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Aizvadītais gads bija nozīmīgs gan NATO, gan arī Latvijai. Lēmums par Rīgu kā 
2006. gada 28.–29. novembra NATO galotņu sanāksmes norises vietu bija izaicinošs, 
vēsturisks un zīmīgs visiem – gan kolektīvās aizsardzības organizācijai, gan nu jau trīs 
gadus pilntiesīgai šīs starptautiskās organizācijas dalībvalstij – Latvijai. Esam godam 
attaisnojuši mums izrādīto uzticību un ātrāk iekļāvušies pilnasinīgajā alianses dzīves 
apritē. Esmu dziļi pārliecināta, ka Latvija ir guvusi pelnītu atzinību par teicamu NATO 
galotņu sanāksmes organizēšanu. 
Rīgas galotņu sanāksme apliecināja, ka NATO ir vienota un stipra organizācija, kas tur-
pina veiksmīgi iesākto pārveidi, lai spētu adekvāti atbildēt 21. gadsimta izaicinājumiem 
drošības laukā. Sanāksme apliecināja, ka NATO līderi ir gatavi pieņemt atbildīgus 
lēmumus, lai vairotu drošību ne tikai Eiropā, bet arī citos reģionos. Īpaši vēlos izcelt 
šādus Rīgas galotņu sanāksmē pieņemtos lēmumus:
– tika pasludināta NATO ātrās reaģēšanas spēku (NRF) pilna operacionālā gatavība, kas 
ļaus aliansei nepieciešamības gadījumā ātri izvērst militāro spēku iesaisti operācijā un 
apliecina, ka alianse ir moderna un rīcībspējīga organizācija;
– īpašu vietu sanāksmes diskusijā ieņēma Afganistāna un  NATO ISAF operācija 
Afganistānā. Būtiski, ka valstu vadītāji apņēmās nepieciešamības gadījumā nelikt šķēršļus 
nacionālo militāro vienību pārvietošanai uz kauju rajoniem un apņēmās palielināt 
palīdzību Afganistānas armijas un policijas apgādē un apmācībā;
– būtiski, ka alianse apliecināja atvērto durvju politikas nemainību – valstis, kuras vēlas 
un spēj pildīt iestāšanās prasības, varēs turpināt tuvināšanos NATO;
– tika radīti priekšnoteikumi NATO sadarbības paplašināšanai ar partneriem ārpus 
eiroatlantiskās telpas. 
Protams, ar paveikto darbs vēl nav galā, jo turpmāk Latvijai ir jābūt arī politiski 
atbildīgai alianses tālāko uzstādīto mērķu un virzienu sekmētājai. Mums jāuzņemas 
aktīva dalība nākamajā posmā – Rīgas deklarācijas īstenošanā, jo mēs aktīvi piedalījāmies 
tās veidošanā. 
Par to liecina arī 26 valstu atzinums, ka:
”...Šeit Latvijā, kuras pievienošanās NATO ir stiprinājusi drošību eiroatlantiskajā telpā 
un tuvinājusi mūs mērķim par brīvu, mierā un kopīgās vērtībās vienotu Eiropu, mēs 
atkārtoti apstiprinām Eiropas un Ziemeļamerikas saiknes nepieciešamību, kā arī uz-
sveram mūsu apņemšanos turpināt alianses transformāciju.”

Vaira Vīķe-Freiberga
Latvijas Valsts prezidente

Rīgā 2007. gada martā.
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Olimpiskais sporta centrs

Rīgā veiksmīgi ir ticis organizēts ne viens vien liels, starptautisks notikums: Eiro-
pas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) pilnvarnieku gada sanāksme 2000. 
gadā, Pasaules hokeja čempionāts, vairākas nozīmīgas starptautiskas un Eiropas 
mēroga konferences un sanāksmes. Īpaši svarīgi ir, lai katrs šāda mēroga pasākums 
atstātu paliekošu, taustāmu ieguldījumu. Šo apsvērumu organizatori ņēma vērā, 
arī izvēloties samita norises vietu.
Olimpiskais sporta centrs (OSC) ir nacionālā sporta bāze, tā būvēšana tika pabeig-
ta 2005. gadā. OSC pārbūve NATO galotņu sanāksmes vajadzībām sākās 2006. 
gada martā. Kopējā OSC platība, kas tika izmantota samita nodrošināšanai, bija 
26 211,4 m2. Tajā ietilpa divas piebūves 3107 m2 un 3443 m2 platībā, kā arī pagaidu 
piebūves: teltis un mājiņas – 2545 m2 platībā. Funkcionāli OSC tika sadalīts divās 
zonās: delegāciju zonā un mediju zonā. Dažādām samita vajadzībām tika iekārtotas 
un aprīkotas vairāk nekā 250 telpas. Piemēram, delegāciju zonā tika iekārtota sami-
ta galvenā sēžu zāle un apaļais sanāksmes galds 18 metru diametrā, divpusējo sa-
runu telpas un “Delegāciju ciemats”. Mediju zonā izvietoja plašu, modernām sakaru 
tehnoloģijām aprīkotu divstāvu mediju centru, īpaši aprīkotas radiointerviju telpas 
un preses konferenču zāles. Delegāti, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, brīvprātīgie un 
citi varēja vērot tiešraides no samita notikumiem un konferencēm īpašā iekšējā 
televīzijas apraidē. Pēc samita OSC tiek plānota moderna 50 metru peldbaseina 
izbūve papildus esošajām sporta zālēm, kā arī četrstāvu sporta administrācijas 
telpu korpuss.

Oficiālie samita pasākumi

”NATO Rīgas samits 2006 ”  sapulcēja Latvijas galvaspilsētā Ziemeļatlantiskās līguma 
organizācijas (NATO) valstu un valdību vadītājus un oficiālās delegācijas. Unikālo 
iespēju parādīt pasaulei Latviju, tās kultūrvēsturisko mantojumu un šodienu paplašinātajā 
Eiropā mūsu valsts izmantoja pilnībā. Divas dienas 2006. gada novembrī Latvija 
nokļuva visas pasaules uzmanības centrā. Šajā sadaļā atskatīsimies uz galotņu sanāksmes 
un ar to saistīto pasākumu norises vietām, lai vēsturē iezīmētu īpašo attieksmi, ar kuru 
uzņēmām mūsu valsts viesus, un lielo Latvijas cilvēku atsaucību, kuru saņēma samita 
organizatori.  



Rīgas NATO samita galvenā sēžu zāle

Žurnālisti strādā preses konferencē

Mediju centra iekārtojums
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Latvijas Nacionālā opera

Latvijas Nacionālās operas ēkā NATO galotņu sanāksmes pirmajā dienā notika 
Valsts prezidentes rīkotais svinīgais koncerts par godu NATO valstu un valdību 
vadītāju sanāksmei Rīgā, kura tiešraidi visi Latvijas iedzīvotāji varēja noskatīties LTV 
un klausīties Latvijas Radio.
Svinīgajā koncertā ar nosaukumu “Atgriešanās” tika atskaņoti visdažādāko laik-
metu skaņdarbi pasaulē atzītu mākslinieku izpildījumā. Režisora Uģa Brikmaņa 
iecerētajās septiņās koncerta daļās ar videointermēdijām tika vēstīts par ūdens 
lāses ceļu uz jūru, simboliski – par mūsu tautas pastāvēšanu iepriekšējā gadu 
tūkstotī un jauno paaudzi, kas turpina šo ceļu jaunajā gadsimtā. Koncerta pamat-
doma bija balstīta Raiņa formulētajā pārliecībā: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”
Ikviena uzstāšanās bija Latvijas tautas un pasaules kultūras vērtību meistardarbs 
pasaulslavenu Latvijas mūziķu sniegumā: Vestards Šimkus, kamerorķestris “Kremerata 
Baltika”, jauniešu koris “Kamēr”, Valsts akadēmiskais koris “Latvija” un diriģents Māris 
Sirmais, Gidons Krēmers, Miša Maiskis, Kristīne Opolais, ansamblis “Altera Veritas”, 
Latvijas Nacionālās operas balets un Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Nor-
munda Šnē vadībā. 
Pēc koncerta prezidente Vaira Vīķe-Freiberga aicināja NATO dalībvalstu premjer-
ministrus un prezidentus uz vakariņām operas ēkā, īpaši iekārtotā zālē. 
Prezidentes vakariņu “režisors”, protams, bija Mārtiņš Rītiņš.



NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers ar 
kundzi Žanīnu de Hopu Sheferi

Redžeps Taijips Erdogans, Turcijas premjerministrs ar kundzi Emini 
Erdoganu



Diriģents Māris Sirmais kopā ar kori ”Kamēr”

LNO baleta balerīnas gatavojas uznācienam



Zāles iekārtojums Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 
vakariņām ar NATO valstu un valdību vadītājiem

Skatuves iekārtojums koncertā  ar vizuālajām intermēdijām

Viesmīļi servē vakariņas valstu un valdību vadītājiem
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Rīgas Hanzas vidusskola. Mediju akreditācijas centrs

Rīgas Hanzas vidusskolas sporta komplekss tika īpaši pielāgots NATO samita Mediju 
akreditācijas centra vajadzībām. Mediju akreditācijas centrs bija nepieciešams, 
lai žurnālisti varētu reģistrēties iekļūšanai preses centrā un citās samita norises 
vietās. Aptuveni 1400 akreditētie žurnālisti saņēma ne tikai informāciju par samita 
norisēm, bet arī materiālus par Latviju un Rīgu. Interesanti, ka Mediju akreditācijas 
centra noformējumu palīdzēja veidot Hanzas vidusskolas skolēni. Noformējums 
uzsvēra skolas vidi ar lielu fotoplakātu palīdzību. Plakātu varoņi bija paši skolas 
audzēkņi, kas “sveicināja” viesus pie ieejas, “devās līdzi” pa gaiteni un draudzīgi 
“uzsmaidīja” pie mediju reģistrācijas galda. Pirms mediju centra darbu oficiāli 
atklāja Latvijas prezidente, arī NATO pārstāvji izmantoja iespēju tikties ar Hanzas 
vidusskolas skolēniem.



Darbs Mediju akreditācijas centrā

Hanzas vidusskolas skolēni piedalās 
Mediju akreditācijas centra 
noformējuma fotosesijā
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Arēna “Rīga”. NATO transformācijas izstāde

Valstu vadītāju, delegātu un mediju uzmanību samita dienās piesaistīja arēnā “Rīga” 
izvietotā NATO izstāde “Transformācija darbībā”. Izstādes apmeklētāji varēja apskatīt 
militāro tehnoloģiju paraugus, kā arī gūt priekšstatu par NATO dalību militārajās 
operācijās pasaulē. Īpaša vieta izstādē bija atvēlēta Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku stendam, kura tēma bija Afganistānas miera misija. Stendā varēja aplūkot 
fotogrāfijas un satikties ar mūsu karavīriem, bet dokumentālā filma “Latvijas miera 
misija” stāstīja par Latvijas karavīru ikdienu Afganistānā. Iespēju paviesoties Latvijas 
stendā izmantoja daudzi rīdzinieki un pilsētas viesi uzreiz pēc samita, kad izstāde 
tika atvērta publiskam apmeklējumam.



Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji Latvijas 
stendā

NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers 
un Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga, atklājot izstādi
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Melngalvju nams

Turpinot iepriekš organizēto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un 
valdību vadītāju sanāksmju tradīcijas, arī Rīgas NATO samita ietvaros 2006. gada 
27.–29. novembrī strādāja starptautiski politikas institūti (think-tanks) – politikas 
viedokļu līderu konference un forums jauniešiem. Melngalvju namā notika Rīgas 
konference “NATO transformācija jaunajā globalizācijas laikmetā”. Tradicionāli šo 
konferenču uzdevums ir radīt jaunas idejas un debatēs pārbaudīt jaunas pieejas, 
kuras, iespējams, nākotnē noteiks alianses attīstību. Rīgas konferencē tikās vairāk 
nekā 200 ārpolitikas ekspertu un viedokļu līderu no visas pasaules, lai atklāti, pat 
provocējoši, runātu par NATO šodienas pasaulē un organizācijas nākotni. Konfer-
enci organizēja Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO), Valsts prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Stratēģiskās analīzes komisija un Vācijas Māršala 
fonds Amerikas Savienotajās Valstīs. Konferencē ar runām citu dalībnieku vidū 
uzstājās prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, ASV Stratēģisko un starptautisko 
pētījumu centra padomnieks Zbigņevs Bržeziņskis, Rūdolfs V. Džuliāni, bijušais 
Ņujorkas mērs, ASV senators Ričards G. Lugārs, un Igaunijas prezidents Tomass 
Hendriks Ilvess. 



