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A. god. E. Rinkēviča k-gs,
Novērtējot Jūs kā diplomātijas profesionāļa veikumu un izprotot Latvijas
reputācijas starptautiskos izaicinājumus, kā arī ņemot vērā savu personīgo
pieredzi, veidojot Latvijas paviljonu Pasaules EXPO izstādē Šanhajā, kā arī
gūto pieredzi, apmeklējot 2010. gada EXPO Vācijas pilsētā Hanoverē, vēršos
pie jums ar ierosinājumu uzlabot Latvijas valsts gatavošanās procesu 2015.
gada EXPO izstādei Milānā, Itālijā.
Ņemot vērā, ka kopš Šanhajas EXPO izstādes slēgšanas ir pagājuši teju divi
gadi un šobrīd Latvijas ekspozīcijas Milānas EXPO risinājumi nav radīti, ir
pēdējais brīdis ķerties klāt Latvijas dalības kvalitatīvai nodrošināšanai.
Veicamie darbi būtu sekojoši:
1.Skaidri un pārliecinoši definēt valsts nepieciešamību un ieguvumus,
piedaloties Milānas EXPO izstādē.
2. Konkursa kārtībā izvēlēties Latvijas EXPO ģenerālkomisāru - tādu
kompetentu un pieredzējušu profesionāli ar nepieciešamajām zināšanām,
kurš ir atzīts un talantīgs organizators ar zināšanām pasākumu
organizēšanā, mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, diplomātijā un
apveltīts ar spēju pieņemt lēmumus un tos realizēt.
3. Izveidot izglītojošu forumu par valsts zīmolvedības tēmu, pieaicinot
pasaules labāko speciālistus un iesaistot pieredzējušus Latvijas
speciālistus šīs tēmas popularizēšanā. Foruma uzdevums ir dot mācību
Latvijas sabiedrībai ar labākajiem starptautiskajiiem piemēriem, kā
arī veicināt Latvijas speciālistu izglītības izaugsmi starptautiskajā valstu
mārketingā.
4. Izsludināt atklātu konkursu par ideju - kā Latvija vēlas sevi reprezentēt
starptautiski - gan EXPO izstādē, gan kopumā pasaulē, nodrošinot pēc
iespējas lielāku Latvijas speciālistu iesaisti šajā konkursā, motivējot
dalībniekus ar naudas balvām, tādējādi nodrošinot iespējami labāko ideju
Latvijas starptautiskajai reprezentācijai.
5. Izsludināt atklātu arhitektūras konkursu Latvijas paviljona izveidei,
nodrošinot neatkarīgu un kompetentu žūriju. Piesaistīt nozares labākos
profesionāļus vērtēšanā. Nodrošināt motivāciju dalībai ar naudas balvām.
6. Iesaistīt pieredzējušākos EXPO dalības profesionāļus šī procesa gaitā,
tādējādi nodrošinot
unikālas zināšanas organizācijas procesā un
nodrošinot to, ka iepriekš pieļautās kļūdas tiks ņemtas vērā un jaunā
organizēšana ritēs uz priekšu raitāk kā līdz šim.

7. Regulāri un atklāti informēt sabiedrību par Latvijas dalību EXPO projektā,
nodrošinot informāciju par sabiedrības ieguvumiem ilgtermiņā no šīs
dalības. Mudināt uzņēmējus iesaistīties projekta veiksmīgā norisē.
8. Organizācijas procesā izmantot iepriekš iegādātos valsts zīmolvedības
padomus Latvijas starptautiskās reputācijas veidošanā.

Ņemot vērā šos ierosinājumus, iespējams veiksmīgi veidot Latvijas dalību
EXPO izstādē Milānā uz vietas Latvijā - panākot sabiedrības atbalstu šim
projektam, gan nodrošināt labāko iespējamo risinājumu idejas un
arhitektūras risinājumam, tādējādi nodrošinot ievērību pasaulē. Šāda pieeja
neapšaubāmi veicinās Latvijas reputācijas izaugsmi gan vietējā sabiedrībā,
gan arī starptautiskajā arēnā. Mēs varam būt piemērs citiem - ja vēlamies.
Kā to lieliski parādīja Māris Štrombergs un citi mūsu valsts olimpieši.
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