ir radījuši spēcīgu, patstāvīgu un solidāru partnervalsti. Latvijas sasniegtais, sevišķi lūkojoties uz
daudzām citām pēc-Padomju valstīm, tik relatīvi īsā laika posmā nebūtu iespējams bez Latvijas
sabiedrības mērķtiecīguma kombinācijā ar starptautisko partneru atbalstu. Tādēļ Latvijai ir svarīgi
pozicionēt sevi kā solidāru valsti pat pie ierobežotajiem resursiem, kas tai šobrīd vēl pieejami.
Norobežošanās no dalības globālo izaicinājumu risināšanā būtu nevietā. Vēl vairāk, atrašanās un
vēlme būt ES kodolā Latvijai uzliek pienākumu uzņemties arī daļu atbildības un funkciju.
Lai arī tie paši principi un vērtības, kas minētas attiecībā uz Eiropas partneriem, ir jāmin
arī attiecībā uz Latvijas Eiroatlantiskajiem partneriem, sevišķi ASV un Kanādu, tomēr sadarbība
ANO Drošības padomes kontekstā ar šīm valstīm ir papildus jāskata arī no pragmatiskas
stratēģiskās partnerības viedokļa. Dalība ANO Drošības padomē ir arī Latvijas iespēja atbalstīt
savas ilglaicīgās partnervalstis Eiropas Savienībā un NATO un stratēģiskos partnerus. Atbalsta
izrādīšana praktisku jautājumu risināšanā ir pragmatisks Latvijas ārpolitikas interešu īstenošanas
instruments.
ii. Citās demokrātiskās valstīs pasaulē
Demokrātiskās valstis nav tikai Eiropā un Ziemeļamerikā. Tās ir arī Japāna, Austrālija,
Dienvidkoreja, Jaunzēlande, kā arī Meksika un virkne citu valstu. Tās visas dala ar Latviju kopīgas
vērtības, izpratni un principus par valsts pārvaldi un starptautisko jautājumu risināšanu. Šo valstu
atbalsts, pieredze, kā arī kopīgās izpratnes ir būtiskas, lai Latvija spētu sinhronizēt kopīgos mērķus.
Kolektīva izpratne par starptautisko sistēmu un tiesiskuma nozīmi ir svarīga, uzturot esošos
starpvalstu attiecību principus, esošo ģeopolitisko balansu un mieru pasaulē. Bruņošanās
ierobežošana, ekonomiskās un dzimumu vienlīdzības jautājumi, cīņa pret terorismu un starpvalstu
konfliktiem ir tikai dažas no lietām, kuras Latvijai kopīgas ar citiem pasaules reģioniem jeb līdzīgi
domājošās kopienās ārpus Eiroatlantiskās telpas.
Vienlaicīgi jāpiezīmē, ka vairākums pasaules valstu nav tieši uzskatāmas par daļu no līdzīgi
domājošām kopienām, un, lai iegūtu divu trešdaļu ANO Ģenerālās asamblejas balsstiesīgo valstu
atbalstu jeb vismaz 129 balsis no 193 iespējamajām 2025. gada vēlēšanās, Latvijai ir jāspēj radīt
pragmatiskas partnerattiecības ar plašu loku valstu, kurās Latvijai nav vēsturiskas, politiskas un
diplomātiskas klātbūtnes. Runa nav tikai par Persijas līča valstīm, par Āfrikas valstīm, par
Latīņamerikas valstīm, bet arī par Dienvidaustrumāzijas valstīm. Lai arī ANO Drošības padomes
vēlēšanas vēsturiski ir bijušas pakļautas dažādiem riskiem14, tomēr pozitīvs kopējais Latvijas tēls
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un kopīgu mērķu izpratne ir labs pamats divpusējām diplomātu sarunām un pragmatiskām
vienošanās.
e. Latvijas diplomātijas institucionālās kapacitātes pilnveidošana
Līdzīgi kā ar Latvijas valsts un diplomātiskā aparāta pieredzi, prezidējot Eiropas
Savienības Padomē 2015. gadā, arī dalība ANO Drošības padomē ir unikāla pieredze Latvijas
diplomātiskajam dienestam un tā kvalifikācijas celšanai. Diplomātiskā dienesta profesionalitāte,
zināšanu, pieredzes un darbības plašums ir viens no nozīmīgākajiem ieguvumiem no kandidēšanas
uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes nepastāvīgā locekļa vietu. Jau pati
kandidēšana veicinās nepieciešamību pēc daudz aktīvākas un regulārākas diplomātijas reģionos,
kuri nav bijuši tuvāko Latvijas interešu telpā. Kandidēšanas process ANO Drošības padomē ir
papildu diplomātiskā aktivitāte un diplomātiskā rādiusa paplašināšana. Ikviens jauns kontakts var
vest pie papildu diplomātiskajām, kultūras un ekonomiskajām attiecībām starp Latviju un tuvākām
un tālākām pasaules valstīm. Un šeit ir būtiski atzīmēt arī balsojuma un katras valsts balss
svarīgumu arī pēc vēlēšanām. Politiskā atmiņa par atbalstu vai atbalsta nesniegšanu ir daļa no
diplomātiskā procesa.