Rīgas konference “NATO transformācija jaunajā 
globalizācijas laikmetā” Melngalvju namā
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Lielā ģilde un Mazā ģilde

Par godu Rīgas konferences “NATO transformācija jaunajā globalizācijas laikmetā” 
atklāšanai Mazajā ģildē notika Latvijas Valsts prezidentes vakariņas. Vakariņās uz-
runas teica prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops 
Shefers, ASV senators Ričards G. Lugārs un Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 
dibinātās Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa. Vakariņām 
sekoja pirmās diskusijas Mazās ģildes zālē un Lielās ģildes zālē. Viens no konfe-
rences goda viesiem bija bijušais Ņujorkas mērs Rūdolfs V. Džuliāni.



Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
sarunā ar Rūdolfu V. Džuliāni, bijušo Ņujorkas 
mēru, un Ričardu G. Lugāru, ASV Senāta Ārlietu 
komitejas priekšsēdētāju

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
uzrunā Rīgas konferences vakariņu viesus

Latvijas Valsts prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas dibinātās Stratēģiskās 
analīzes komisijas priekšsēdētāja Žaneta 
Ozoliņa sarunā ar Gruzijas parlamenta spīkeri 
Nino Burdžanadzi
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Rīgas dome

NATO galotņu sanāksmes un augsta līmeņa konferences laikā Rīgā pulcējās jaunie 
līderi no visas pasaules, lai kopīgi izstrādātu savus priekšlikumus NATO reģionālās 
un globālās lomas nostiprināšanai. Jauno līderu foruma dalībnieki bija 48 jaunie 
profesionāļi: nevalstisko organizāciju, akadēmisko, politisko un biznesa ap-
rindu pārstāvji no 30 NATO dalībvalstīm un partnervalstīm. Jauno līderu foruma 
darba kārtībā bija Afganistānas stabilizācija un demokratizācija, NATO globālā 
partnerība, rietumvalstu politika attiecībā uz Krieviju, NATO paplašināšanās un 
enerģētikas drošība. Savus priekšlikumus jaunie līderi sagatavoja un iesniedza 
NATO ģenerālsekretāram Jāpam de Hopam Sheferam. 
Forumu organizēja Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar NATO un 
Rīgas samita organizācijas biroju. Forumu atbalstīja Rīgas 2006. gada NATO samita 
atbalsta komiteja, Konrāda Adenauera fonds un Rīgas dome. 



Jauno līderu foruma delegāti un NATO 
ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers 
ar kundzi Žanīnu de Hopu Sheferi

Jauno līderu foruma delegāti strādā 
Rīgas domes sēžu zālē

Rūdolfs V. Džuliāni, 
“Giuliani Partners” priekšsēdētājs, 
bijušais Ņujorkas mērs
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Latvijas Universitāte

28. novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā ASV prezidents Džordžs Bušs 
uzrunāja Rīgas konferences un Jauno līderu foruma dalībniekus. Šo uzrunu klātienē 
bija iespēja klausīties arī Latvijas sabiedrības un diplomātisko aprindu pārstāvjiem. 
Ievadvārdus Džordža Buša runai teica Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džordžs Bušs:
“Latvijai un visām Baltijas valstīm šī ir lepna diena. Un Amerikas tautas vārdā saku 
jums paldies par viesmīlību, draudzību un drosmi, ko izrādāt, būdami NATO aliansē.
Kā NATO dalībvalstij jums ir vitāli svarīga loma visefektīvākajā multilaterālajā pa-
saules organizācijā un vissvarīgākajā militārajā aliansē pasaulē. 
Kā NATO sabiedrotie jūs vairs nekad nebūsiet vieni, aizstāvot savu brīvību, un jūs vairs 
nekad neiekaros sveša vara. 
Katra no Baltijas valstīm izpilda šo pienākumu stiprināt NATO, ienesot jaunu enerģiju 
un vitalitāti, un skaidrību alianses mērķos. Jūsu brīvības alkas ir stiprinājušas NATO. 
Un ar jūsu palīdzību mūsu alianse risina lielos izaicinājumus un atbildību šai jaunajā 
gadsimtā, padarot NATO par pasaules efektīvākajiem apvienotajiem brīvības 
spēkiem.”



Latvijas Universitātes Lielās aulas iekārtojums 
ASV prezidenta Džordža Buša uzrunai

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
atklāj ASV prezidenta Džordža Buša uzrunu
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Rīgas Latviešu biedrības nams

Pēc svinīgā koncerta Latvijas Nacionālajā operā Rīgas Latviešu biedrības namā 
notika Latvijas Republikas ārlietu ministra Arta Pabrika diplomātiskā pieņemšana 
visiem samita viesiem, kuru apmeklēja 1200 cilvēku.



Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zāles 
iekārtojums

Rīgas Latviešu biedrības nama Baltās zāles 
iekārtojums

Latvijas ārlietu ministrs Artis Pabriks uzrunā 
diplomātiskās pieņemšanas viesus
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Reiterna nams

Reiterna nama greznajās telpās NATO valstu un valdību vadītāju dzīvesbiedrēm tika 
organizēta kultūras programma, ko vadīja Latvijas prezidentes vīrs Imants Freibergs. 
Reiterna namā viešņas varēja vērot podnieku, koktēlnieka, kalēja, rotkaļu, audēju 
un citu amatnieku darbu. Pie kalēja viņām bija iespēja pašām izkalt piemiņas 
monētu. 
Tā kā pasākums notika laikā pirms Ziemsvētkiem, viešņām tika piedāvāta iespēja 
piedalīties dažādās norisēs, kas latviešiem tradicionāli saistās ar Ziemsvētku 
gaidīšanu. Viena no senajām tradīcijām ir laimes liešana jaunajam gadam, un to 
šoreiz vadīja kalējs Vilnis Vincēvičs. Kundzes ar interesi klausījās senajos ticējumos 
par laimes liešanu, arī pašas lēja savas laimītes un raudzīja sveču gaismā tām iz-
skaidrojumu.
Īpaša smarža un siltums virmoja gaisā no karstā upeņu dzēriena un bišu vaska 
svecēm, kas bija tapušas dravniekam Jānim Sulutauram. Viešņas varēja arī pašas 
apgūt sveču audzēšanu un kaut uz brīdi izdzīvot gadsimtiem senās latviešu 
tradīcijas.
Katrai pasākuma dalībniecei bija iespēja pašai izgatavot nelielu salmu puzuri un 
iesiet savu mazo darinājumu lielā puzura stūros.
Savus amatus demonstrēja arī mežģīņu darinātāja, adītāja un izšuvēja. Atzinību 
un apbrīnu izpelnījās Vitauta un Initas Straupes darinātās arheoloģiskās rotas. 
Lielbritānijas premjerministra kundzi ieinteresēja ādas pastalas, kuru izgatavošanu 
rādīja Tautas lietišķās mākslas studijas “Plastika” vadītāji Džeima un Vilnis Kriķi. 
Tautas tērpu centrs “Senā klēts” bija izstādījis savus darinājumus, un centra vadītāja 
Maruta Grasmane pastāstīja par etnogrāfijas darbu Latvijā.
Folkloras kopa “Grodi” ar savu jautro un iesaistošo muzikālo sniegumu pavadīja 
amatnieku darbu izrādīšanu. 
Reiterna namā varēja apskatīt arī Asnates Smelteres salonā darinātos tērpus. In-
teresi izraisīja arī Frančeskas Kirkes un salona “Garage” piedāvājums. Ievērību un 
atzinību izpelnījās Laimas Kaugures darbnīcā darinātie lina izstrādājumi, īpaši 
ar augsto dabiskā lina audumu kvalitāti, interesanto dizainu un plašo lietojuma 
dažādību. Salona muzikālajam noformējumam bija izvēlēta klasiska vērtība – Māra 
Šēra virtuozā klavierspēle.
Programmas otrajā daļā, kas norisinājās Mazajā ģildē, viešņas klausījās a cappella 
grupas “Cosmos” un starptautiskā laureāta Rīgas Doma zēnu kora uzstāšanos. Mazās 
ģildes pirmajā stāvā bija iekārtotas gleznu galerijas “Daugava” un rotu galerijas 
“Putti” izstādes, kur bija iespēja skatīt mūsdienu mākslinieku un rotkaļu darbus.



Folkloras grupa “Grodi”

NATO valstu un valdību vadītāju dzīvesbiedres 
iepazīstas ar latviešu tradīcijām un amatnieku 
izstrādājumiem
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Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Pēc operas koncerta, kamēr valstu un valdību vadītāji devās uz prezidentes 
vakariņām, Imants Freibergs rīkoja vakariņas viņu kundzēm vienā no senākajām 
ēkām Vecrīgā – Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja telpās.
Šajā muzejā notika arī Jauno līderu foruma vakariņas. Vakariņu neformālo gaisotni 
kuplināja viens no slavenākajiem Rīgas džeza mūziķiem Niks Gothams. 



Jaunie līderi satiekas neoficiālā 
gaisotnē

Mūziķi Niks Gothams un 
Madars Kalniņš
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Dailes teātris. NATO “Atvērtā māja”

Divas dienas pirms NATO samita gan lielie, gan mazie Latvijas iedzīvotāji tika 
gaidīti atjaunotajā Dailes teātrī, īpaši izveidotajā NATO “Atvērtajā mājā”.  Kopumā 
abās dienās Dailes teātri apmeklēja 7500 cilvēki, kuri aplūkoja izstādes, piedalījās 
dažādos pasākumos un īpašā loterijā. Dailes teātra Lielajā zālē varēja novērtēt 
jaunās skaņas un gaismas iespējas.  
Dailes teātra Mazajā zālē arī apbalvoja Latvijas un starptautisko konkursu uz-
varētājus par NATO.  Konkursu pirmās vietas ieguvējus apbalvoja Valsts prezi-
dente Vaira Vīķe-Freiberga.  Valsts prezidente piedalījās arī daudzos “Atvērtās 
mājas” pasākumos un tikās ar to apmeklētājiem. Īpaši lielu interesi izpelnījās 
NATO informatīvā telts, kuru divu dienu laikā apmeklēja 4000 interesenti. Daudz 
rīdzinieku un viesu apskatīja dūraiņu adītāju veikumu, Dailes teātra ekspozīciju un 
foto kolāžas. 2500 cilvēki piedalījās interaktīvajā orientēšanās spēlē – labirintā – ar 
mīklām bērniem un pieaugušajiem “Orientējies NATO līmenī”. 
“Atvērtā māja” guva necerētu atsaucību bērnu vidū. Viņi labprāt zīmēja, minēja 
mīklas labirintā un darbojās interaktīvajos stendos. Tā tapa garākais bērnu 
zīmējums Latvijā: 50 metri, bet dekoratīvā panno gatavošanā tika iztērēti 25 kilo-
grami plastilīna. “Atvērto māju” apmeklējot, par bērnu darbiņiem un ekspozīciju 
Dailes teātrī priecājās arī NATO ģenerālsekretāra kundze Žanīna de Hopa Shefere.
Ienākot “Atvērtajā mājā”, katrs apmeklētājs saņēma atklāšanas lentes gabaliņu, 
kuras kopējais garums bija 1200 metri.
NATO “Atvērto māju” Dailes teātrī atbalstīja Rīgas 2006. gada NATO valstu un 
valdību vadītāju sanāksmes atbalsta komiteja.



Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
sniedz interviju pēc starptautisko konkursu 
uzvarētāju apbalvošanas ceremonijas Dailes 
teātra Mazajā zālē
Labirints “Orientējies NATO līmenī”

Bērni veido plastilīna panno Dailes teātra foajē 
interaktīvajā stendā “Uzzini par NATO”

NATO ģenerālsekretāra kundze Žanīna de 
Hopa Shefere viesojas “Atvērtajā mājā”

Etnogrāfisko cimdu adītājas
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Īpašais Rīgas samits

Rīgas noformējums samita dienās

Sirsnība, pašcieņa un viesmīlība ir Latvijas cilvēku lielās vērtības gan ikdienā un 
svētkos, gan priekos un bēdās. Šīs vērtības rod spēku turpināties jaunajā gadsimtā 
arī tāpēc, ka Latvijas cilvēki tur cieņā savas kopīgās tradīcijas. Kopības izjūtu  
samita organizatori vēlējās nodot arī mūsu viesiem. Tādēļ pilsēta tika rotāta ar 
lielformāta plakātiem – Latvijas cilvēku fotogrāfijām, ar mirkļiem no viņu dzīves: 
dziesmu svētki, Jāņu ugunskurs, dēla dzimšanas diena, dienesta biedri ierindā, 
zvejnieks ar mazdēlu savas jūras krastā, līksmas sejas pirmā septembra svētku 
koncertā. Ikviena fotogrāfija varētu piederēt jebkurai ģimenei Latvijā, visas rāda 
vienu – ir labi būt kopā!
Samita dienās Rīga bija pilna gaismas, balti izgaismota Latvijas Nacionālā opera, 
greznās centra ēku fasādes, ielas un bulvāru loki. Nevarēja palikt ēnā nekas no tā, 
kas ticis paveikts, kā ir mainījusies pilsēta un valsts pēdējo gadu laikā.
Rīgu greznoja arī valsts karogi 11. novembra krastmalā, uz tiltiem un bulvāru 
lokiem.



Rīgas noformējums samita dienās
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NATO Rīgas samita zīmoli – logotips un pastmarka

Konkursam par NATO samita logotipa izstrādi bija negaidīti liela atsaucība, un 
kopumā tika iesniegti 148 darbi. Konkursa žūrija un NATO ģenerālsekretārs Jāps 
de Hops Shefers,  kam bija jāpieņem galīgais lēmums, par labāko atzina Ulda 
Freimaņa veidoto darbu. Logotipa devīze ir ”Vēsturiskais krustceļš Rīga”, un tajā ir 
atspoguļots Rīgas siluets no Daugavas kreisā krasta. 
Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstu tās skatlogos tika atklāta izstāde ar 
NATO samita logotipu skicēm. Izstādē varēja apskatīt 60 no NATO samita logotipa 
konkursam iesniegtajiem darbiem.

Pastmarka ar Rīgas samita logo tika izdota īsi pirms NATO valstu un valdību vadītāju 
sanāksmes, lai atzīmētu vēsturisko faktu, ka NATO samits pirmo reizi tiek rīkots valstī, 
kura agrāk bijusi PSRS sastāvā. Pastmarkas nomināls ir 55 santīmi, tirāža – 600000 
eksemplāru. Arī pastmarkas dizaina autors ir mākslinieks Uldis Freimanis.



Latvijas aizsardzības ministrs Atis  Slakteris 
kopā ar NATO ģenerālsekretāru 
Jāpu de Hopu Sheferu atklāj samita 
logotipu 

Latvijas aizsardzības ministrs Atis 
Slakteris apzīmogo pirmo pastmarku 

ar NATO Rīgas samita logotipu 

NATO Rīgas samita logotipa autors 
Uldis Freimanis
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Samita dāvanas

Katrs samita viesis, ieskaitot žurnālistus, saņēma unikālu dāvanu ar devīzi “Sajūti 
Latviju”.
4500 etnogrāfisko cimdu pāri no visas Latvijas, 150 kilogrami dzērveņu no Alūksnes 
apkaimes un 320 litri liepziedu medus no Zemgales, 9 kilogrami liepziedu tējas no 
Preiļu, Krāslavas, Cēsu un Valmieras rajona un  900 litri “Rīgas melnā balzama” tika 
rūpīgi iepakoti linu krāsas kartona kastītēs. Katrā tika ielikts unikāls etnogrāfiskais 
dūraiņu pāris, dzērvenes medū, linu maisiņš ar liepziedu tēju, Rīgas Melnā balzama 
pudelīte un kompaktdisks ar Latvijas mūziku. 
Gadsimtiem glabātās un no paaudzes paaudzē nodotās tradīcijas nu tika ieadītas, 
salasītas, iepildītas un ieskaņotas caur garšu, smaržu, skaņu un siltumu. Dāvana 
saņēmējam stāstīja Latvijas stāstu un sniedza tikai Latvijai raksturīgo mājas sajūtu. 
Cimdu pārī ieadītie Latvijas raksti vēl ilgi ļaus sataustīt Latviju caur tās gadskārtu un 
dievību tradīcijām. No karsti kūpošas liepziedu tējas tases pacēlās Latvijas vasaru 
viegli saldenā smarža. Izgaršojot dzērvenes zeltainajā liepu medū, viesi smēlās no 
dabas nākušo Latvijas spēku. “Rīgas melnais balzāms” ļāva sajust Latvijas siltumu 
pat ziemā, bet Latvijas mūzika – saklausīt šīs zemes burvīgumu. 



Brīvprātīgie iepako dāvanas samita 
viesiem

Mediju pārstāvji apskata samita viesiem 
noadītos etnogrāfiskos cimdus

Liepziedu tējas maisiņi un dzērvenes 
liepziedu medū
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Etnogrāfisko cimdu renesanse Latvijā

Latvijas daiļamata meistaru darinātajos dūraiņos atklājas Latvijas kultūras un 
etnogrāfisko rakstu bagātība. Cimdiem Latvijas tradīcijās ir svarīga, simboliska 
nozīme. 4500 unikālie cimdu pāri Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales 
etnogrāfiskajos rakstos bija roku darbs, kas pasaulē tiek augstu vērtēts. Latvijas 
reģionos, kur ir mazāk adītāju, vienam meistaram iznāca noadīt pat 30 cimdu 
pārus. Savukārt ar adītājiem bagātākos reģionos viena meistara rokām tapa vidēji 
trīs pāri dūraiņu. Vidējais adītāju vecums bija 60 gadi. Jaunākajai adītājai bija 30 
gadi, savukārt vecākajai dūraiņu meistarei bija 86 gadi. Lai uzadītu visus dūraiņus, 
iztērēja aptuveni 383 kilogramu vilnas dzijas. Lauku sieviešu apvienība “Akorande” 
adīja dūraiņus Kurzemes un Latgales etnogrāfiskajos rakstos, bet uzņēmuma “Ramid” 
rokdarbnieces adīja Vidzemes un Zemgales novada dūraiņus.
Katrs NATO Rīgas samita dūrainīšu pāris pirms iepakošanas tika nofotografēts. 
Šīs fotogrāfijas ir pieejamas interesentiem NATO Rīgas samita mājaslapā 
www.rigasummit.lv. Šķiet, dūraiņu renesanse bija viens no spilgtākajiem noti-
kumiem Rīgas samita sagatavošanas laikā. Pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanību 
piesaistīja tas, kā Latvijas cilvēki kopā gatavojās lielajam notikumam. Šis Latvijas dar-
ba un dzīves mākslas fenomens padarīja samitu neaizmirstamu viesiem un īpašu 
Latvijas vēsturē. Arī kultūras profesionāļi to ir augstu novērtējuši. Par tradicionālās 
kultūras mērķtiecīgu un veiksmīgu popularizēšanu NATO sanāksmes laikā Rīgā 
2007. gada 18. februārī NATO valstu un vadību vadītāju sanāksmes organizācijas birojs 
saņēma Lielo folkloras gada balvu.



Vidzemes, Zemgales, 
Kurzemes un Latgales 
etnogrāfiskie raksti 
zied cimdos
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Mājaslapa 

NATO Rīgas samita vēstnesis Latvijai un pasaulei – www.rigasummit.lv – tika atklāts 
2006. gada vasarā, gadalaikam atbilstoši sportiskā pasākumā. Pēc aktīviem simbo-
liskas mājaslapas atslēgu meklējumiem vēsturiskajos Rīgas nocietinājuma mūros, 
uzvarētāji balvā saņēma ielūgumu uz NATO samita koncertu Latvijas Nacionālajā 
operā. Rosīgais starts neļāva mājaslapai apsīkt ne mirkli. Laikā līdz samitam daudzi 
sabiedrībā pazīstami viedokļu līderi, politiķi, diplomāti un uzņēmēji līdzdarbojās 
citātu un viedokļu sadaļas veidošanā. Mājaslapas galvenos vēstījumus un ievadu 
organizatori veidoja kopā ar Latvijas institūtu. Atsevišķas sadaļas ziņoja par in-
teresantiem faktiem, Latviju un Rīgu, par aktualitātēm un ar samitu saistītām 
sabiedriskām norisēm. Tuvojoties samitam, mājaslapā varēja laikus uzzināt par 
satiksmes izmaiņām un drošības zonām. Samita dienās bieži tika apmeklēta 
īpaši rīdziniekiem izveidota sadaļa. Samita mājaslapa tika veiksmīgi izveidota par 
pilnīgu notikumu, preses paziņojumu, fotoreportāžu, audio un video materiālu 
dienasgrāmatu. 

2006. gada novembrī mājaslapu apmeklēja lietotāji no 111 valstīm. Kopumā 
novembrī mājaslapu apmeklēja vairāk nekā 118 892 lietotāji – dienā vidēji 3963 
cilvēki. Tika izveidota īpaša sistēma, ar kuras palīdzību bija iespējams ievietot 
mājaslapā fotoreportāžas ar 15 minūšu reālā laika nobīdi. Video un audio materiālu 
izvietošana mājaslapā notika ar 20 minūšu reālā laika nobīdi. 



Mājaslapas atslēga

Aizsardzības ministrs Atis Slakteris un orientēšanās komanda 
“Bastejkalniņi” dzīvo līdzi konkurentu gaitām Vecrīgas ieliņās.

TV diktore Velta Sēle, “Bez tabu” vadītājs Juris Šteinbergs un LTV 
ģenerāldirektora vietnieks Edgars Kots, un pēta orientēšanās 
leģendu

Organizatori 
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Mākslinieks Māris Bišofs – pastkartes sirsnīgam sveicienam no Rīgas

Pirmos sveicienus no Rīgas un ielūgumu uz NATO Rīgas samitu pasaules mediji 
saņēma jau 2006. gada vasarā. Sirsnīgā, krāsainā Māra Bišofa ilustrācija teiciena 
“Visi ceļi ved uz Romu” parafrāzei tika izdota kā pastkarte 21 000 eksemplāru. Past-
kartes tika nosūtītas svarīgiem adresātiem, to skaitā Latvijas un starptautiskajiem 
plašsaziņas līdzekļiem, ielūgumos uz dažādiem pasākumiem samita ietvaros un 
Latvijas vēstniecībām ārvalstīs. Īpašās pastkartes saņēma arī Latvijas cilvēki NATO 
informatīvās telts ceļojumā pa Latvijas pilsētu svētkiem 2006. gada vasarā. Tas bija 
pirmais vēstījums no Rīgas plašajai pasaulei, ar ko aizsākās informatīvā kampaņa 
par Latviju un Rīgu vairāku mēnešu garumā, ķieģelīti pa ķieģelītim veidojot stāstu 
par Latviju un mūsu valsts cilvēkiem.
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Vizuālās mākslas konkurss bērniem

Bērni no visas Latvijas vairākus mēnešus pirms samita piedalījās mākslas konkursā. 
Savus darbus konkursam iesniedza arī bērni no valstīm, kuras ir ceļā uz NATO – no 
Gruzijas, Ukrainas, Horvātijas, Albānijas un Maķedonijas. Simtiem papīra lapu ar pir-
mo četru klašu skolēnu krāsainajām idejām un vecāko klašu skolēnu redzējumu par 
sadarbības, drošības un aizsardzības tēmām tika izstādītas Dailes teātra “Atvērtajā 
mājā”. Žūrijas komisija no gandrīz 2000 darbiem izvēlējās 13 labākos darbus, kas 
rotā īpaši izdotu 2007. gada kalendāru.
 

