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!

Konferences atklāšana
ZANDA KALNIŅA - LUKAŠEVICA
Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
Nodrošina ministrijas komunikāciju ar Saeimu un Eiropas Parlamentu, kā arī
pārstāv Latviju Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmēs attīstības sadarbības
jautājumos un tirdzniecības jautājumos. Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā
pārstāvēja Padomi Eiropas Parlamentā.
Pirms tam bija ievēlēta Saeimā un vadīja Eiropas lietu komisiju.
Ir bijusi Valsts prezidenta stratēģiskās plānošanas un analīzes padomniece, kā arī
Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja vietniece.
Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Politikas pētījumu institūta vadošā pētniece un
lasa lekcijas Latvijas Universitātē par Eiropas Savienības ārpolitiku.

INESE VAIVARE
Latvijas Platformas attīstības sadarbībai direktore, Forus padomes locekle
Ir atpazīstama un aktīva globālā līmenī pilsoniskās sabiedrības jomā, uzstājoties ar
eksperta pieredzi pasākumos visos kontinentos. Pārstāv Eiropas reģionu pasaules
nacionālo platformu tīkla Forus padomē.
Vidzemes augstskolas Padomnieku Konventa locekle un vieslektore dažādās
augstskolās. 20 gadus vada mācības NVO, pārvaldes institūcijās un privātajā
sektorā par projektu domāšanu.
12 gadi valsts pārvaldē ar pilsoniskās līdzdalības, pārvaldes reformu un
pakalpojumu kvalitātes jautājumiem, un 7 gadi NVO sektorā, ir veidojuši spēju
paskatīties uz politiku plānošanu no “abām pusēm”.
Pilsoniskā aktīviste un feministe.

Diskusiju moderatori
DR. KĀRLIS BUKOVSKIS
Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks un pētnieks
Analizē, raksta, komentē un docē lekciju kursus Rīgas Stradiņa universitātē
par globālās politiskās ekonomikas, starptautiskās finanšu sistēmas un Eiropas
Savienības jautājumiem.
Kopš 2017. gada ir arī Eiropas Starptautisko attiecību pētniecības institūta (ECFR)
asociētais pētnieks.

SANDIJS SEMJONOVS
Filmu autors, ceļotājs un žurnālists
Uz dzīvi skatās kā uz lielu iespēju okeānu, jo plašums dod iedvesmu redzēt un
domāt. Apceļojis turpat simts valstu, taču līdzīgi kā Sprīdītis uzskata, ka vislabāk ir
mājās, pie savējiem.

Diskusiju dalībnieki
DISKUSIJA:

Paplašinot partneru loku privātais sektors attīstības sadarbībā
MIKS MUIŽARĀJS
Pētnieks un attīstības sadarbības praktiķis
Pētniecības fokuss - novērtējumu izstrāde un analīze dažādiem attīstības
instrumentiem zemu un vidēju ienākumu valstīs. Sniedzis konsultācijas valstīm
Dienvidaustrumāzijā, Rietumāfrikā un Latīņamerikā, šobrīd veic ietekmes
novērtējumu reģionālo pakalpojumu nodrošināšanas kvalitātei Papua Jaungvinejā.
Fulbraita stipendiāts Ohaio universitātes attīstības studiju programmā, maģistra
grādu ieguvis publiskās administrācijas attīstības prakses programmā Kolumbijas
universitātē.

JĀNIS BUTKEVIČS
CLEANTECH LATVIA klāstera eksperts
Pateicoties ilggadējai pieredzei uzņēmumu vadībā un interešu pārstāvniecībā,
ieguvis plašas zināšanas uzņēmumu korporatīvās pārvaldības un ilgtspējīgas
attīstības jomās. 2018/2019.g. strādājis pie uzņēmējdarbības atbalsta politikas
veidošanas Azerbaidžānā, piedalījies kā eksperts projektos Moldovā un
Uzbekistānā, lai stiprinātu privāto-publisko dialogu starp biznesa organizācijām
un valsts institūcijām. Šobrīd CLEANTECH LATVIA uzņēmumu klastera paspārnē
koordinē Aprites Ekonomikas Platformas darbību, kuras ietvaros uzņēmumi dalās
jaunākajos tehnoloģiskajos risinājumos un pieredzē, lai Latvija stabili ierindotos
starp "zaļās" ekonomikas līderiem.

LĪGA KRIKAUSKA
Uzņēmēja Gruzijā
Vairāk kā desmit gadus strādājusi Latvijas valsts pārvaldes iestādēs, tai skaitā, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūrā un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.
Šobrīd dzīvo Gruzijā, veidojot un attīstot savu uzņēmumu Kutaisi, un gūstot
praktisko uzņēmējdarbības un sadarbības pieredzi, iepazīstot lokālos izaicinājumus
un arī iespējas.
Atvērta jauniem sadarbības partneriem un sadarbības veidiem. Ļoti labprāt iesaistās
dažādos projektos. Ir sociāli aktīva un atbildīga, nezaudējot pastāvīgu saikni ar
Latviju.