Latvijas diplomātiskajam dienestam ir jāpilda tā centrālais uzdevums – sargāt Latvijas
neatkarību informācijas ievākšanas un sarunu metodēm. Diplomātiskais dienests nav paredzēts
tikai esošo attiecību un esošo jautājumu risināšanai. Vietu pasaules politikā nodrošina proaktīva
rīcība un atrašanās pastāvīgā kustībā. Arī Latvijas diplomātiskajam dienestam ir nepieciešams dot
jaunu mērķi, jaunu grūdienu. Pēc Latvijas pievienošanās ES un NATO mērķu izpildīšanas, pēc
pievienošanās Eirozonai un prezidentūras ES Padomē, pēc pievienošanās OECD Latvijas
ārpolitikas mērķis ir bijis drošības un labklājības stiprināšana. Attiecīgi kandidēšana uz ANO DP
būtu vienlaicīgi gan šīs drošības mērķa un arī labklājības stiprināšana, gan arī jauns grūdiens, jauns
uzdevums Latvijas ārlietu dienestam nākamajai desmitgadei.
Visbeidzot, Latvijai ir jārēķinās ar to, ka, “kandidējot uz ievēlēšanu ANO struktūrvienībās,
izceļ virkni mazo valstu kapacitāšu trūkumu. Pārstāvība vēlētos amatos ir izšķiroša ANO
dalībvalstīm un efektīvai diplomātijai, bet mazajām valstīm ir jāsaskaras ar finanšu un politiskajām
barjerām, virzot to kandidatūras.”15 Latvijai ir jārēķinās, ka dalība ANO Drošības padomē kā
visprominentākajā ANO struktūrvienībā16, neapšaubāmi prasīs resursus. Latvijas diplomātiskā
dienesta izvēršanās pasaulē un kapacitāšu celšana ne tikai pārrunām un valsts “tēla pārdošanai”,
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bet arī daudzos jaunos jautājumos ir ļoti būtiska, tostarp Latvijas klātbūtnes palielināšanai ANO
struktūrvienībās. Arī Latvijas cerības palielināt pārstāvību ANO institūcijās un organizācijas
augstākos amatos ir pakāpeniski un laicīgi jāaudzē, un tas nav izdarāms bez mērķtiecīga un
kompleksa darba. Šis darbs būs jāveic ne tikai Latvijas diplomātiem, bet arī Saeimas un nozaru
ministriju pārstāvjiem, kā arī Latvijas Valsts prezidentam.
4. Citu reģiona nelielo valstu pieredze un izvēles
Latvija nav vienīgā nelielā valsts, kura ir pretendējusi vai šobrīd pretendē uz ANO Drošības
padomes nepastāvīgās dalībvalsts statusu, tostarp vairākas Austrumeiropas un Balkānu valstis
plāno to darīt tuvākajos gados. Latvijas šā brīža zināmais konkurents 2025. gada vēlēšanās ir
Melnkalne. Latvijas spēja pamatot savas priekšrocības, pārliecināt par saviem sasniegumiem, par
saviem plāniem un kopīgiem mērķiem ar visām ANO dalībvalstīm būs ļoti svarīga konkurencē par
ievēlēšanu. Latvijai ir uzmanīgi jāseko līdzi un jāmācās arī no citu valstu pieredzes, sevišķi jau no
kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas.
a. Lietuva
Lietuva bija ANO Drošības padomes nepastāvīgais loceklis divus gadus no 2014. līdz
2015. gadam un divas reizes prezidēja Drošības padomē: 2014. gada februārī un 2015. gada maijā.
Valsts šo bija izvirzījusi kā ilgtermiņa mērķi, kas īstenojās uzreiz pēc Lietuvas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē noslēgšanās. Lietuva savas darbības laikā piedalījās daudzu nozīmīgu
jautājumu risināšanā, starp kuriem nozīmīgākie bija Krimas aneksija un karš Ukrainā, kas aizsākās
2014. gadā, kā arī konflikta Sīrijā saasināšanās un cīņa pret Daesh jeb pašpasludināto Islāma
valsti.17 Lietuva ir kļuvusi par piemēru gan Igaunijai, gan Latvijai, kandidējot uz šo prestižo
pozīciju.
