Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces
uzruna Baltijas Asamblejas 34. sesijā
2015. gada 20. novembrī Viļņā
Godātie Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētāji!
Baltijas Asamblejas delegāciju vadītāji!
Ministri!
Kolēģi!
Dāmas un kungi!
Man ir patiess prieks uzrunāt Baltijas Asambleju tās 34. sesijā.
Noslēdzoties Lietuvas prezidentūrai Baltijas Asamblejā, vispirms gribu
pateikties Lietuvas parlamentam un Lietuvas delegācijai. Ačiū! Jūsu
paveiktais darbs Baltijas kopīgo interešu labā ir bijis nozīmīgs. Latvijas
parlaments ar pilnu atbildību to turpinās.
Nākamgad svinēsim Baltijas Asamblejas 25 gadu pastāvēšanu. Mēs
varam būt lepni par šajā laika posmā paveikto. Apņēmība un mērķtiecīga
rīcība palīdzējusi mums nostiprināties Eiropas un Transatlantisko valstu
saimē. Mēs baudām brīvību, mieru un drošību. Baltijas valstīm ir daudz
kopīgu veiksmes stāstu – vienota gaisa telpas aizsardzība, kopīgas
militārās mācības, Baltijas bataljons, kurš piedalās NATO sabiedroto
mācībās. Mēs esam gandrīz pabeiguši Baltijas iekšējā enerģētikas tirgus
izveidi. Kopīgi virzām stratēģiski svarīgo Rail Baltica projektu, kas
integrēs mūsu valstis Eiropas kopējā transporta tīklā.
Tik daudz ir paveikts! Mums – politiķiem – arī šodien jābūt tiem, kas
skatās nākotnē. Tieši mums jāveido stratēģiskais redzējums, kādas
vēlamies redzēt savas valstis nākotnē.
Šis ir lielu pārbaudījumu laiks. Jā, mēs esam integrēti Eiropā. Mēs
baudām Šengenas līguma priekšrocības. Mēs turam rokās Eiropas kopējo
valūtu. Mēs esam daļa no Eiropas kopējo vērtību telpas. Taču mēs arī
stāvam kopīgu izaicinājumu priekšā. Mēs uzņemamies kopējo atbildību.
To, cik liela atbildība tā ir, mēs atkal sajutām pirms nedēļas. Nežēlīgie
terora akti melnajā piektdienā Parīzē satricināja mūs visus līdz pamatiem.
Uzbrukums Francijā ir kārtējais uzbrukums Eiropas vērtībām. Mums
visiem jābūt stipriem un vienotiem, lai atbildētu uz izaicinājumiem, kas
mesti Eiropai.
Baltijas Asambleja vislabāk apliecina, ka vienoti varam pārvarēt šķietami
nepārvaramus šķēršļus un totalitāro režīmu važas. Ja vienojamies kopēja
un taisnīga mērķa sasniegšanā, tad vardarbībai neizbēgami pienāk gals.
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Šis ir lielu pārbaudījumu laiks. Mūsu drošības izaicinājumi nāk vienlaikus
gan no Eiropas dienvidiem, gan no austrumiem. Šodienas terorisma
draudu ēnā nedrīkst aizmirst pārmaiņas drošības vidē, ko izraisījusi
Krievijas agresija Ukrainā, tās militārās darbības un kaimiņvalstu
iebiedēšana. Mēs nelolojam ilūzijas, ka mūsu austrumu kaimiņš drīz
mainīsies. Mūs gaida sarežģīts laiks. Tam pāri varam tikt, tikai strādājot
cieši kopā ar saviem sabiedrotajiem.
Spēks un vienotība – par to daudz runājam Baltijas valstu kopīgajās
svinību reizēs. Taču nekad kopš mūsu Baltijas neatkarības atjaunošanas
cīņām tā nav bijusi tik skaudri izjusta nepieciešamība. Mums jābūt
gataviem aizsargāt sevi šodien un tagad. Tāpēc Baltijas reģiona drošība ir
mūsu sadarbības centrā. Kā ļoti cienījamā Graužinienes kundze teica –
drošība ir prioritāte un tai jābūt prioritātei.
Mums ne vien jānodrošina nacionālo aizsardzības izdevumu pieaugums,
bet arī jāturpina labi iesāktā sadarbība un savstarpējā koordinācija starp
Baltijas valstu bruņotajiem spēkiem. Jāpanāk mūsu bruņoto spēku lielāka
saliedētība. Tas ietver kopīgu sadarbību aizsardzības plānošanas un
militāro iepirkumu koordinēšanas jomās, kopīgas infrastruktūras attīstību,
kā arī kopīgu militāro mācību organizēšanu. Jāpasteidzina Baltijas valstu
ārējo robežu aprīkošana. Uzskatām, ka sadarbība jāstiprina arī starp mūsu
valstu iekšējās drošības struktūrām, kurām krīzes situācijās būtu jāspēj
darboties kā vienotam mehānismam. Vēlos apliecināt, ka Latvijas
prezidentūra Baltijas Asamblejā un Baltijas Ministru padomē turpinās
virzīt reģiona iekšējo un ārējo drošību kā pašu galveno prioritāti.