SANDRA MARTINSONE
Lielbritānijas attīstības sadarbības NVO tīkla Bond politikas eksperte
Šobrīd strādā Apvienotās Karalistes starptautisko NVO tīklā Bond par rīcībpolitikas
eksperti attīstības finansēšanas jomā, tai skaitā, oficiālās attīstības palīdzības
novērtēšanā.
Pirms tam 10 gadus strādājusi Apvienotās Karalistes NVO sektorā - humānās
palīdzības programmu koordinēšanā Sudānā, Kenijā, Dienvidsudānā, Pakistānā,

Haiti un Tālajos Austrumos. Strādājusi arī ar modernās verdzības jautājumiem
globālajās piegāžu ķēdēs, nodokļu taisnīgumu un koordinējusi interešu
pārstāvniecību caur pētniecību vienā no pasaulē vadošajām domnīcām
starptautiskās attīstības jomā.

ĢIRTS SLAVIŅŠ
“Mobilly” vadītājs
Kopš 2014. gada vada lietotājam draudzīgo norēķinu sistēmu, kas sniedz iespēju
mobilo telefonu lietotājiem veikt un saņemt maksājumus visur, kur ir pieejami
mobilie sakari. Lai arī uzņēmums darbojas tehnoloģiju jomā, uzskata, ka biznesā
joprojām svarīgākais ir cilvēcīgums - visu pārējo var iemācīt.
Pirms tam veiksmīgi vadījis un attīstījis vairākus Latvijā pazīstamus interneta
projektus - strādājis ar tādiem zīmoliem kā “Draugiem group”, AS “Diena un “Baltic
Restaurants”. Uzskata, ka elastīgums un atvērtība jaunām domām ir īpašības bez
kurām pašam un citiem ikdienā neiztikt.

DISKUSIJA:

Sabiedrības atbalsta un izpratnes paaugstināšana
par Latvijas ieguldījuma nozīmi globālajā attīstībā
MĀRIS CEPURĪTIS
Ministru prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos,
Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks
Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieka statusā pievērsies Krievijas
ārpolitikai, tai skaitā, analizējot Krievijas publisko diplomātiju. Tāpat darbojies un
pētījis informatīvās ietekmes un stratēģiskās komunikācijas jautājumus.
Pašlaik tiecas apvienot teorētiskās zināšanas ar praktisko politiku Ministru
prezidenta padomnieka nacionālās drošības jautājumos amatā.

ILZE DALBIŅA
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja
Strādājot UNESCO LNK izglītības jomā, rūpējas, lai aizvien vairāk cilvēku Latvijā
saprastu, kā katrs ikdienas solis ietekmē norises pasaulē un kā varam kļūt gudrāki,
drošāki, radošāki un atbildīgāki Latvijas un pasaules iedzīvotāji.
Ikdienā vada izglītības projektus skolām, skolotājiem, jauniešiem, aktualizējot
Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī iesaistās dažādu ziņojumu sagatavošanā.
Vairākkārt piedaloties UNESCO Ģenerālkonferencē, guvusi atziņu, ka Latvijai un
tās cilvēkiem ir daudz ko dot pasaulei: ir tikai jānotic savam spēkam, unikālajai
pieredzei, zināšanām un jāizvirza ambiciozi, bet sasniedzami mērķi.

RAIMONDS PLATACIS
3 Client Agency radošais partneris, Latvian Art Directors club biedrs
Veidojis daudzas Latvijā pazīstamas komerciālās un sociālās reklāmas kampaņas.
Šobrīd, paralēli reklāmai, darbojas arī izglītības jomā, attīstot bērnos interesi par
jaunu produktu radīšanu un ieviešanu.

KRISTĪNE TJARVE
Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekle
Komunikācijas nozares eksperte ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi nozarē,
mācībspēks augstskolās.
Vairāku nevalstisku organizāciju biedre, gadu gaitā vadījusi to darbību. Uzskata,
ka nevalstisko organizāciju sektorā cilvēki ir mērķtiecīgāki, viņi tic savām idejām,
iestājas par konkrētām vērtībām, ir gatavi darīt vairāk nekā no viņiem sagaida.
Līdzsvars starp profesionālajiem izaicinājumiem un darbošanos nevalstiskajā
sektorā bagātina ikvienu sabiedrības indivīdu, sniedzot iespēju noticēt labākas
dzīves iespējām.

Dzīves moto �mīlikodaridarikomīli.

