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Pasākums tiek rīkots projekta "Kopienas kā resurss ģimenēm"
(«Community power for Families», nr. NGSLV-623 ) ietvaros. 

Projektu finansē Ziemeļvalstu Ministru padomes Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu NVO programma. 

Vairāk informācijas par projektu: http://ej.uz/LBLT
vai https://www.facebook.com/LatvijasBernuLabklajibasTikls/

 

Pasākumu rīko: Pasākumu atbalsta:

Projekta partneri: Projekta finansētājs:



Investīciju cilvēkkapitālā ekonomiskā un sociālā perspektīva
 

Pasākuma programma

Ināra Dundure,  Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos (10 min) 

Ieva Tetere, AS SEB bankas valdes priekšsēdētāja (15  min)

Dina Bite, Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore un vadošā pētniece (10 min)

Olita Augustovska, Pārresoru koordinācijas centra konsultante (10 min)

Daiga Eiduka, Latvijas Bērnu labklājības tīkla valdes priekšsēdētāja (10 min)

Pašvaldības loma un iespējas veidot ģimenei draudzīgas pašvaldības 

Investīcijas cilvēkkapitāla attīstībā un to ekonomiskie un sociālie aspekti 

Vietējās kopienas potenciāls sociālās ilgtspējas kontekstā

Agrīnais preventīvais atbalsts - izdevumi vai stratēģiskās investīcijas?

Vajadzību apzināšana kā atslēga efektīviem ieguldījumiem ģimenēs un bērnos

DISKUSIJAS UN JAUTĀJUMI: 13.00-14.00

R E Ģ I S T R Ē T I E S  P A S Ā K U M A M  ( L Ī D Z  1 8 . 0 5 ) :  E J . U Z / I N V E S T E
K o n t a k t p e r s o n a :  D a i g a  E i d u k a ,  L a t v i j a s  B ē r n u  l a b k l ā j ī b a s  t ī k l s ,  
T e l .  + 3 7 1  2 9 2 0 5 7 1 7 ,  i n f o @ b e r n u l a b k l a j i b a . l v

Rebecka Hagman, Stokholmas pilsētas Darba tirgus administrācijas Biznesa sadarbības nodaļas
stratēģe un koordinatore, Zviedrija (15 min) 
Aušra Pulauskaitė, valsts aģentūras "Enterprise Lithuania" projektu vadītāja, Lietuva (15 min)
Ginta Kraukle, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece, Latvija (15 min)

 

Viktorija Gasparjiūnaite,  mobilā
jauniešu centra Socialines
Iniciatyvos direktore. Atbalsta
pakalpojumi jauniešiem.
Jurgita Kuleviciene, bērnu un
ģimeņu centra, labdarības fonda
Dienvidis direktore. Atbalsta
pakalpojumi vecākiem un bērniem.

 

Agnese Igaune, Rīgas reģionālās
programmas vadītāja SOS bērnu ciematu
asociācijā Latvijā. Pakalpojumi jaunajām
māmiņām, bērnudārzu speciālistiem,
jauniešiem.
Ilze Durņeva, biedrības Dižvanagi un sociālā
uzņēmuma Baltijas Rehabilitācijas centrs
vadītāja. Bērnu paliatīvās aprūpes, veselības
aprūpes, izglītības un sociālie pakalpojumi. 

 

Sesija I      
 10.00 - 11.00

Investīcijas vai izdevumi?
Investīciju cilvēkkapitālā ekonomiskā un sociālā perspektīva 

Sesija II      
11.00 - 11.45

Iespējas vai izaicinajumi?
Pašvaldību labās prakses pakalpojumu plānošanā un  sniegšanā

Kopienas spēks
Efektīvi, preventīvi pakalpojumi bērniem, jauniešiem un ģimenēm -

nevalstisko organizāciju un sociālo uznēmumu pieredze   

Nicklas Walberg, YMCA
Brevik valdes priekšsēdētājs.
Jauniešu izmitināšanas, brīvā
laika un pēcskolas aktivitāšu
pakalpojumi.
Lena Lago, sociālā uzņēmuma
Basta vadītāja. Inovatīvu
pakalpojumu attīstīšana,
izmantojot privāto kapitālu. 

Moderēta diskusija, iesaistot pašvaldību, privātā, NVO sektora pārstāvjus, praktiķus, politikas
veidotājus.

