
Sociālie izaicinājumi jaunajiem vecākiem 
Šķēršļu novēršana darba tirgū, sociālie riski un augsta līmeņa nabadzība 
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Norises vieta: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nams (LBAS), Bruņinieku iela 
29/31, Rīga 

Vecāka loma ir izaicinājumu pilna. Mūsu sabiedrība ir aizgājusi no tradicionālā ģimenes 
aprūpes un uzturēšanas modeļa, bet valsts sociālā politika nav atbilstoši mainījusies 
saskaņā ar šīm pārmaiņām. Bērnu aprūpes pieejamība, veselības aprūpes pakalpojumi, 
izaicinājumi saistībā ar nodarbinātību, mājsaimniecības pienākumu sadale ir tikai dažas no 
daudzajām problēmām, ar ko jaunajiem vecākiem jāsaskaras. Lai tiktu galā ar pieaugoša-
jām dzīves prasībām, vecāku loma kļūst par aizvien grūtāku izaicinājumu, nostādot vecākus 
liela stresa un spiediena priekšā.  
Konference centīsies rast atbildi uz šo jautājumu – kā veiksmīgāk savietot mainīgos un 
daudzveidīgos ģimenes uzturēšanas un bērnu aprūpes aspektus ar bērnu vecāku profe-
sionālo izaugsmi un personiskās brīvības iespējām? 

Ekonomisko un statistikas rādītāju pareiza izpratne ir viens no instrumentiem, kas palīdz 
nonākt pie veiksmīgiem risinājumiem. Kā norādījusi Eiropas Komisija, sabiedrības nove-
cošanās ir viena no lielākajām sociālajām un ekonomiskas problēmām 21. gadsimta Eiropā. 
Tās ietekme būs jūtama visās ES dalībvalstīs un lielākajā daļā politikas jomu. Komisija 
norāda - 2025. gadā vairāk nekā 20 % eiropiešu būs 65 vai vairāk gadu, it īpaši strauji 
pieaugs par 80 gadiem vecāko iedzīvotāju skaits. Tas nozīmē arī to, ka labvēlīgu apstākļu 
radīšana bērnu skaita pieaugumam ir kritiski svarīga. 

Nepietiekams atbalsts vecākiem, mātēm, tēviem, vientuļajiem vecākiem un bērnu 
aprūpētājiem ir kļuvis par nozīmīgu izaicinājumu, kas cieši saistīts ar nākotnes sabiedrības 
sociālo un ekonomikas stabilitāti. Konferencē tiks apsriesti un izcelti konkrēti izaicinājumi 
ar kuriem saskaras tieši Baltijas valstis attiecībā uz vecāku sociālo integrāciju un apskatītas 
īstermiņa un ilgtermiņa stratēģijas, lai uzlabotu atbalstu tiem, kas uzņemas atbildību par 
bērniem, tajā skaitā aprūpes pakalpojumiem.  

PROGRAMMA 

09:30 – 10:00 Reģistrācija un kafija 

10:00-10:10 Konferences ievadruna: Judit Tanczos, Eiropas Progresīvo pētījumu fonds 
(FEPS) un Ervins Labanovskis, Brīvības and Solidaritātes Fonds (BSF).  

Moderators: Mārtiņš Kossovičs 

10:10 – 11:40 Paneļa diskusija Nr.1 
Zīdaiņu un mazu bērnu vecāki: sociālā grupa, kas saskaras ar konkrētām problēmām un va-
jadzībām: Kas definē šo grupu? Kādas ir viņu vajadzības un riski? Kāpēc ir svarīgi runāt par 
šiem riskiem un mazināt problēmas ? 



Ģimenes un bērniem draudzīgas vides loma: Tādu pakalpojumu pieejamība, kā piemēram, 
valsts un pašvaldību pakalpojumi, izglītība, kultūra, sabiedriskās telpas, transports. 
Iepazīstināšana ar veiksmīgākajām praksēm. 

• Maksims Ivanovs, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes un politikas departa-
ments 

• Līga Laizāne – Zelmene, PEP mamma (pirmā emocionālā palīdzība  vecākiem ar 
bērnu no dzimšanas brīža līdz 3 gadu vecumam):  Pārmaiņas, ar ko saskaras vecāki, 
ģimenē ienākot bērnam 

• Linda Pavļuta, NVO “Babyroom” valdes locekle: Vides pieejamības un sabiedrības 
atbalsta nozīme vecākiem ar maziem bērniem, bērnu aprūpētājiem 

• Judit Tanczos, FEPS padomniece politikas jautājumos: Bērnu aprūpes attīstība 
Eiropas Savienībā  

11:40-12:00 Kafijas pauze 

12:00-13:30 Paneļa diskusija Nr.2. 
Ģimenes un darba līdzsvars: Kā tikt galā ar izaicinājumiem, vienlaicīgi audzinot bērnus un 
cenšoties attīstīties karjerā/ darba vidē? Kādas ir konkrētas problēmas bērnu vecākiem ar 
ilgtermiņa aprūpes vajadzībām un vientuļajām mātēm? Sociālās drošības loma, nodokļu 
sistēma, privātās aprūpes kārtība. Iepazīstināšana ar veiksmīgākajām praksēm. Darba / 
ienākumu gūšanas iespējas mazu bērnu vecākiem: 

• Inga Akmentiņa – Smildziņa  - portāla mammamuntetiem.lv  vadītāja: Kas ne-
pieciešams laimīgām ģimenēm? 

• Viola Korpa, Rīgas Stradiņu universitātes lektore, SAFEGE Baltija pētniece 
• Līga Meņģelsone -  Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore 

13:30 – 14:00 Pusdienu pārtraukums 

14:00 – 15.30 Paneļa diskusija Nr. 3 
Valsts un pašvaldību loma: metodes un instrumenti, lai sadarbotos un atbalstītu: Kādi ir 
visefektīvākie instrumenti, lai atbalstītu ģimenes ar zīdaiņiem un bērniem? Kā tas ietekmē 
ģimenes locekļus katru individuāli? Kādas ir konkrētās riska grupas? Iepazīstināšana ar 
Latvijā visbiežāk izmantotajiem  modeļiem un to ietekmi, kā arī ar citu valstu pieredzi un 
labākajām praksēm. 

• Ilmars Mežs, EKOSOC.lv projekta pētnieks 
• Ieva Ādamsone, NVO “ Progresīvie” valdes locekle: Pirmsskolas izglītības piee-

jamība 
• Inga Bite, Latvijas Reģionu apvienība, Saeimas deputāte, Juridiskā komisija: Latvi-

jas pašvaldību labā prakse un tās vispārināšanas iespējas 
• Susanne Andersson, S-kvinnor ģenerālsekretāre, Zviedrijas Socialdemokrātiskās 

partijas sieviešu organizācijas vadītāja: Zviedrijas pieredze un labākās prakses 

15.30 Secinājumi 
 

http://mammam.lv/tetiem.lv
http://ammamuntetiem.lv/