Vieslekcijas vidusskolēniem un studentiem

Ar lekcijām un filmu, kam sekoja karstas diskusijas no septembra līdz novembrim 27 
Latvijas skolās viesojās 14 NATO dalībvalstu vēstnieki Latvijā kopā ar augsta līmeņa 
starptautiskajiem aizsardzības un ārpolitikas ekspertiem, Aizsardzības ministrijas 
vadītājiem, Nacionālo bruņoto spēku un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 
Daudzi lektori pēc diskusijām atzina, ka Latvijas skolēni ir zinātkāri, viņu jautājumi 
pārdomāti un liecina par izpratni. Nereti tie pat līdzinājušies profesionālu žurnālistu 
uzdotajiem jautājumiem. 
Vienlaikus Latvijas augstskolās viesojās eksperti no ASV, lai iesaistītos diskusijās 
par drošības politikas jautājumiem ar studentu auditoriju. Studenti tika aicināti 
arī iesniegt izpētes darbus, un konkursa uzvarētāja Juta Martinova ieguva iespēju 
piedalīties Jauno līderu forumā. 
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Samita telts un gaisa balons Latvijas pilsētās

Lai runātu ar Latvijas reģionu iedzīvotājiem par NATO un Rīgas samitu, Latvi-
jas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar NATO valstu un valdību vadītāju 
sanāksmes organizācijas biroju un Latvijas pilsētu pašvaldībām 2006. gada vasarā 
piedalījās Latvijas lielāko pilsētu svētkos ar interaktīvu NATO informācijas telti. 
Teltī bija pieejama informācija par NATO un Rīgas samitu. Informatīvā telts savu 
ceļojumu pa Latviju uzsāka Cēsīs, piedaloties pilsētas 800 gadu svinībās. Visas 
vasaras garumā tika apmeklētas 11 pilsētas, atbildēts uz simtiem jautājumu par 
NATO un tuvojošos NATO Rīgas samitu. 
Viktorīnās varēja laimēt dažādas balvas, tomēr pati iekārojamākā balva vienmēr 
bija lidojums ar gaisa balonu, kuru varēja laimēt pareizi atbildot uz brīvprātīgo 
jautājumiem. Apmēram 100 Latvijas iedzīvotāji laimēja iespēju pacelties ar NATO 
samita gaisa balonu virs Latvijas. Sadarbību ar pieredzējušo gaisa balonu pi-
lotu Gunāru Dukšti atbalstīja Rīgas 2006. gada NATO valstu un valdību vadītāju 
sanāksmes atbalsta komiteja. 
LATO brīvprātīgie arī aptaujāja cilvēkus, uzklausīja viņu viedokļus, iespaidus un 
ieteikumus.

Mārtiņš Mūrnieks, LATO:
“Jūtamies gandarīti, ka mūsu ieguldījums ir ļāvis Latvijas iedzīvotājiem vairāk uzzināt 
par Rīgas samitu un aliansi. Taču mūsu vasaras darba pieredze ļauj mums arī būt 
pamatoti lepniem. Kāpēc? Tāpēc, ka katrā pilsētā mēs sastapām ļoti atsaucīgus, 
zinātkārus cilvēkus. Mēs bijām patīkami pārsteigti par to, cik daudzi pārzina NATO 
jautājumus un cik vērīgi tiek sekots Rīgas samita sagatavošanai. Bija situācijas, kad 
nācās īpaši gatavot pamatīgākas atbildes. Mēs esam pateicīgi visiem interesentiem, 
jo mūsu apkopotie viedokļi un ieteikumi no visas Latvijas bija noderīgi arī samita 
organizatoriem.”





Latvijas Transatlantiskās organizācijas 
(LATO) jaunieši sadarbībā ar NATO valstu un 
valdību vadītāju sanāksmes organizācijas 
biroju un Latvijas pilsētu pašvaldībām Latvijas 
lielāko pilsētu svētkos 2006. gada vasarā ar 
interaktīvo NATO informācijas telti



Mazie un lielie balonu piekritēji pie Gunāra 
Dukštes gaisa balona un informatīvajā teltī 
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Latvijas prezidentes dāvana Francijas prezidentam Žakam Širakam

Žaka Širaka dzimšanasdienas rītā Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga sagādāja viņam 
patīkamu pārsteigumu – piecus kilogramus smagu restorāna “Salas” konditoru gatavotu 
torti. Prezidente laikus bija paudusi nodomu sirsnīgi sveikt savu kolēģi, tādēļ konditores 
Anita Ozola un Everita Adītāja sāka gatavoties tortes cepšanai jau divas nedēļas iepriekš. Pati 
tortes cepšana notika tieši naktī pirms pasniegšanas Žakam Širakam viņa dzimšanasdienas 
rītā. Konditores izveidoja prezidentei baltu putukrējuma torti ar augļiem – tā bija sievišķīga un  
grezna dāvana, turklāt karmīnsarkanie rožu ziedi bija īsti. Zem rožu ziediem bija noklātas 
apmēram piecsimt baltajā šokolādē veidotas rožulapiņas un gaisīgi cukura “eņģeļmatiņi”.



Francijas prezidents Žaks Širaks saņem dzimšanas dienas 
dāvanu – putukrējuma torti ar īstām karmīnsarkanām rozēm



V I E T A S56

Samits skaitļos un faktos 

NATO samita norises nodrošināšanā kopumā iesaistījās apmēram 13 800 cilvēki:

— NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas birojs – 77 cilvēki
— NATO samita norises vietas – Olimpiskā sporta centra – sagatavošana (projekta izstrāde, 
būvniecība, iekārtošana, dizaina noformējums, u. c.) – apmēram 1400 cilvēki
— Drošības pasākumu koordinācija (policija, bruņotie spēki, ugunsdzēsības dienests, 
robežsardze u. c. ) – apmēram 8000 cilvēki
— Medicīniskais nodrošinājums Latvijā samita dienās – vairāk nekā 400 cilvēki
— Mediju akreditācijas centra un preses centra darbības nodrošināšana (akreditācijas 
centrs, preses centrs, TV un radio tehniskais nodrošinājums, tulkošana, mediju ‘pūlu’ 
eskortēšana, u. c. ) -  apmēram 200 cilvēki 
— Kultūras pasākumi (valstu un valdību vadītāju dzīvesbiedrēm pasākumu NATO pro-
gramma, koncerts valstu vadītājiem Latvijas Nacionālajā operā, mediju pieņemšana, u.c.) 
– 780 cilvēki 
— Ēdināšanas nodrošināšana (vakariņas NATO valstu vadītājiem, pieņemšana ārlietu 
un aizsardzības ministriem, brīvprātīgo ēdināšana, policijas un karavīru ēdināšana u. c.) 
– apmēram 750 cilvēku
— Publiskās diplomātijas pasākumi (Jauno līderu forums, akadēmiskā Rīgas konference, 
“Atvērtā māja” Dailes teātrī, vieslekcijas vidusskolās, NATO transformācijas izstāde u. c.) – 
apmēram 600 cilvēki
— Sakaru un informācijas tehnoloģiju nodrošinājums – 160 cilvēki
— Transporta un loģistikas jautājumi – apmēram 600 cilvēki
— NATO samita brīvprātīgie – apmēram 600 cilvēki
— Dāvanu sagatavotāji (medijiem un delegāciju pārstāvjiem) - apmēram 300 cilvēki
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Bezmaksas tālrunis

NATO samita bezmaksas tālruņa darbības laikā no 20. oktobra līdz 29. novembrim no 
Latvijas iedzīvotājiem saņemti 63 000 zvanu. Visvairāk iedzīvotāji zvanījuši no 20. līdz 29. 
novembrim, kad telefona operatori saņēmuši vairāk nekā 55 000 zvanu. Visaktīvākā diena 
bijusi pirms NATO samita – 27. novembrī, kad operatori atbildējuši uz apmēram 10 000 
zvanu. Apmēram 1000 sarežģīti jautājumi tika risināti NATO samita bezmaksas tālruņa at-
balsta centrā, NATO samita organizācijas birojā, kura darbinieki personīgi zvanīja jautājuma 
sniedzējam un precizēja atbildi. 

Transporta nodrošinājums 
Vieglās automašīnas, mikroautobusi, autobusi, u. c. – kopā 389 transportlīdzekļi.

— SIA “Domenikss” nodrošināja kopskaitā 298 “Mercedes Benz” vieglās automašīnas, bruņu 
limuzīnu, kā arī kravas un pasažieru mikroautobusus
— SIA “Hansabuss Latvija”, SIA “VTU Valmiera”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Vent-
spils reiss”, RP SIA “Rīgas satiksme” nodrošināja kopskaitā 91 autobusu.

Lidosta

Rīgas lidostai samita dienās bija jāstrādā ar vēl nepieredzētu intensitāti. Ir viegli to iedomāties – 
pirmie delegāciju pārstāvji no Norvēģijas ielidoja jau 21. novembrī. Taču lielākā daļa pārējo 
alianses delegāciju ielidoja Rīgas lidostā 28. novembrī, laikā no pulksten 16 līdz 18. Čehu 
delegācija bija pēdējā, kas atstāja Rīgu 2. decembrī. Samita laikā 20 speciālie transporta 
autobusi nepārtraukti kursēja no lidostas uz Rīgas centru un atpakaļ. 
Turklāt neraugoties uz ārkārtīgo lidostas darba slodzi, parastie komerciālie reisi tika apkal-
poti tieši tikpat veiksmīgi kā ikkatru dienu. 

Viesnīcas

— Vairāk nekā 4000 samita viesi tika izmitināti 42 viesnīcās Rīgā.
— Oficiālās NATO valstu un valdību delegācijas dzīvoja 2067 numuros 14 viesnīcās.
— 1500 starptautisko mediju pārstāvji dzīvoja 19 dažādās viesnīcās.
— Rīgas konferences un Jauno līderu foruma dalībnieki aizņēma 220 numurus pavisam 
četrās viesnīcās.
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Galotņu sanāksmes saimnieki – 
Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un 
NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers

Divi visaizņemtākie cilvēki NATO Rīgas samitā bija Latvijas prezidente un NATO 
ģenerālsekretārs. Prezidente Vaira Vīķe-Freiberga sagaidīja 25 alianses dalībvalstu 
delegācijas, ierodamies samita norises vietā Olimpiskajā sporta centrā, un sveica 
tās kopā ar NATO ģenerālsekretāru Jāpu de Hopu Sheferu. Abi vadītāji piedalījās 
un teica uzrunas visos ar samitu saistītajos notikumos, vienlaikus īstenojot pilnu 
individuālo un kopējo tikšanos plānu ar augstām amatpersonām, kuras bija ieradušās 
uz samitu. Papildus preses konferencēm, divpusējām sarunām un oficiālajām 
vakariņām abi atrada laiku, lai tiktos ar daudziem cilvēkiem, kuri strādāja prožektoru 
gaismu otrā pusē un nodrošināja nevainojamu samita norisi. Īpašus pateicības vārdus 
no Latvijas prezidentes un NATO ģenerālsekretāra saņēma brīvprātīgie, drošības 
dienestu darbinieki un pasākuma organizatori.

2006. gada novembra beigās Rīgā pulcējās 25 valstu vadītāji, viņu kundzes, vairāk nekā 
2000 NATO Rīgas samita delegāti, 1400 žurnālisti, 200 augsta līmeņa politikas eksperti 
un viedokļu līderi. Ko ir ieguvuši Latvijas cilvēki bez naudas investīcijām samita norises 
vietās un infrastruktūrā, bez jauna tehniskā nodrošinājuma policijai un bruņotajiem 
spēkiem? Šajā sadaļā – par NATO Rīgas samita saimniekiem, viesiem un par tiem, kuri 
rūpējušies, lai Latvija uzkrātu un turpmāk izmantotu samita nemateriālos ieguvumus: 
intensīvu nacionālās ārpolitikas un akadēmisko politikas veidošanas pieredzi, vērtīgus 
kontaktus, plašu Latvijas atpazīstamību un labo reputāciju.  



Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
un NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers
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Alianses valstu un valdību vadītāji

NATO Rīgas samits bija unikāla iespēja uzņemt Rīgā arī to 13 alianses valstu 
vadītājus, kuri nekad mūsu galvaspilsētā nebija viesojušies: Toniju Blēru, Angelu 
Merkeli, Vāclavu Klausu, Lehu Kačinki, Romānu Prodi un citus. Pirmo reizi Rīgas, 
Latvijas un visu Baltijas valstu vēsturē šeit kopā sanāca tik daudzu valstu un valdību 
vadītāji. Tāpēc Latvijai bija lieliska iespēja divu intensīvu dienu laikā noturēt daud-
zas jo daudzas valstiski nozīmīgas divpusējās tikšanās.