Vienlaicīgi Lietuvas dalība ANO Drošības padomē ir tikusi uztverta ar dalītām emocijām,
jo, neskatoties uz to, ka kopējās izmaksas sasniedza tikai 300 tūkstošus litu (nepilni 87 tūkstoši
euro), Lietuvas dalība tiek uztverta arī kā nejaušība, kas netika pilnvērtīgi izmantota.18 Lietuvas
prezidentūras sasniegums vai nejaušība slēpjas tajā, ka četrus mēnešus pirms balsojuma ANO
Ģenerālajā asamblejā Lietuvas konkurents Gruzija atteicās no savas kandidatūras. Lai arī skaidri
nav zināms par Gruzijas lēmumu, tiek uzskatīts arī, ka Lietuvas labās attiecības ar valsti un spēja
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vienoties nodrošināja Lietuvas uzvaru. Vienlaicīgi arī Lietuvai atbalstu nesniedza visas 193 ANO
dalībvalstis, bet tikai 187 valstis.
Lietuvas dalībai ANO Drošības padomē tomēr ir bijusi nozīme gan no diplomātiskā
dienesta un politiķu pieredzes viedokļa, gan arī no valsts parādīšanas profesionālajā jomā kā
līdzvērtīgam un spējīgam spēlētājam globālajā sistēmā, risinot visai pasaulei svarīgus jautājumus.
Pats ANO DP dalības mācīšanās process, protams, visintensīvāk notika tieši šo divu gadu laikā,
un valsts publiskā tēla popularizēšanā ieguldījums nebija tik vērā ņemams.
b. Igaunija
Igaunija kandidēja ANO Drošības padomes 2019. gada vēlēšanās un 7. jūnijā tika ievēlēta
uz 2020.-2021. gada termiņu, otrās kārtas balsojumā saņemot 132 balsis un pārspējot Rumāniju,
kura saņēma 58 balsis. Vērtīgi atzīmēt, ka Igaunijai bija salīdzinoši spēcīgs konkurents, jo pirmajā
kārtā neviena no valstīm neieguva obligāti nepieciešamo minimumu – 127 balsis.19 Pirmajā kārtā
Igaunija bija līdere ar 111 balsīm, kamēr Rumānijai bija 78 un Gruzijai un Latvijai pa vienai balsij.
Fakts, ka Latvija saņēma vienu balsi, liek spekulēt, ka katras Baltijas valsts atpazīstamība tālākos
pasaules reģionos ir ļoti ierobežota un pie tās ir papildus jāstrādā.
Igaunija, kā minēts, izvēlējās no Lietuvas atšķirīgu pieeju un aktīvi strādāja pie valsts tēla
veidošanas kopumā. Paralēli diplomātiskajām sarunām Igaunija aktīvi uzsvēra savu atbildību par
starptautisko drošību un planētas nākotni.20 Igaunijas publiskajā diplomātijā kandidēšanas laikā
liels uzsvars tika likts uz vērtībām un principiem. Vēlēšanu kampaņā palīdzošs elements bija
Igaunijas kā palīdzības sniedzēja un donora tēls, kā arī sasniegumi e-pārvaldes jomā, kas veicināja
pieredzes nodošanas un sadarbības projektus ar citām valstīm. Lēmums par kandidēšanu ANO
Drošības padomē, līdzīgi kā Latvijas gadījumā, ir bijis ļoti savlaicīgs. Proti, Igaunija lēmumu
pieņēma jau 2005. gadā, pakāpeniski intensificējot, veica aktīvu kampaņu, lai kļūtu par ANO
Drošības padomes dalībvalsti piecpadsmit gadus vēlāk.21
Kā publiski atzīst Igaunijas amatpersonas, tad dalība ANO Drošības padomē Igaunijai ir
bijusi iespēja “bezprecedenta redzamībai un pieredzei”.22 Ir skaidrs, ka Latvijas kaimiņvalsts
redzēja šo kā ārpolitisku iespēju valsts klātbūtnes nodrošināšanai ārpus tās tradicionālā reģiona un
partnervalstīm. Interesanti, ka tieši pēc Igaunijas ievēlēšanas Riigikogu Ārlietu komiteja aktīvi
uzsvēra šo nozīmīgo sasniegumu un gatavību iesaistīties lēmumu pieņemšanā par Igaunijas
pozīcijām jautājumos, ko izskatīs ANO Drošības padomē.23 Vienlaicīgi, bez savlaicīga un
konsekventa politiskā atbalsta, tostarp no parlamentāriešu puses, Igaunijas izdošanās būtu