 

15 min. pauze

Sesija III      
12.00 - 13.00

12:40 - 13:0012:20 - 12:4012:00 - 12:20

https://ej.uz/investe


Dr.sc.admin. Ināra Dundure Ir
Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) padomniece izglītības un
kultūras jautājumos kopš
2017.gada. Ināra aktīvi iesaistās
izglītības politikas veidošanā
valstī, jo viņai ir svarīgi, lai
kvalitatīva izglītība ir pieejama
visiem izglītojamajiem neatkarīgi
no to sociālekonomiskā stāvokļa.
Ināra aktīvi darbojas
Demogrāfisko lietu padomes
darbā, kā arī Ināra 4 gadus bija 
 LPS padomniece bērnu,
jaunatnes un  ģimenes
jautājumos. Inārai ir
vadībzinātnes doktora
zinātniskais grāds sabiedrības
vadībā, maģistra grāds
Uzņēmējdarbības vadībā un
maģistra grāds inženierzinātnē.
Ināras aizraušanās ir laba
grāmata un fiziskās aktivitātes.

Sesija I
Ieva Tetere ir SEB bankas Latvijā
valdes priekšsēdētāja un Finanšu
nozares asociācijas Padomes
priekšsēdētāja. Ievai rūp, lai
sabiedrība pieņem zināšanās
balstītus lēmumus. Viņai ir svarīgi, lai
kolēģiem bankā ir iespēja profesionāli
augt un lai viņi savās zināšanās dalītos
gan ar klientiem, gan plašāku
sabiedrību. Ieva vēlas, lai nākamā
paaudze būtu stiprāka, tāpēc, dibinot
savu Vītolu fonda stipendiju, dod
jauniešiem iespēju pilnveidoties. Ieva
smeļas enerģiju fiziskās aktivitātēs
dabā un vēlas aiz sevis atstāt labāku
vidi, tāpēc ikdienā domā par
ilgtspējīgu dzīvesveidu un videi
draudzīgiem risinājumiem. Pirms
pievienošanās SEB bankai Iekšējā
audita vadītājas amatā 2005. gadā
Ieva bija daļa no
PricewaterhouseCoopers auditoru
komandas gan Latvijā, gan divus
gadus Londonā. Viņai ir maģistra
grāds ekonomikā un bakalaura grāds
angļu valodā un literatūrā.

Prezentētāji

Daiga Eiduka ir Latvijas Bērnu
labklājības tīkla valdes
priekšsēdētāja. Tīkls apvieno 24
Latvijas vadošās nevalstiskās
organizācijas, kas strādā ar
bērniem un ģimenēm. Pēdējos 10
gadus viņa galvenokārt darbojās
nevalstiskajā sektorā, vadot
projektus, kas fokusējas uz bērnu
un ģimeņu sociālo un
ekonomisko labklājību, agrīnām
investīcijām, prevenci un bērnu
līdzdalību. Viņa arī  vairāk  kā 15
gadus strādājusi biznesa sektorā,
konsultējot uz medicīnas, vides
un IT-tehnoloģijām orientētus
start-up uzņēmumus, kā arī vadot
biznesa inkubatoru Vācijā un
Austrijas farmācijas uzņēmuma
filiāli Baltijas valstīs un Baltkrievijā.
Viņa ieguvusi maģistra grādu
publiskajā pārvaldē un
ekonomikā.

Sesija II

Rebeka Hagman (Rebecka Hagman) strādā kā
stratēģe un koordinatore Stokholmas pilsētas Darba
tirgus administrācijas Biznesa sadarbības nodaļā. Viņai
ir Stokholmas universitātes maģistra izglītība dzimumu
līdztiesības un politikas jomā. Pēdējā desmitgadē viņa
ir strādājusi sociālās ilgtspējas attīstības jomā gan
valsts sektorā, gan vietējās pašvaldības un
starptautiskā līmenī. Pirms šī brīža amata viņa ir
strādājusi par atašeju Zviedrijas pārstāvniecībā
Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā, kā arī par
sociālo inovāciju un uzņēmējdarbības attīstības
nodaļas vadītāju Botkyrka pašvaldībā. 