LUKSEMBURGA 
Žans Klods Junkers, Luksemburgas Lielhercogistes premjerministrs

APVIENOTĀ KARALISTE
Tonijs Blērs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes premjerministrs 

BEĻĢIJA
Gijs Verhofstats, Beļģijas Karalistes premjerministrs

DĀNIJA 
Anderss Fogs Rasmusens, Dānijas Karalistes premjerministrs

TURCIJA 
Redžeps Taijips Erdogans, Turcijas Republikas premjerministrs

NĪDERLANDE 
Jans Peters Balkenende, Nīderlandes Karalistes premjerministrs

GRIEĶIJA 
Kosts Karamanlis, Grieķijas Republikas premjerministrs 

SPĀNIJA
Hosē Luiss Rodrigess Sapatero, Spānijas Karalistes premjerministrs

UNGĀRIJA
Ferencs Ģurčaņs, Ungārijas Republikas premjerministrs

SLOVĒNIJA
Janešs Janša, Slovēnijas Republikas premjerministrs



Polijas Republikas prezidents Lehs Kačinskis ierodas uz 
kopējo foto

NATO valstu un valdību vadītāju kopējais foto pēc samita 
noslēguma

Rumānijas prezidents Trajans Baseku ar Latvijas Valsts 
prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un NATO Ģenerālsekretāru 
Jāpu de Hopu Shēferu.
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PORTUGĀLE
Žozē Sokratešs Karvaļjo Pinto de Souza, Portugāles Republikas premjerministrs

IGAUNIJA
Andruss Ansips, Igaunijas Republikas premjerministrs

NORVĒĢIJA
Jens Stoltenbergs, Norvēģijas Karalistes premjerministrs

VĀCIJA
Angela Merkele, Vācijas Federatīvās Republikas kanclere

KANĀDA
Stīvens Džozefs Hārpers, Kanādas premjerministrs

ITĀLIJA
Romāno Prodi, Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētājs

ISLANDE
Geirs Hārde, Islandes Republikas premjerministrs

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
Džordžs Bušs, Amerikas Savienoto Valstu prezidents

FRANCIJA
Žaks Širaks, Francijas Republikas prezidents

BULGĀRIJA
Georgijs Parvanovs, Bulgārijas Republikas prezidents

SLOVĀKIJA
Ivans Gašparovičs, Slovākijas Republikas prezidents

ČEHIJA
Vāclavs Klauss, Čehijas Republikas prezidents

LIETUVA
Valds Adamkus, Lietuvas Republikas prezidents

POLIJA
Viņa ekselence Lehs Kačinskis, Polijas Republikas prezidents

RUMĀNIJA
Trajans Basesku, Rumānijas prezidents



Tonijs Blērs, Lielbritānijas premjerministrs un 
NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers

Žaks Širaks, Francijas prezidents

Igaunijas premjerministrs Andruss Ansips ar Latvijas Valsts 
prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un NATO ģenerālsekretāru 
Jāpu de Hopu Sheferu

Itālijas Ministru padomes priekšsēdētājs Romāno Prodi 
ar Latvijas Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un NATO 
ģenerālsekretāru Jāpu de Hopu Sheferu

Lietuvas prezidents Valds Adamkus ar Latvijas Valsts 
prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un NATO ģenerālsekretāru 
Jāpu de Hopu Sheferu

Turcijas premjerministrs Redžeps Taijips 
Erdogans ar Latvijas prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un 
NATO ģenerālsekretāru Jāpu de Hopu Sheferu



C I L V Ē K I66

Ar samitu saistīto politikas institūtu (think-tanks) viesi

NATO Rīgas samita laikā notika divi augsta līmeņa starptautiskās politikas forumi jeb 
politikas institūti: Rīgas konference un Jauno līderu forums. Šo politikas institūtu divdes-
mit sesijās un darba grupās strādāja Rīgā sapulcinātie starptautiskās politikas eksperti 
un viedokļu līderi no visas pasaules, to vidū:

Aleksandrs Vondra, Čehijas ārlietu ministrs, NATO Prāgas samita sagatavošanas grupas 
vadītājs;

Vilhelms Štaudahers, Konrāda Adenauera fonda ģenerālsekretārs;

Rūdolfs V. Džuliāni, “Giuliani Partners” priekšsēdētājs, bijušais Ņujorkas mērs;

Ričards G. Lugārs, ASV Senāta Ārlietu komitejas priekšsēdētājs;

Marks Grosmans, “Cohen Group” priekšsēdētājs;

Broņislavs Geremeks, Eiropas Parlamenta loceklis;

Ronalds D. Asmuss, Vācijas Māršala fonda ASV transatlantiskā centra izpildirektors;

Faisals el Fāiezs, Jordānijas Senāta Ārlietu komitejas priekšsēdētājs;

Kreigs Kenedijs, Vācijas Māršala fonda ASV prezidents;

Zbigņevs Bržeziņskis, ASV stratēģisko un starptautisko pētījumu centra padomnieks;

Hanss Hekerups, bijušais Dānijas ārlietu ministrs;

Viņa ekselence Radoslavs Sikorskis, Polijas aizsardzības ministrs;

Viņa ekselence Pīters Makejs, Kanādas ārlietu ministrs;

Sergejs Karaganovs, Ārējās un aizsardzības politikas padomes priekšsēdētājs;

Džefs Sešons, ASV senators;

Džons Smits, Lielbritānijas parlamenta Apakšnama Aizsardzības komitejas loceklis;

Tomass Hendriks Ilvess, Igaunijas prezidents;

Kurts Volkers, ASV Valsts departamenta valsts sekretāres vietnieka galvenais palīgs;

Karls Teodors fon Gūtenbergs, Vācijas parlamenta Ārlietu komitejas loceklis;

Karels Švarcenbergs, Čehijas Senāta ES lietu komitejas loceklis, Čehijas parlamenta 
pastāvīgās delegācijas NATO loceklis Parlamentārajā asamblejā.



Rūdolfs V. Džuliāni, 
“Giuliani Partners” priekšsēdētājs, 
bijušais Ņujorkas mērs, Latvijas 
Transatlantiskās organizācijas 
priekšsēdētājs Toms Baumanis

Rīgas konferences dalībnieki 
diskusiju laikā

Rīgas konferences organizatori
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Gruzijas virzībā uz NATO Rīgas samits iezīmēja spilgtu posmu. Latvijas Saeima pirms 
samita stingri pauda savu atbalstu Gruzijas centieniem pievienoties NATO, taču 
šādu atbalstu Gruzija Rīgas samita dienās saņēma arī no Latvijas cilvēkiem. Pirms 
samita Rīgā notika vairākas nevalstisko organizāciju atbalsta akcijas. Tā, piemēram, 
ikviens, kas atbalsta Gruzijas dalību NATO, varēja tikties Vecrīgā un piedalīties liela 
grafīti veidošanā. Latvijas Transatlantiskās organizācijas jaunieši organizēja ak-
ciju “Latvija balso par Gruziju NATO”, savāca vairāk nekā 400 atbalstītāju plaukstu 
nospiedumus un nodeva tos NATO ģenerālsekretāram.
Arī darbi Rīgā, šķiet, sekoja Latvijas atbalstam, un Gruzijas delegācija parlamenta 
spīkeres Nino Burdžanadzes vadībā tikās gan ar starptautiskās politikas eksper-
tiem un viedokļu līderiem, gan ar samita delegātiem. Turklāt Gruzijas atbalstam 
tika organizēta atsevišķa konference, kurā piedalījās LR aizsardzības ministrs Atis 
Slakteris un ASV senators Ričards G. Lugārs.



Nevalstisko organizāciju akcijas, 
atbalstot Gruzijas virzību uz NATO

Gruzijas delegācija parlamenta 
spīkeres Nino Burdžanadzes 
vadībā
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Latvijas Republikas Ministru prezidents Aigars Kalvītis

NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes sagatavošanas gada gaitā Ministru 
prezidents kopā ar valdības locekļiem rūpējās, lai Latvija, Rīga uzņemtu augstos 
viesus sirsnīgi, droši un labi organizēti.
NATO samita norises dienās, papildus sanāksmes darba sesijai un oficiālajiem 
pasākumiem tikās ar Lietuvas prezidentu Valdu Adamkus, Kanādas ministru pre-
zidentu Stīvenu Džozefu Hārperu, Lielbritānijas ministru prezidentu Toniju Blēru, 
Portugāles ministru prezidentu Žozē Sokratešu, kā arī piedalījās Baltijas valstu 
vadītāju tikšanās reizē ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli. LR Ministru prezidents tikās 
arī ar ASV senatoru Ričardu G. Lugāru un citiem Rīgas konferences viesiem.
Dienu pirms samita LR Ministru prezidents kopā ar NATO ģenerālsekretāru 
Jāpu de Hopu Sheferu apmeklēja sanāksmes norises vietu. Piedaloties ārlietu un 
aizsardzības ministriem, tur notika Aigara Kalvīša un NATO ģenerālsekretāra darba 
tikšanās un kopēja preses konference.



Latvijas Ministru prezidents 
Aigars Kalvītis
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Latvijas Republikas ārlietu ministrs Artis Pabriks

LR Ārlietu ministrijas vadītājs Artis Pabriks tikās ar daudziem alianses valstu ārlietu 
ministriem un starptautiskajiem politikas ekspertiem. Viņš sekmīgi izmantoja 
samita iespējas, lai virzītu valsts ārpolitikā paveicamo. Artis Pabriks apspriedās par 
ārpolitikas aktualitātēm ar Kanādas ārlietu ministru, runāja par dalību Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijā ar ministru Džefu Hūnu no Lielbritānijas. LR 
ārlietu ministram bija padziļinātas diskusijas ar ASV senatoru Ričardu G. Lugāru, ASV 
Senāta Ārlietu komisijas vadītāju. Artis Pabriks tikās arī ar Baltkrievijas demokrātiskās 
opozīcijas līderi Mihailu Mariniču.  



Latvijas ārlietu ministrs Artis Pabriks un Turcijas vēstnieks 
Latvijā Durajs Palats

Latvijas ārlietu ministrs Artis Pabriks divpusējās sarunās ar 
Slovākijas ārlietu ministru Janu Kubišu un 
Slovākijas vēstnieku Latvijā Ivanu Špidlu

Latvijas ārlietu ministrs Artis Pabriks un Kanādas vēstniece 
Latvijā Klēra Pulēna viesojas Āgenskalna valsts ģimnāzijā

Latvijas ārlietu ministrs Artis Pabriks apspriežas ar 
Ārlietu ministrijas politisko direktoru Ilgvaru Kļavu
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Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Atis Slakteris

Kā galvenā Latvijas amatpersona aizsardzības un NATO jautājumos Atis Slakteris 
piedalījās visās NATO samita plānošanas sanāksmēs, uzņēma viesus Latvijā un 
piedalījās diskusijās ar vidusskolēniem un studentiem. Samita laikā LR aizsardzības 
ministram bija divpusējās sarunas ar Lielbritānijas, Polijas un Norvēģijas aizsardzības 
ministriem, viņš pārrunāja Latvijas aizsardzības prioritātes ar NATO Militārās 
komitejas vadītāju Reimondu Heno. Atis Slakteris vadīja arī Gruzijas solidaritātes 
pasākumu pie Brīvības pieminekļa un piedalījās apaļā galda diskusijā ar Gruzijas 
delegācijas vadītāju Nino Burdžanadzi par Gruzijas aizsardzības gatavību.  