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sarežģītāka. Proti, ir nepieciešama plašāka šī jautājuma aizstāvēšana ne tikai no diplomātiskā
korpusa puses. Tas ir jādara arī politiķiem, ekspertiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem un
žurnālistiem. Kā atzīst arī paši igauņu diplomāti, ļoti būtiska ir pareizā cilvēka izvēle procesa
vadīšanai un koordinēšanai. Proti, persona, kura spējīga veltīt sevi un organizēt procesa virzīšanu,
ir ļoti svarīgs atspaids veiksmīgai kampaņai.24 Tieši uzkrājamā pieredze un klātbūtne ANO
struktūrās un konkrēti Drošības padomē tika uzlūkotas kā centrālas arī Igaunijas diplomātiskā
dienesta attīstībai un spējai kvalitatīvāk aizstāvēt valsts intereses šajā multilaterālajā formātā.25
Visbeidzot, svarīgs aspekts ir arī pieejamās finanses gan kandidēšanai, gan arī dalības
nodrošināšanai. Nozīmīgākās izmaksas, ko Igaunijas gadījumā lēš ap 1,5 miljoniem eiro
sagatavošanas stadijā un ap 4 miljoniem eiro katrā dalības gadā26, ir cilvēkresursiem, kuri papildus
jāpiesaista, ceļošanas izdevumiem, lai lobētu citas pasaules valstis balsot par Igauniju, un
starptautisku pasākumu organizēšana valsts popularizēšanai. Tieši divpusējas tikšanās ar
tradicionāli svešākiem pasaules reģioniem ir būtisks elements un “personīga pieeja”
iepazīstināšanai ar sevi, kur, līdzīgi kā Igaunijai, arī Latvijai ir jābūt spējīgai nodrošināt sev
pienācīgu konkurētspēju. Proti, efektīva līdzekļu iztērēšana iepazīstināšanas vizītēm un
prezentācijām attālākās pasaules valstīs var kļūt arī par izšķirošu elementu, pienākot balsojuma
dienai ANO Ģenerālajā asamblejā.
Secinājumi
Latvijai ir svarīga pati kandidēšana uz ANO Drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts
vietu 2026. un 2027. gadam. Pats kandidēšanas process paver virkni iespēju veicināt Latvijas
valstiskuma, sasniegumu un diplomātiskās profesionalitātes atzinību pasaulē. No praktiskā
viedokļa kandidēšana parādītu Latviju citā gaismā un liktu pievērsties arī lobijam reģionos, kuri
vēsturiski un tradicionāli nav bijuši Latvijas primāro interešu jomā. Kandidēšana ir nozīmīgs
mācību process un jauns mērķis jaunajā Latvijas simtgadē ne tikai Latvijas diplomātiskajam
dienestam, bet arī plašākai Latvijas sabiedrībai, medijiem, politiķiem un citām grupām, jo liks
ciešāk un biežāk palūkoties uz visas pasaules problemātiskajiem jautājumiem, gatavojoties
vēlēšanām. Uzņēmējiem šī kandidēšana var kļūt par ieguvumu ne tikai netieši no Latvijas valsts
tēla un reputācijas veidošanas un uzlabošanas pasaulē, bet arī praktisku kontaktu atrašanā un
produktu un pakalpojumu reklamēšanā.
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Visbeidzot, Latvijai 2025. gada vēlēšanās būs jāspēj izkonkurēt vismaz Melnkalne. Tas
nozīmē, ka resursu pieejamība varētu būt Latvijas priekšrocība, un to nozīmi nevajag nenovērtēt.
Vēl vairāk, Latvijai uzsverot savas priekšrocības un argumentus par labu Latvijas pieredzei un
profesionalitātei, tostarp Latvijas prezidentūras ES Padomē vadīšanā, un ietekmei kā Eiropas
Savienības dalībvalstij kopumā. Tomēr svarīgs paliek jautājums, ar ko Latvija kandidēs. Proti, kas
būs Latvijas prioritārais jautājums un kuras būs centrālās vērtības, ko tā vēlēsies uzsvērt.
Komunikācijas un lobija stratēģijām ir jāiet roku rokā, jo Latvijas kandidatūra uz ANO Drošības
padomi ir tikai katalizators tālākajam Latvijas ārpolitiskās darbības ietvaram.
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