Ginta Kraukle ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece. Viņa sevi raksturo kā jaunās paaudzes politiķi
ar 20 gadu pieredzi pašvaldības darbā, kā arī sabiedrības
līdzdalības un informēšanas jomā. 15 gadu pieredze
žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās gan publiskajā,
gan privātajā sektorā. Šobrīd jau ceturto gadu Ginta pilda
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces
pienākumus. Akadēmiskā izglītība iegūta, studējot
Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē, maģistra grāds,
studējot biznesa augstskolā Turība Sabiedrisko attiecību
vadību. Trīs meitu mamma.
* Līvānu novada pašvaldība 2019. gadā ieguva “Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība Latvijā” titulu.

Aušra Pulauskaitė ir valsts aģentūras "Enterprise Lithuania"
projektu vadītāja. Aušra ir ieguvusi izglītību politoloģijā un
publiskajā administrācijā, un viņai ir vairāku gadu pieredze
darbā ar politiskajām partijām. Viņas loma "Enterprise
Lithuania" ir koordinēt publisko iepirkumu procesu un
partnerību veidošanu ar NVO un sociālajiem uzņēmējiem.
"Enterprise Lietuva" īsteno pilotprojektu ar Lietuvas
pašvaldībām, lai ieviestu uz sociālo ietekmi balstītus publiskos
iepirkumus. 

Sesija III

Niklas Valbergs (Nicklas Wallberg)  ir YMCA Brevik,
Zviedrija valdes priekšsēdētājs. Viņam ir pieredze
reklāmas jomā (Austrālija) un politikas komunikācijā
Zviedrijā. Pēdējos desmit gadus viņš ir aktīvi piedalījies
sociālās uzņēmējdarbības jomas attīstībā Austrālijā,
Zviedrijā, kā arī jaunattīstības valstīs. Šobrīd kā Reach
for Change valsts vadītājs Zviedrijā. YMCA Brevik viņš ir
atbildīgs par organizācijas vadību un partnerattiecību
veidošanu ar pašvaldībām, piedāvājot dažādus
pakalpojumus kā piem. vasaras nometnes,
nepilngadīgo personu bez pavadības izmitināšanu un
aprūpi, kā arī bērnu un jauniešu aprūpi pēc skolas.

Viktorija Gasparjūnaite (Viktorija Gaspariūnaitė) pēc
profesijas ir ekonomiste un projektu vadītāja un strādā par
direktori Socialines Iniciatyvos, mobilajā jauniešu dienestā
Lietuvā. Viņa pārgāja no apdrošināšanas biznesa uz
stratēģiskās plānošanas amatu Pasvalys novadā, un atklāja, ka
ieguldījumi jaunatnē var dot vislielākās pozitīvas pārmaiņas.
Viņas misija ir palīdzēt jauniešiem atrast savus talantus un
motivāciju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Viktorijas sniegtie mobilie
pakalpojumi sniedz atbalstu un konsultācijas jauniešiem, kuri
dzīvo laukos, un kuriem bieži trūkst pozitīva vecāku piemēra un
atbalsta.

Agnese Igaune ir Rīgas reģionālās programmas vadītājs
SOS bērnu ciematu asociācijā Latvijā. Viņa ir sociālā
darbiniece ne tikai pēc profesijas, bet arī pēc sirds
aicinājuma. Sociālajā jomā Agnese strādā jau vairāk nekā
20 gadus, tostarp gan kā sociālā darbiniece darbā ar
bērniem un ģimenēm, gan arī kā Rīgas Domes
Labklājības departamenta sociālo pakalpojumu nodaļas
ģimenēm un bērniem vadītāja. Kopš 2019. gada Agnese
pievienojās nevalstiskajai organizācijai SOS bērnu ciemati
Latvijā, un tagad viņas galvenie uzdevumi ir ieviest
inovatīvus pakalpojumus bērniem un ģimenēm, vadīt
sociālo darbinieku un citu speciālistu komandu, kā arī
komunicēt ar klientiem, piem. Rīgas pašvaldību, par
pakalpojumu nodrošināšanu. 