Latvijas aizsardzības ministrs Atis Slakteris kopā ar ASV 
Senāta Ārlietu komitejas priekšsēdētāju Ričardu G. Lugāru 
un Gruzijas parlamenta spīkeri Nino Burdžanadzi apaļā 
galda diskusijā

Latvijas aizsardzības ministrs Atis Slakteris pieņemšanā 
kopā ar Lietuvas un Igaunijas aizsardzības ministriem

Latvijas aizsardzības ministrs Atis Slakteris un Čehijas 
vēstnieks Jans Finferls tiekas ar skolēniem Jūrmalas 
1. ģimnāzijā

Latvijas aizsardzības ministrs Atis Slakteris 
tiekas ar NATO ģenerālsekretāru Jāpu de 
Hopu Sheferu
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NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas birojs

NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas birojs tika izveidots LR 
Aizsardzības ministrijas paspārnē. Birojs tika nodibināts gadu pirms samita – 2005. 
gada 20. oktobrī. Biroja organizatoru komandu veidoja kopā 44 dāmas un 33 kungi, 
darbinieku vidējais vecums bija 31 gads. No privātā sektora samita sagatavošanai 
tika piesaistīti 30 cilvēki, bet no valsts sektora birojā strādāja 47 cilvēki. Biroja uzde-
vums bija gādāt, lai samita sagatavošanas laikā tiktu apzinātas un ņemtas vērā visas 
un ikviena no nepieciešamībām samita organizēšanai. Vajadzēja saskaņot darba 
uzdevumus ar ikvienu sadarbības partneri un iesaistītajām valsts iestādēm, izpildīt 
visus nepieciešamos iepirkumus. Bija jāgādā arī par labvēlīgu augsni starptautisko 
mediju interesei par Latviju, jābūvē un jāpielāgo sanāksmes vajadzībām pati nori-
ses vieta – Olimpiskais sporta centrs, jāpilnveido un jāaprīko citas ar samitu saistītās 
norises vietas. Viesiem tika sarūpēts vajadzīgais viesnīcu numuru skaits, veikta 
nepieciešamā atskaišu un saskaņošanas procedūra ar NATO vadību un visu alian-
ses valstu delegācijām un risināti bezgala daudzi darba gaitā radušies jautājumi. 
Samita norises laikā biroja atbildības jomā bija ikviena norises vieta, transports, 
informācijas tehnoloģijas (IT) un sakari, brīvprātīgo darbs, iedzīvotāju informēšana, 
delegācijas un žurnālisti. Precīzi sadalītās atbildības jomas, stingri kvalitātes kritēriji 
un elastīga lēmumu pieņemšana bija pamatā tam, ka izdevās godam paveikt tik 
apjomīgu darbu. Biroja speciālisti savā darbā izmantoja arī ārvalstu kolēģu un 
iepriekšējo NATO samitu organizatoru pieredzi. Biroju vadīja LR Aizsardzības minis-
trijas valsts sekretārs Edgars Rinkēvičs.



Samita organizācijas birojs strādā samita norises vietā 

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe - Freiberga uzrunā 
organizatoru komandu

Samita organizācijas biroja kopējais foto Rīgas NATO 
samita galvenajā sēžu zālē

Organizācijas biroja vadītājs, LR Aizsardzības ministrijas 
valsts sekretārs Edgars Rinkēvičs
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Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā 
Stratēģiskās analīzes komisija

Viens no Rīgas samita kvalitātes kritērijiem bija tas, cik argumentēts un jaunām 
idejām bagāts būs Latvijas kā dalībvalsts devums alianses galotņu sanāksmes sa-
tura veidošanā. Tāds ieguldījums nebūtu iespējams bez Latvijas pieredzes analīzes, 
pētnieciskiem faktiem un akadēmiski korekta formulējuma. Latvijas domātāji un 
viedokļu līderi izmantoja iespēju piedalīties samita politiskā satura un politikas 
institūtu debašu veidošanā. Stratēģiskās analīzes komisija (SAK) Latvijā tika izvei-
dota 2004. gada 2. aprīlī pēc Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas iniciatīvas. 
Komisijas dibināšanas mērķis ir ar starpdisciplināriem, uz nākotni vērstiem 
pētījumiem veidot ilglaika skatījumu uz Latvijas valsts un sabiedrības attīstību 
mūsdienu starptautisko procesu kontekstā. 
SAK un tās priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa strādāja samita sagatavošanas laikā, 
organizējot ASV un Eiropas pētnieku semināru “NATO transformācija 21. gadsimtā”, 
apaļā galda diskusijas Latvijas Universitātē un Vidzemes augstskolā. SAK organizēja 
Latvijas politikas pētnieku un viedokļu līderu diskusijas par NATO tēmām un par 
Latvijas lomu alianses politikas veidošanā. Viens no SAK galvenajiem panākumiem 
bija veiksmīga Rīgas konferences norise. Pēc samita SAK rīcībā ir vērtīga informā-
cija, plaši kontakti un starptautiska atzinība, ar ko tā varēs bagātināt turpmāko 
pētniecības un akadēmisko darbu Latvijā.

Latvijas Transatlantiskā organizācija

Nozīmīgs valsts partneris samita organizēšanā bija Latvijas Transatlantiskā 
organizācija – LATO. Tā ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kura apvieno 
domubiedrus, lai veicinātu Latvijas kā NATO dalībvalsts starptautiskās lomas 

Latvijas Valsts prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas dibinātās 
Stratēģiskās analīzes komisijas 
priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa
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nostiprināšanos un starptautiskās sabiedrības izpratni par Latvijas mērķiem. 
Vistiešākajā veidā ikviens LATO aktīvists bija cieši iesaistīts Rīgas samita politikas pro-
cesos. Ar viņu palīdzību tika organizēti gandrīz visi plašas sabiedrības informēšanas 
un iekļaušanas pasākumi, Rīgas konference un Jauno līderu forums. Galvenais 
ieguvums ir debašu, politikas procesu virzīšanas un organizatoriskā pieredze, kuru 
turpmāk varēs savā darbā izmantot gan LATO viedokļu līderi, gan arī organizācijas 
aktīvisti – jaunieši.  

Latvijas institūts

Kopā ar samita organizatoriem valsts aģentūra “Latvijas institūts” (LI) palīdzēja 
ar kaligrāfisku precizitāti iezīmēt visos starptautiskajos vēstījumos unikālās, Lat-
vijas cilvēkiem nozīmīgās vērtības. LI pieredze bija īpaši noderīga mājaslapas 

Latvijas institūta direktors 
Ojārs Kalniņš

Latvijas Transatlantiskās 
organizācijas priekšsēdētājs 

Toms Baumanis



C I L V Ē K I�0

gatavošanā, informatīvās kampaņas veidošanā iedzīvotājiem, Latvijas stūrīša 
noformēšanā Olimpiskā sporta centra telpās un citur. LI vadītājs Ojārs Kalniņš un 
viņa kolēģi neatteica savu palīdzību organizatoriem ne lielās, ne mazās lietās. No 
idejas par sadarbību ar pazīstamo mākslinieku Māri Bišofu un siltiem ievadvārdiem 
operas koncerta programmiņās līdz lekcijām Latvijas skolās – Latvijas institūts visur 
ieguldīja savu darbu un zināšanas. Šī pieredze rosinās turpmāko darbu institūtā, dos 
pamatu analīzei ilgākā laika posmā par samita ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā 
un palīdzēs virzīt Latvijas reputācijas un atpazīstamības veidošanas instrumentus 
nākotnē.

Rīgas 2006. gada NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes 
atbalsta komiteja

Tradicionāli NATO samitu rīkošanā aktīvi līdzdarbojas privātais sektors. Šis atbalsts 
bija ļoti nozīmīgs sabiedrības informēšanas projektos un palīdzēja padarīt Rīgas 
samitu par daudzējādā ziņā īpašu notikumu. NATO Rīgas samita atbalsta komiteja 
finansiāli atbalstīja Latvijas valdību, tai skaitā nozīmīgus pasākumus NATO samita 
laikā: Rīgas konferenci, Jauno līderu forumu, NATO informatīvās telts ceļojumu pa 
Latvijas pilsētu svētkiem, mākslas konkursu, ”Atvērto māju” Dailes teātrī un citus 
plašu sabiedrības uzmanību piesaistījušus pasākumus. Atbalsta komitejas pārstāvji 
arī bija aktīvi starptautisko diskusiju dalībnieki. Starptautisko NATO Rīgas samita at-
balsta komiteju vadīja trīs līdzpriekšsēdētāji – ASV telekomunikāciju kompānijas 
AT&T viceprezidents Timotejs Makouns, “DaimlerChrysler” viceprezidents Roberts 

Rīgas 2006. gada NATO valstu un valdību 
vadītāju sanāksmes komitejas vadītājs 
Aivis Ronis, Latvijas Amerikas finanšu foruma 
valdes priekšsēdētājs



C I L V Ē K I �1

Liberatore un Latvijas-Amerikas finanšu foruma valdes priekšsēdētājs Aivis Ronis. 
Finansiālo atbalstu komitejas ietvaros sniedza Latvijas un ASV uzņēmēji: “Parex 
banka”, AT&T, “DaimlerChrysler”, Liepājas metalurgs, SIA “Statoil Latvija”, “Pirmais 
Baltijas kanāls”, EADS, AQMI, Veselības centrs “Joker klubs”, kompānijas “Trīs A Brokeri” 
un OVI.

Drošība

Vairāk nekā 8000 cilvēki strādāja samita drošības koordinēšanā. Tie bija Latvijas 
policisti, Nacionālo bruņoto spēku karavīri, ugunsdzēsēji, Katastrofu medicīnas 
centra un ātrās palīdzības mediķi, robežsargi un citi. Rīgas iedzīvotājiem un viesiem 
bija iespēja laikus uzzināt par drošības pasākumiem, viņiem tika sniegta regulāra 
informācija par satiksmes izmaiņām, drošības zonu izvietojumu un citiem drošības 
pasākumiem, kas samita dienās varēja ietekmēt pilsētas ikdienas dzīvi. Vairākas 
alianses dalībvalstis sniedza Latvijai vērtīgu palīdzību drošības garantēšanā.
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Samita brīvprātīgie

NATO Rīgas samita organizatoru pārsteigums un gandarījums bija liels, kad 
kopumā 2361 Latvijas iedzīvotājs pieteicās uz 600 brīvprātīgo vakancēm. Lielākā 
daļa pretendentu bija jaunieši vecumā no 18 līdz 23 gadiem – vidusskolu pēdējo 
klašu audzēkņi un studenti. Taču daudzi pieteikušies interesenti bija arī vecumā 
pāri par 30 gadiem, piemēram, skolotāji. Tā kā uz vienu vietu pretendēja apmēram 
četri kandidāti, pretendentu atlase notika konkursa kārtībā. 
Visvairāk pretendentu bija no Rīgas un Rīgas rajona, daudz anketu tika saņemts 
arī no Jelgavas, Siguldas, Ogres rajona, kā arī no Valmieras, Liepājas un Daugavpils. 
Lielai daļai palīgu, kas studēs tieši starptautisko politiku vai sabiedriskās attiecības, 
tā bija arī lieliska izdevība redzēt teoriju lietojumu praksē.   
Brīvprātīgie cītīgi palīdzēja gan preses centrā, gan Rīgas konferences un Jau-
no līderu foruma rīkošanā, gan Dailes teātrī “NATO atvērtajā mājā”, gan kultūras 
pasākumos, transporta un loģistikas koordinācijā, informāciju tehnoloģiju jomā un 
darbā ar organizatoriski tehniskiem jautājumiem, piemēram, dāvanu iepakošanā 
samita viesiem. Pirmie NATO samita brīvprātīgie darbu sāka jau divas nedēļas pirms 
samita un daudzi palīdzēja organizatoriem līdz pat 30. novembrim. 
Puišiem tumši zilas kaklasaites, meitenēm zili zīda lakatiņi vai siltas, bārkstainas 
šalles – tādas atšķirības zīmes Rīgas samita laikā norādīja: šis cilvēks zina, kā jums 
palīdzēt! Savukārt brīvprātīgie, kas strādāja ārpus telpām, nēsāja siltās virsjakas ar 
NATO samita simboliku, bet cilvēki tumši zilās cepurītēs ar uzrakstu „IT” un tumši 
zilos džemperos palīdzēja visiem, kuriem radās problēmas ar biroja tehniku vai 
telefoniem. 
NATO Rīgas samita noslēgumā brīvprātīgie tika sumināti – viņi saņēma Latvijas 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas, LR Ministru prezidenta Aigars Kalvīša, 
organizatoru biroja un īpaši NATO ģenerālsekretāra Jāpa de Hopa Shefera sirsnīgu 
pateicību par pašaizliedzīgo darbu.