DISKUSIJA:

Decentralizētas sadarbības nozīme
iekļaujošas attīstības sekmēšanā
LĪGA RUDZĪTE
Neformālās ekonomikas un attīstības sadarbības prakšu Centrālāzijā pētniece
Tallinas Tehnoloģiju universitātes doktorante ekonomikā un biznesa vadībā, pēta
starptautiskās attīstības sadarbības vadības prakses Centrālāzijā.
Strādājusi gan interešu aizstāvības, gan kopienu attīstības jomās, t.sk. LAPAS, un
šobrīd līdzdarbojas vairākos starptautiskos projektos, pētot un attīstot sadarbību
starp akadēmisko sektoru, lēmumu pieņēmējiem un vietējām kopienām Eiropas
un Centrālāzijas valstīs.
LAPAS Padomes locekle.

MARINA AUZIŅA
Latvijas Ukraiņu biedrību apvienības pārstāve
Pirms 17 gadiem pārcēlās uz dzīvi Latvijā, sākot dzīvi absolūti nepazīstamā vietā.
Tic, ka cilvēka bagātību veido pieredze, zināšanas un cieņa pret sevi un citiem.
Laimīga būt mamma trim meitām, lepna par savu darbu starptautisko attiecību
sfērā, dinamiski veidojot attiecības ar sadarbības partneriem Eiropā, Āzijā vai ASV.
Kopā ar Latvijas Ukraiņu biedrību apvienības domubiedriem saglabā ukraiņu
kultūru un tradīcijas, nododot tās tālāk.
Dzīvo ar pārliecību, ka arī esot ukraiņu biedrībā, galvenais uzdevums ir būt sociāli
aktīviem Latvijas pilsoņiem, jo Latvija ir mūsu valsts un mūsu mājas, kur ir lepnums
audzināt bērnus.

JEVGĒŅIJA BUTŅICKA
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas
departamenta direktora vietniece
Vairāk kā piecus gadus koordinē Latvijas sadarbību ar Moldovu reģionālās
attīstības jomā. Projektos iesaista abu valstu vēstniecības, ministrijas, reģionus,

vietējās pašvaldības, NVO un uzņēmējus. Sadarbībā piesaistīti papildus ārvalstu
finanšu instrumenti uzņēmējdarbības veicināšanai, kapacitātes stiprināšanai
energoefektivitātes un iepirkumu jomā, kā arī lauku tūrisma attīstībai.
Jau trešo gadu iesaistās attīstības sadarbības projektos ar Uzbekistānu, daloties
Latvijas pieredzē reģionu ekonomiskās attīstības, publisko pakalpojumu
plānošanas un kopienu līdzdalības teritorijas attīstībā jomā.
Sniedz ieguldījumu OECD projektā Ukrainā decentralizācijas un publisko
investīciju plānošanas un ieviešanas jautājumos.

ARTIS KRISTS MEDNIS
Pilsoniski aktīvs jaunietis
Sabiedriskās aktivitātēs iesaistījies no 13 gadu vecuma, vadot pamatskolas skolēnu
pašpārvaldi un dibinot jaunieši biedrību VirziensA Burtnieku novadā.
Vēlāk turpinājis darboties Valmieras novada fondā, koordinējot Jauniešu ideju
laboratoriju jeb Jauniešu banku.
Šobrīd gadu laikā uzkrātie pieredzes stāsti un dzirdētās realitātes par jauniešu
vajadzībām tiek atspoguļotas tādās politikas veidošanas kustībās kā Eiropas Lauku
jauniešu parlaments, ES Jaunatnes dialogs un projekts “Young Europe is Voting”.
Koncentrējas uz risinājumu meklēšanu izaicinājumiem un aicina jauniešus
uzņemties iniciatīvu.

MUDĪTE PRIEDE
Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre
Kopš 2009. gada Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) ģenerālsekretāre un attīstības
sadarbības projektu vadītāja un eksperte.
Pieredze attīstības sadarbības projektu īstenošanā ar Austrumu partnerības valstīm,
Centrālāzijas un Balkānu valstīm.
LPS pārstāve un eksperte PLATFORMĀ - starptautiskajā vietējo un reģionālo
pašvaldību attīstības sadarbības tīklā.
Jelgavas rajona padomes izpilddirektore no 2001. gada līdz 2009. gadam.

SINTIJA ŠMITE
Attīstības sadarbības praktiķe Kirgizstānā un Gruzijā
Jau pirms desmit gadiem līdzdarbojusies pie Latvijas valsts stratēģijas sadarbībai
ar Gruziju, pēc tam piecus gadus Gruzijā īstenojusi vairākus attīstības sadarbības
projektus izglītības jomā, veikusi pētījumus par drošības sektoru.
Pēc tam piecus gadus Kirgizstānā strādājusi Eiropas drošības un sadarbības
organizācijā (EDSO) kā Latvijas Republikas eksperte cilvēktiesību, demokratizācijas
un vēlēšanu jautājumos.
Šobrīd jo otro gadu atsākusi darbu Gruzijā dažādos projektos.
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē periodā bijusi Ārlietu ministrijas
padomniece Centrālāzijas jautājumos.