Baltijas valstu vienotā un stingrā nostāja, iestājoties pret Krievijas
agresiju Ukrainā, ir tikusi starptautiski pamanīta. Šajā kontekstā vēlos
pateikties arī saviem kolēģiem – Loretai Graužinienei un Eiki Nestoram –
par baltiešu vienoto nostāju Pasaules spīkeru sanāksmē Ņujorkā, vēršot
starptautiskās sabiedrības uzmanību uz agresorvalsts patvaļu. Mums
jāturpina prasīt, lai starptautiskais spiediens uz Krieviju neatslābst, līdz tā
būs pilnībā izpildījusi noslēgtās vienošanās attiecībā uz Ukrainu.
Mēs dzīvojam laikā, kad mūsu drošības situācija kļūst aizvien
sarežģītāka, kad tiek radīti mīti, kad mūsu cilvēku prātus cenšas aizmiglot
propaganda un greiza faktu interpretācija. Lai vairotu mūsu cilvēku
izpratni par ārējo spēku īstenotajām dezinformācijas kampaņām, mums
kopīgi jāstrādā stratēģiskās komunikācijas jomā. Esmu gandarīta, ka
Latvijā aktīvi darbojas NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs
un nupat Tallinā inaugurēts Baltijas Mediju izcilības centrs. Latvijas
prezidentūra Baltijas Asamblejā veltīs īpašu uzmanību stratēģiskajai
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komunikācijai.
Drošības apsvērumi ir pamatā arī mūsu sadarbībai enerģētikas jomā.
Kopīgai transporta un enerģētikas infrastruktūrai šodien ir vēl lielāka
stratēģiskā nozīme. Baltijas valstu enerģētiskās drošības stiprināšana,
tirgu un infrastruktūras savienošana ar Eiropas Savienības iekšējo
enerģijas tirgu un infrastruktūru ir un būs mūsu uzmanības centrā. Mums
jāvirzās uz ES Enerģētikas savienības izveidi. Kas attiecas uz Latviju, es
ticu, ka tuvākajos mēnešos Saeimā pieņemsim kvalitatīvus grozījumus
Enerģētikas likumā, lai, cik drīz vien iespējams, panāktu Latvijas gāzes
tirgus liberalizāciju. Tad arī beigsies Krievijas diktāts Latvijas un Baltijas
energoresursu tirgū.
Arī kopīga moderna transporta infrastruktūra ir priekšnoteikums mūsu
valstu drošībai. Tā ir svarīga arī mūsu ekonomiskajai izaugsmei. Es
nešaubos, ka topošā starptautiskā dzelzceļa līnija Rail Baltica būs
daudzkārtējs ieguvums visām Baltijas valstīm.
Baltijas Asambleja veltījusi daudz uzmanības mūsu triju valstu kopējai
ārējai ekonomiskajai politikai. Eksporta tirgu diversifikācija ļāvusi mums
pārvarēt ES sankciju pret Krieviju un Krievijas atbildes sankciju
negatīvās sekas. Latvijas prezidentūras laikā turpināsim meklēt iespējas
Baltijas reģionam piesaistīt investīcijas, kopīgi veicināt Baltijas valstu
eksportu uz attāliem tirgiem, izstrādāt kopējus Baltijas valstu mārketinga
pasākumus eksportam, saskaņot pasākumus valstīs, kas ir Baltijas valstu
stratēģiskie partneri. Paļaujamies uz jūsu atbalstu šajā darbā.
Godātie kolēģi!
Vēlreiz gribu apliecināt, ka Latvijas parlaments turpinās Baltijas
sadarbībai sniegt visaugstāko atbalstu. Nākamgad, kad Latvija pārņems
Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes vadību, reģiona
drošībai, transporta un enerģētikas infrastruktūrai, ekonomiskajai
sadarbībai, kā arī sadarbībai izglītības jomā tiks piešķirta prioritāra
nozīme.
Nākamgad svinēsim Baltijas Asamblejas 25. gadadienu. Vēlos apliecināt,
ka Latvijas prezidentūra ar entuziasmu strādās, lai visi kopā pienācīgi
varam atzīmēt šo nozīmīgo gadskārtu.
Mēs esam stipri, kad esam kopā. Tikai tā varam izturēt šodienas
pārbaudījumus. Ja mums ir mērķi un apņēmība tos sasniegt, mūs neviens
nevar apstādināt.
Novēlu jums rosinošu domu apmaiņu šodien un sekmes turpmākajā
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darbā!
Lai mums visiem veicas!
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