D A R B I84

86

88

88

89

89

90

90

91

91

94
95
95
97
98

99

100

101

NATO valstu un valdību vadītāju tikšanās Rīgā vainago Eiropas integrācijas procesu

Rīgas samits stiprina Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas sadarbību

Afganistāna – NATO prioritāte

Redzeslokā – NATO paplašināšanās

Gruzijas un Ukrainas iekļaušanās

Gruzijai durvis ir atvērtas

NATO jauni partneri Balkānos

Jauns temats darba kārtībā – enerģētikas drošība 

NATO Globālās partnerības iniciatīva

Rīgas konference
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Uzmanības centrā – enerģētiskā atkarība kā ierocis
Nākamā paplašināšanās NATO

Jaunie līderi alternatīvu meklējumos

Alianse apsveic Latvijas panākumus

Ceļamaize turpmākajam darbam pēc NATO Rīgas galotņu tikšanās

3. DAĻA   DARBI
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NATO galotņu sanāksme Rīgā –
 drošības garantijas mūsdienu realitātē

NATO valstu un valdību vadītāju tikšanās Rīgā vainago Eiropas 
integrācijas procesu 

Lēmums par NATO galotņu sanāksmes sasaukšanu Rīgā bija ļoti nozīmīgs gan 
alianses dalībniekiem, gan Latvijas valstij. NATO vadītāji ar to vēlējās simboliski 
uzsvērt, ka demokrātiskās Eiropas apvienošanās ir sekmīgi pabeigta. Savukārt 
Latvijas tauta saņēma vislielāko starptautisko atzinību par nelokāmu uzticību 
savas valsts ārpolitikas prioritātēm kopš neatkarības atjaunošanas. NATO Rīgas 
samita darba kārtība šajā vēsturiski simboliskajā gaisotnē kopā ar konferencēs 
paveikto, deva pamatu jaunai attīstībai pēc Rīgas sanāksmes. Latvijas pārmaiņu un 
iekļaušanās veiksmes stāsts ir vērtīga alianses pieredzes sastāvdaļa.

Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga izteiksmīgi raksturoja NATO 2006. gada 
galotņu sanāksmes Rīgā vēsturisko nozīmīgumu:  “NATO šeit mums Latvijā atgādina 
par tām lielajām izmaiņām, kas pasaulē ir notikušas. Mums ir jābūt priecīgiem par to, 
ka Eiropa vairs nav sadalīta. Cik ļoti mums ir paveicies, ka tik daudzās valstīs ir radu-
sies iespēja atgūt neatkarību, ir iespēja noteikt pašiem savu nākotni un attīstību, kā arī 
dzīvot mierā, drošībā un demokrātijā”.
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Rīgas samits stiprina Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas sadarbību 

NATO Rīgas samits apstiprināja, ka nekas nevar ierobežot partnerību starp Amerikas 
Savienotajām Valstīm un Eiropu. Daudzi alianses vadītāji Rīgas samita laikā īpaši 
uzsvēra NATO valstu kopējās vērtības un kopīgi sasniedzamos drošības mērķus. 

“NATO ir un paliks galvenais enkurs mūsu kopīgajai drošībai. Tas ir centrālais transat-
lantiskais konsultāciju un viedokļu saskaņošanas forums.”

Vācijas kanclere Angela Merkele

“Pēc Prāgas Rīgas samits simbolizē mūsu kontinenta jauno seju. Šeit pieņemtie lēmumi 
rada uzticību militārajai aliansei starp Eiropu un Ziemeļameriku. Aliansei, kas ir mūsu 
drošības garantija jau 50 gadus.”

Francijas prezidents Žaks Širaks

Afganistāna – NATO prioritāte

Rīgas galotņu sanāksmē Afganistānas jautājums tika atzīts par galveno drošības 
prioritāti. NATO vadītāji vienojās par ciešāku sadarbību Afganistānas misijas ietvaros 
un aicināja uz plašāku starptautisko iesaisti. 26 NATO dalībvalstu vadītāji vienojās 
atcelt dažus nacionālos ierobežojumus tam, cik lielā mērā un kur Afganistānā var 
izmantot valstu bruņotos spēkus, lai panāktu lielāku alianses vadīto Starptautisko 
drošības atbalsta spēku efektivitāti kopumā. Sanāksmes apspriežu laikā galveno 
tēmu vidū bija arī valsts atjaunošanas stratēģijas Afganistānā un cīņa pret narko-
tiku ražošanu. 
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“Ja mēs cietīsim neveiksmi Afganistānas atbrīvošanā no narkotikām, tad mēs cietīsim 
neveiksmi arī daudzos citos jautājumos. Mēs cietīsim neveiksmi ar demokrātijas 
procesiem, likuma varu, cilvēktiesībām un visu pārējo,” atgādināja NATO spēku 
virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Džeims L. Džounss.

Redzeslokā – NATO paplašināšanās

NATO samits Rīgā simbolizēja paplašināšanās politikas veiksmes stāstu, un galotņu 
sanāksmes diskusiju dalībnieki ne reizi vien atgriezās pie sarunas par to, kas 
turpmāk būtu veicams demokrātijas atbalstam bijušajās Austrumu bloka valstīs. 
NATO redzeslokā aizvien paliek turpmākā paplašināšanās, un alianses vadītāji 
atzinīgi novērtēja Albānijas, Horvātijas un Maķedonijas veikumu, lai sagatavotos 
dalībai NATO. Tādējādi NATO paplašināšanās ir cieši saistīta ar drošības stiprināšanu 
visā reģionā. 
“Rīgas galotņu tikšanās būs tā, kurā NATO turpinās savu transformāciju. Mēs esam 
apsprieduši, cik svarīgi ir, lai NATO atkārtoti apstiprinātu savu atvērto durvju politiku 
demokrātiskām valstīm, kuras izpildīs NATO kritērijus.” 

ASV valsts sekretāre Kondolīza Raisa
Gruzijas un Ukrainas iekļaušanās

Rīga NATO kontekstā paliks vēsturē kā vieta, kur tika uzsvērts intensīva dialoga (In-
tensified Dialogue) nozīmīgums ar Gruziju un Ukrainu un to tālākā iesaiste aliansē. 
Dialoga gaitā tiek apspriesti visplašākie politiskie, militārie, finansiālie un drošības 
jautājumi, kas ir saistīti ar šo valstu vēlmi iestāties NATO. Tika atzīts, ka liberālas 

Karavīrs Latvijas misijā 
Afganistānā
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demokrātijas attīstība Ukrainā un Gruzijas izveidošanās par Eirāzijas reģiona 
demokrātijas paraugu ir divi būtiski faktori, kuri pārveidos Eiropas ģeopolitisko 
karti. Izkristalizējās vienošanās par to, ka NATO dalībvalstīm ir nepieciešams 
atbalstīt gruzīnu un ukraiņu apņemšanos iekļauties NATO. No Ukrainas un Gruzijas 
stabilitātes, drošības un demokrātijas izaugsmes izjutīs ieguvumu ne tikai NATO 
dalībvalstis, bet arī visas pasaules sabiedrība. 

Gruzijai durvis ir atvērtas 

NATO vadītāji Rīgas galotņu sanāksmē atzinīgi novērtēja Gruzijas ieguldījumu 
starptautiskajās  miera uzturēšanas un drošības operācijās. Alianse atzīmēja 
Gruzijas virzību politisko, ekonomisko, militāro un tiesisko reformu jomā. Tomēr 
darāmā vēl daudz, un Gruzija tika aicināta pabeigt sagatavošanās procesus, lai 
tuvinātos NATO kritēriju izpildei. Tika uzsvērts, ka labklājība un demokrātijas iz-
augsme Gruzijā labvēlīgi ietekmēs situāciju visā Kaukāzā un Vidusāzijā. 

 “Gruzija vēlas arī iestāties NATO, un, tai turpinot reformu procesus, mēs savukārt 
turpināsim atbalstīt Gruzijas vēlmi kļūt par NATO dalībvalsti.”

ASV prezidents Džordžs Bušs 

NATO jauni partneri Balkānos

Rīgā uzmanības centrā bija Balkānu reģiona attīstība un panākumi – ilgtermiņa 
stabilitāte un sekmīgas reformas ir būtisks Balkānu ieguldījums eiroatlantiskās 

Gruzijas parlamenta spīkere Nino 
Burdžanadze, Latvijas aizsardzības 
ministrs Atis Slakteris un ASV 
senators Ričards G. Lugārs noliek 
ziedus pie Brīvības pieminekļa.
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drošības un stabilitātes stiprināšanā. Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes 
un Serbijas panākumi tika īpaši atzīmēti un trīs valstis tika uzaicinātas iestāties 
Eiroatlantiskās sadarbības padomē un programmā “Partnerattiecības mieram”. 
Eiroatlantiskā ģimene paplašinās, un arī tās drošība nostiprinās.

NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers Rīgas konferences atklāšanā: “...2008. 
gadā Balkāni būs vairāk NATO nekā NATO Balkānos.”

Jauns temats darba kārtībā – enerģētikas drošība

Alianses darba kārtībā Rīgā ienāca jauns temats – enerģētikas drošība. Jautājums, 
kas ir aktuāls ikvienā NATO dalībvalstī, Rīgas samitā pirmo reizi tika kopīgi apspriests 
visu sabiedroto valstu un valdību vadītāju vidū. Rīgā aizsāktās sarunas tiks turpinātas 
dažādu darba grupu, oficiālu un neoficiālu pasākumu ietvaros. Starptautiskā vide 
un tās izaicinājumi mainās, un NATO to ņem vērā.

NATO valstu un valdību vadītāju pieņemtā deklarācija Rīgas NATO samitā 2006. 
gada 29. novembrī, 45. paragrāfs:
“Kā ir uzsvērts NATO Stratēģiskajā koncepcijā, alianses drošības intereses var ietekmēt 
būtisku resursu pieplūdes pārtraukums. Mēs atbalstām koordinētus, starptautiskus 
centienus enerģētikas infrastruktūru risku izvērtēšanai un drošības veicināšanai. 
Paturot šo prātā, mēs virzām Padomi darboties pastāvīgā sesijā, lai konsultētu par 
aktuālākajiem riskiem enerģētikas drošībā. Tādējādi mēs spēsim definēt jomas, kurās 
NATO varētu sniegt savu ieguldījumu, lai garantētu sabiedroto drošības intereses un, 
ja nepieciešams, varētu piesaistīt nacionālu vai starptautiska mēroga atbalstu.”

NATO globālās partnerības iniciatīva

Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kuru šobrīd apspriež NATO, ir par plašāku 
globālu atbildību, nodibinot partnerības saites ar valstīm, kuras atrodas tālu projām 
no NATO tradicionālās darbības zonas. ASV prezidents Džordžs Bušs Rīgā atvēra 
jaunu lappusi, aizsākot NATO globālās partnerības iniciatīvu. Šīs iniciatīvas mērķis ir 
apvienot alianses domubiedrus – valstis, kas nav NATO, bet ir ieinteresētas kopīgos 
globālās drošības centienos.

“Mēs sāksim Rīgas globālās partnerības iniciatīvu, kas ļaus NATO veikt kopīgas mācības 
un veidot vienotu aizsardzības plānošanu ar tādām valstīm kā Japāna un Austrālija, 
kurām ir tādas pašas vērtības kā NATO, un tās vēlas strādāt kopā ar aliansi miera 
vārdā.”

ASV prezidents Džordžs Bušs
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Rīgas konference

Kamēr valstu vadītāji vienojās par alianses politiku NATO galotņu sanāksmē, 
vadošie aizsardzības, drošības un ārlietu eksperti, kuri bija palīdzējuši viņiem 
izstrādāt šos politikas priekšlikumus, izmantoja iespēju pulcēties Rīgas konferencē 
un turpināt apspriedi par galvenajām tēmām. Augsta līmeņa dalībnieki pētīja 
NATO transformācijas nozīmi, īpaši pievēršot uzmanību NATO ietekmes attīstībai 
gan caur globālo partnerību, gan ar ilgtermiņa paplašināšanās plāniem. Šajā 
konferencē galvenais bija NATO izaugsme “pēc Rīgas”. 
“Politikas analīzes institūta (think-tank) konference bija sapulcinājusi gaišākos prātus 
pasaulē, lai piedāvātu jaunas, provocējošas, rosinošas un drosmīgas idejas, kuras 
noderēs, lai labāk izprastu to, ko starptautiskā sabiedrība var dot, lai šo pasauli padarītu 
drošāku,”  teica Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa. 