Lena Lago ir sociālā uzņēmuma Basta vadītāja, kā arī
viņa ir strādājusi Zviedrijas bezpeļņas organizācijā
Fryshuset, kas specializējas brīvā laika aktivitāšu
nodrošināšanā nelabvēlīgā situācijā esošiem
jauniešiem. Šajā organizācijā Lena bija sociālās
ietekmes investīciju, jauna finansējuma modeļa,
iniciatīvas projekta vadītāja. Šis modelis ir radies,
iedvesmojoties no Eiropā esošām iniciatīvām, kuru
mērķis ir veicināt privāto investoru sadarbību ar
publisko sektoru un pilsonisko sabiedrību un ieviestu
uz pierādījumiem balstītas sociālās inovācijas, kuru
finansēšana notiek balstoties uz sasniegtajiem
rezultātiem.

Jurgita Kuleviciene strādā par labdarības fonda Dienvidis,
bērnu un ģimeņu centra, direktori. Pēc profesijas inženiere,
sirdī brīvprātīgā, Jurgita pulcēja ap sevi māmiņu grupu, lai
palīdzētu viņām saturīgi pavadīt laiku kopā ar bērniem. Tam
sekoja ielūgums vadīt Ģimenes centru Klaipēdā, lai radītu
bērniem drošu vidi, kur augt un mācīties. Ģimenes tiek
profesionāli atbalstītas, lai palīdzētu viest pozitīvas pārmaiņas
savu bērnu labā, un jaunajām māmiņām tiek mācītas vecāku
prasmes. Centrs praksē ir pierādījis, ka finansiāli ilgtspējīga
partnerība ar pašvaldību var palīdzēt radīt nākotni bērniem,
kuriem nepieciešams papildus atbalsts no sabiedrības.

Ilze Durņeva ir biedrības Dižvanagi un sociālā
uzņēmuma Baltijas Rehabilitācijas centra dibinātāja un
vadītāja. Uzņēmums atrodas Liepājā un nodrošina
medicīniskos, izglītības un sociālos pakalpojumus
bērniem ar invaliditāti, kā arī atbalstu un apmācības viņu
ģimenēm. Ilzes interese par sociālā darba profesiju, īpaši
darbu ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nāk
no bērnības, kad viņa apmeklēja mammu darbā -
sociālās aprūpes centrā bērniem ar invaliditāti. Vēlāk jau,
audzinot savā ģimenē bērnu ar īpašām vajadzībām, un
sastopot daudzus vecākus līdzīgās situācijās, Ilze sāka
dalīties pieredzē ar citiem vecākiem. Tagad, pēc gandrīz
20 gadiem, viņa joprojām aizrautīgi dara savu darbu un
attīsta ne tikai savu organizāciju, bet arī sevi kā
profesionāli. Ilze šobrīd strādā pie disertācijas
pedagoģijā. 

Olita Augustovska ir Pārresoru
koordinācijas centra Attīstības
plānošanas nodaļas konsultante
un šobrīd līdzdarbojas jaunas
iniciatīvas izstrādē un virzībā -
izveidot starpnozariski un
starpinstitucionāli koordinētu
agrīnā preventīvā atbalsta
pakalpojumu sistēmu visā Latvijā.
Olitai ir vairāku gadu pašvaldības
administratīvā darba pieredze
Liepājas pilsētas domē.
Sadarbības veidošanas ar
valdības,  parlamenta un Latvijas
politisko partiju pārstāvjiem
pieredze iegūta, savulaik strādājot
Ministru prezidenta
V.Dombrovska birojā. Olita 
 ieguvusi psiholoģijas maģistra
grādu kā arī ir sertificēta projektu
vadītāja.  Olita i ir pieredze arī kā
augstskolas mācībspēkam un
savulaik viņa izveidojot Liepājas
pilsētas bāriņtiesu  un bija tās
priekšsēdētāja.

Dina Bite ir asociētā profesore
un vadošā pētniece Latvijas
Lauksaimniecības universitātē.
2012. gadā iegūts doktora grāds
lietišķajā socioloģijā. Kopš 2014.
gada piedalās Valsts pētījumu
programmās, pētot sociālās
ilgtspējas nosacījumus un
kultūrvidi lauku teritorijās.
Sadarbībā ar nevalstiskā sektora
organizācijām pēta vietējās
kopienas un organizē vasaras
skolas studentiem par vietas
attīstību. Brīvprātīgais darbinieks
BKUS Vecāku mājā. Tic
pilsoniskās sabiedrības un
kopienu spēkam pašorganizēties
un padarīt savu dzīvi labāku.


