KONFERENCE

Latvijas devums globālai
ilgtspējīgai attīstībai: jaunus
sadarbības modeļus meklējot
2019. gada 12. decembris
Ārlietu ministrija, K. Valdemāra ielā 3

9.30 - 10.00

Dalībnieku reģistrācija
10.00 - 10.20

Konferences atklāšana: Latvijas attīstības sadarbībai 15
Ievadvārdi:
KĀRLIS BUKOVSKIS,

Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks, pētnieks
ZANDA KALNIŅA - LUKAŠEVICA,

Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
INESE VAIVARE,

Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore, Forus padomes locekle

10.20 - 11.40

Paplašinot partneru loku - privātais sektors attīstības sadarbībā
Paneļdiskusijas konteksts: Arvien vairāk pasaulē diskutē par privātā sektora aktīvāku iesaisti
attīstības sadarbībā, apvienojot privāto un publisko finansējumu lielākai ietekmei uz partnervalstu attīstību. Vienlaikus ir daudz jautājumu - vai privātajam sektoram var būt arī
morālā, ne tikai peļņas interese? Vai iesaiste partnervalstī sekmē arī šīs valsts uzņēmējdarbības attīstību? Kādi ir Latvijas labie piemēri un kādi ir izaicinājumi? Vai Latvijas uzņēmēji ir
konkurētspējīgi “lielajā” attīstības sadarbības tirgū? Kādus sadarbības modeļus var veidot?
Kā var ietekmēt partnervalstis ar atbildīgu uzņēmējdarbību tepat Latvijā?
Video uzruna:
MIKS MUIŽARĀJS, pētnieks un attīstības sadarbības praktiķis

Diskusijas dalībnieki:
JĀNIS BUTKEVIČS, Clean Tech Latvia klāstera eksperts
LĪGA KRIKAUSKA, uzņēmuma Kutaisi TOP īpašniece
SANDRA MARTINSONE, Liebritānijas attīstības sadarbības

NVO tīkla Bond politikas eksperte
ĢIRTS SLAVIŅŠ, uzņēmuma Mobilly izpilddirektors
Moderators:
KĀRLIS BUKOVSKIS, Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks, pētnieks

11.40 – 12.00

Kafijas pauze

12.00 - 13.10

Sabiedrības atbalsta un izpratnes paaugstināšana
par Latvijas ieguldījuma nozīmi globālajā attīstībā
Paneļdiskusijas konteksts: Pēdējā laikā arvien vairāk aktualizējas jautājums, kāpēc mums
būtu pienākums palīdzēt kādām citām valstīm. Zinātāji saprot, ka pasaules drošība un
attīstība ir saistīta un nav tikai vienas valsts jautājums un ka, ieguldot partnervalstīs,
piemēram, Ukrainas stabilitātē, mēs ieguldām arī savā drošībā. Par ārpolitikas efektīvu
komunikāciju ir runāts, taču visbiežāk pozicionējums ir tieši iepriekšminēto “nacionālo
interešu” kontekstā. Bet, vai pastāv kaut kāds potenciāls komunicēt arī morālās palīdzības
vērtības? Vai mūsdienās cilvēkiem tas ir aktuāli - palīdzēt kādam, turklāt, ārpus valsts?
Diskusijas dalībnieki:
MĀRIS CEPURĪTIS, Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības

jautājumos, Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks
ILZE DALBIŅA, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja
RAIMONDS PLATACIS, 3 Client Agency līdzdibinātājs un radošais direktors,
sociālo kampaņu autors
KRISTĪNE TJARVE, komunikācijas eksperte, Latvijas Asociācijas sabiedrisko
attiecību profesionāļiem valdes locekle
Moderators:
SANDIJS SEMJONOVS, žurnālists

13.10 - 14.00

Pusdienas

14.00 - 15.30

Decentralizētas sadarbības nozīme
iekļaujošas attīstības sekmēšanā
Paneļdiskusijas konteksts: Pašreiz attīstības sadarbībā liels finansējuma apjoms ir liela
apjoma projektiem, kam ir politikas ietekme, taču attīstība rodas arī vietējā, kopienu līmenī.
Kā mazie projekti starp interešu grupām, cilvēkiem var ietekmēt partnervalsts attīstības
ilgtspēju? Kā var mērīt to ietekmi? Kādi ir izaicinājumi, ar kādiem šie projekti saskaras?
Vai valsts kaut kā varētu atbalstīt? Vai pastāv kādi nevalsts finanšu avoti, kuru attīstību
varam sekmēt ar kādiem valsts atbalsta mehānismiem?
Video uzruna:
LĪGA RUDZĪTE, neformālās ekonomikas un attīstības sadarbības prakšu
Centrālāzijā pētniece, Tallinas Tehnoloģiju universitāte
MARINA AUZIŅA, Latvijas Ukraiņu biedrību apvienības pārstāve
JEVGĒŅIJA BUTŅICKA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece
ARTIS KRISTS MEDNIS, pilsoniski aktīvs jaunietis
MUDĪTE PRIEDE, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre
SINTIJA ŠMITE - TILIKA, attīstības sadarbības praktiķe Kirgizstānā un Gruzijā
Moderators:
SANDIJS SEMJONOVS, žurnālists

15.30

Konferences svinīgajā noslēgumā kopā atzīmēsim
attīstības sadarbības un LAPAS 15 gados paveikto!