Rīgas konferencē Melngalvju 
namā uzstājas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga un 
NATO ģenerālsekretārs
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NATO transformācijas izaicinājumi

Plašs jautājumu loks saistībā ar NATO transformācijas procesu tika apspriests Rīgas 
konferencē. Politikas veidotāji no vairāk nekā 38 pasaules valstīm sniedza NATO 
vadītājiem jaunu, rosinošu skatījumu un provocēja ar jautājumiem par nākotnē 
sagaidāmajiem lēmumiem būtiskos politikas jautājumos. Neatkarīgie eksperti 
aicināja izveidot NATO par vēl globālāku organizāciju, īpaši enerģētiskās atkarības 
ietekmes dēļ. 

Globāls NATO

NATO globālās partnerības nozīme bija galvenā paneļdiskusijas “Jaunā globālā 
loma un NATO partneri” tēma. Lai rosinātu NATO attīstīt  jaunu globālās partnerības 
koncepciju, profesors Zbigņevs Bržeziņskis  piedāvāja jaunu “NATO partnera” sta-
tusa ideju, kas ietver globālos partnerus, kuru mērķi ir tādi paši kā aliansei. Dau-
dzas valstis, piemēram, Zviedrija, Japāna, Austrālija un Jaunzēlande, jau tagad 

Zbigņevs Bržeziņskis, 
ASV stratēģisko un starptautisko 

pētījumu centra padomnieks
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saista sevi ar NATO. Tām ir tādi paši galvenie mērķi kā NATO dalībvalstīm, un 
tās jau ir apņēmušās palīdzēt NATO miera uzturēšanas un aktīvās karadarbības 
operācijās. 
Par šo tēmu pārliecinoši argumenti bija izklāstīti Ronalda D. Asmusa un Ričarda 
K. Holbrūka publikācijā “Atkārtoti radot NATO”. Viņi uzskata, ka NATO jākļūst 
par globālu organizāciju, jo alianse ir spējīga sadarboties ar citiem, lai varētu 
atbilstoši reaģēt uz nestabilitātes radītiem draudiem, sākot no Ziemeļāfrikas un 
Tuvajiem Austrumiem, līdz pat Afganistānai un Centrālajai Āzijai. 

“No mums tas prasa, lai tiktu izveidotas ciešākas un vēl stratēģiskās ASV un Eiropas 
Savienības attiecības, līdzās vēl globālākam NATO. ...Likme nav mazāka, kā mūsu 
varēšana radīt no jauna Rietumu pasauli, lai tā tiktu galā ar mūsdienu stratēģiskajiem 
izaicinājumiem.” 

R. Asmu un R. Holbrūks, “Vēlreiz pārveidojot NATO”, izdevumā ”The Riga Papers”, 2006. gads
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Uzmanības centrā – enerģētiskā atkarība kā ierocis

ASV senators Ričards G. Lugārs ierosināja NATO vadītājiem iekļaut enerģētisko 
resursu stratēģisko nozīmi drošības politikas darba kārtībā. Izmantojot par 
piemēriem Latviju un citas valstis, senators uzsvēra iespējamos riskus, ar ku-
riem var nākties saskarties visām alianses valstīm, ja tai neizdosies vienoties par 
saskaņotu enerģētikas drošības politiku.   
“NATO hartas 5. pants noteic, ka uzbrukums vienai dalībvalstij ir uzbrukums 
visām. Tas bija paredzēts arī tāpēc, lai NATO dalībvalstis nenonāktu kādas trešās 
valsts pakļautībā. Būtībā nav lielas atšķirības starp dalībvalsti, kas tiek piespiesta 
pakļauties, atslēdzot tai enerģijas piegādes, un tādu dalībvalsti, pret kuru notiek 
militāra blokāde vai arī citas militāras aktivitātes uz tās robežām. Uzbrukums, kurā 
ierocis ir enerģētiskā atkarība, var izpostīt valsts ekonomiku un beigties ar simtiem 
vai pat tūkstošiem upuru. Aliansei tādēļ ir atklāti jāatzīst, ka 5. panta nosacījumi 
attiecas arī uz aizsardzību pret šādiem uzbrukumiem.” 

Ričards G. Lugārs, 
ASV Senāta Ārlietu komitejas 

priekšsēdētājs
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Nākamā paplašināšanās NATO

Neraugoties uz agrāk izteiktajām šaubām, NATO paplašināšanās ir kļuvusi par 
vienu no spilgtākajiem veiksmes stāstiem Eiropas vēsturē. Paplašināšanās ir 
vispusīgi izgaismojusi arī pārveidi, ko NATO un Eiropa kā viens veselums ir 
piedzīvojušas kopš deviņdesmito gadu sākuma. Tomēr vēl nav panākta visu 
Eiropas valstu pilnīga integrācija. Lai veidotu mierīgu, vienotu un brīvu Eiropu, 
visām valstīm, kuras ir ceļā uz NATO, ir jādod iespēja līdzdarboties NATO drošības 
mērķu sasniegšanā.  
Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess atklāti pauda savu viedokli, raksturo-
jot turpmākās paplašināšanās sarežģīšanu: 
“Pilnīgs drosmes trūkums, pilnīgs gribas trūkums un Eiropas cietokšņa mentalitāte ir 
tas, ko mēs vairs negribam. Balkānu, Ukrainas, Moldovas un Gruzijas turēšana iztiep-
tas rokas attālumā nav... ļoti laba kaimiņu politika... Ukrainā, Moldovā un Gruzijā 
demokrātija ir jauna, visiem ir šīs nelielās problēmas, taču neraugoties uz to, viņi 
dara, ko spēj. Tiem visiem ir kopīga robeža ar lielvalsti, kas izturas pret demokrātiju 
savu robežu tuvumā kā pret draudu drošībai; tā uzskata, ka krāsainās revolūcijas un 
visas šīs lietas ir ļoti sliktas; un tā ir lielvalsts, kas uzskata despotus uz  savām robežām 
par stabilitātes garantiem.”

Igaunijas prezidents Tomass 
Hendriks Ilvess
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Jaunie līderi alternatīvu meklējumos

Jauno līderu forums bija NATO galotņu tikšanos un Rīgas konferenci papildinošs 
pasākums, kurā sapulcējās vairāk nekā 50 vadošie jaunie profesionāļi no abām 
Atlantijas okeāna malām, lai apspriestu izaicinājumus, ar kuriem šodienas 
realitātē saskaras NATO.  Nākotnes līderi no vairāk nekā 30 valstīm apmainījās 
ar viedokļiem par to, kā uzlabot situāciju Afganistānā un izveidot saskaņotu 
Eiropas Savienības un NATO politiku attiecībās ar Krieviju. Viņi debatēja un 
pētīja arī NATO paplašināšanās un enerģētiskās atkarības ietekmes.  

“Taču, lai uzturētu aliansi labā formā, [..] mums ir vienmēr nepieciešams jaunu, 
radošu un enerģisku cilvēku atbalsts ne tikai no NATO valstīm, bet arī no citām 
valstīm. Citiem vārdiem sakot, mums ir vajadzīga jūsu iesaistīšanās – mūsu pēcnācēju 
paaudzes iesaistīšanās. Tāpēc šī Jauno līderu foruma tēma “Ceļot tiltus nākošajām 
paaudzēm” ir ļoti labi izvēlēta,” teica NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers  
savā uzrunā.

NATO ģenerālsekretārs uzrunā 
jaunos līderus Rīgas domē
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Alianse apsveic Latvijas panākumus

Latvija divkārt saņēma visaugstāko novērtējumu: par tās aktīvo un vērtīgo 
ieguldījumu NATO kopš iestāšanās 2004. gadā un par izcili noorganizēto Rīgas 
samitu. Kopš neatkarības atgūšanas 1991. gadā Latvija ir bijusi paraugs visai pasaulei. 
Latvija ir parādījusi, cik daudz ir iespējams sasniegt ar uzticību demokrātijai, brīvā 
tirgus ekonomikai un starptautiskajai sadarbībai, un mēs esam saņēmuši atbilstošu 
vērtējumu. 
“Šodien Baltijas valstis ir ieņēmušas pienācīgu vietu brīvo valstu sabiedrībā. Un Latvija 
uzņem svarīgu NATO galotņu sanāksmi. Pirmo reizi mūsu alianse tiekas vienā no kādreiz 
Padomju Savienības anektētajām un pakļautajām valstīm. Šī ir lepnuma pilna diena 
Latvijas tautai un visām Baltijas valstīm. Un visas amerikāņu tautas vārdā es pateicos 
par jūsu viesmīlību, jūsu draudzību un drosmi, kuru jūs parādāt NATO aliansē. Katra 
no Baltijas valstīm ir turējusi savu solījumu stiprināt NATO ar jaunu enerģiju, vitalitāti 
un skaidru mērķtiecību. Jūsu brīvības mīlestība ir padarījusi NATO stiprāku. Un ar jūsu 
palīdzību mūsu alianse ir gatava lielajiem izaicinājumiem un atbildībai šajā jaunajā 
gadu simtenī, izveidojot NATO par pasaulē visefektīvāko spēku brīvības vārdā.” 

Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džordžs Bušs

ASV prezidents Džordžs Bušs 
uzrunā Rīgas konferences un 
jauno līderu foruma dalībniekus 
Latvijas Universitātē
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Ceļamaize turpmākajam darbam pēc NATO Rīgas galotņu tikšanās 

Rīgas galotņu tikšanās ir palikusi labā atmiņā daudzu iemeslu dēļ, bet visvairāk 
tādēļ, ka NATO nāca klajā ar vienbalsīgu vēstījumu pasaulei, ka alianse ir stipra, 
vēršas ar skatu nākotnē un ir gatava darbam ar šīsdienas realitātes jautājumiem. 

Neraugoties uz Irākas izraisītajām neskaidrībām, NATO Rīgas galotņu sanāksme 
spēja koncentrēt uzmanību uz jomām, kurās noteicošie ir vienotie mērķi un 
kopīgās saistības. Skaidri un nepārprotami tika izcelta Afganistānas nozīme. Šī 
apņemšanās sniegt mieru un stabilitāti Afganistānai tiek uzskatīta par daļu no visu 
NATO dalībvalstu plašākas pamatotas un būtiskas izpratnes par ārpus darbības zo-
nas (out-of-area) esošajiem draudiem. Galvenā –  transformācijas – tēma izgaismoja 
nepieciešamību uzlabot, stiprināt un pielāgot NATO rīcībspēju, lai dotu pretsparu 
visa veida draudiem, ieskaitot starptautisko terorismu, masu iznīcināšanas ieročus 
un enerģētisko atkarību. Paziņojot par atvērtajām durvīm alianses paplašināšanai 
nākotnē, Rīgas galotņu sanāksme sniedza iedrošinājumu visām valstīm, kuras vēlas 
tai pievienoties, darbā ar šiem būtiskajiem, globālajiem jautājumiem. 

Kopš neatkarības atgūšanas 1991. gadā Latvija ir tiekusies kļūt par nedalāmu 
Eiropas un NATO sastāvdaļu. NATO Rīgas samits 2006. gadā ir vainagojis mūsu 
valsts panākumus šajā darbā un nostiprinājis Latvijas apņemšanos paplašināt 
miera, drošības un stabilitātes zonu ārpus NATO robežām. Latvijas valsts sniedz 
morālo un politisko atbalstu Ukrainai un Gruzijai, tā ir gatava kopā ar citām NATO 
dalībvalstīm sniegt demokrātisko mērķu sasniegšanai nepieciešamo palīdzību. 

NATO Rīgas galotņu sanāksmes veiksmīga norise, kā arī Rīgas konferences un 
Jauno līderu foruma ieguldījums ir uzskatāmi pierādījumi tam, ka Latvija ir ideāli 
piemērota augsta līmeņa starptautisko sanāksmju norises vieta, sniedzot patiesu 
motivāciju un īsto vidi diskusijām, debatēm un globālo jautājumu atrisināšanai.   

Rainis ir teicis: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies.” Arī Latvija turpina attīstīties un augt, tā 
pārvēršas par Baltijas stūrakmeni Eiropas realitātē.

Ojārs Kalniņš, Latvijas institūta direktors








