
 
 

 
 

FORUMS 
IZGLĪTĪBAS SISTĒMA UN DARBA TIRGUS: Vai Latvijas izglītības sistēma 

sasniedz savu mērķi? 
 

I Diskusija: Pamatizglītība un vidējā izglītība 
 

 
Attālinātā formātā, 2021. gada 21. maijā  

 

Diskusijas moderators: Artūrs Zeps 
 

LAIKS DARBA KĀRTĪBA 
 12.30 Foruma atklāšana 

12.35 
Foruma atklāšanas uzrunas 

Arvils Ašeradens, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs 
Ilga Šuplinska, izglītības un zinātnes ministre 

Leonīds Ribickis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors 

12.50 
Ko rāda skolēnu sniegums diagnosticējošajos darbos 

Dace Namsone, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadītāja 

13.05 
Pastāvēs, kas pārmainīsies: kā kļūt par skolotāju Latvijā  

Zanda Rubene, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 
prodekāne 

13.20 
Skolotāju noslodze un kvalifikācija reformētā skolu tīklā – pašvaldības situācijas analīze un 
priekšlikumi valstiskiem risinājumiem 

Igors Grigorjevs, Ogres 1. vidusskolas direktors  
Edīte Kanaviņa, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja 

13.40 
Iekšējie procesi skolās un faktori, kas kavē skolēna spēju efektīvi mācīties un ietekmē izvēli 
studijām un STEM jomai 

Jānis Erts, atbalsta programmas “Plecs” stratēģiskais vadītājs,  
programmas ”Iespējamā misija” stratēģiskais partneris 

13.55 
Kā, kāpēc un ko motivēt 

Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne 

14.10 Pārtraukums 10 minūtes 

14.20 
Interešu izglītības nozīme skolēnu profesionālās ievirzes veidošanā – RTU Bērnu un 
jauniešu universitātes labās prakses pieredze un mācības nākotnei 

Laine Kučinska, Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitātes koordinatore 

14.35 
Ekspertu diskusija: Kā vadīt skolēnu izvēli un izveidot visaptverošu profesionālās ievirzes 
sistēmu? 

15.35 Foruma kopsavilkums un noslēgums 

 
  



 
 

 
 

FORUMS 
IZGLĪTĪBAS SISTĒMA UN DARBA TIRGUS: Vai Latvijas izglītības sistēma 

sasniedz savu mērķi? 
 

II Diskusija: Augstākā un profesionālā izglītība 
 

 

 

Attālinātā formātā, 2021. gada 28. maijā 
 

Diskusijas moderators: Mārtiņš Daugulis 
 

LAIKS DARBA KĀRTĪBA 

12.30 Foruma atklāšanas uzrunas 

Arvils Ašeradens, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs 
Ilga Šuplinska, izglītības un zinātnes ministre 

Leonīds Ribickis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors 

12.45 Kā augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu skaits apmierina darba tirgus 
pieprasījumu – izaicinājumi un risinājumi 

Normunds Ozols, Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais ekonomists  

13.00 Ko varam secināt par augstskolu absolventu darba gaitām un atdevi no augstākās izglītības 
pēc augstskolu absolventu monitoringa datiem 

Diāna Laipniece, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece  

13.15 Augstākās izglītības nozīme tautsaimniecības attīstības veicināšanā un izaicinājumi ar to 
saistīto izglītības mērķu sasniegšanā 

Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors 

13.30 Profesionālās izglītības nozīme tautsaimniecības attīstības veicināšanā un izaicinājumi 
izglītības mērķu sasniegšanā  

Jānis Gaigals, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākais eksperts  

Rūta Gintaute-Marihina, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore 

13.50 

Augstākās izglītības pārvaldības reforma un tās ieguldījums efektīvākā izglītības sistēmas 
mērķu sasniegšanā un tautsaimniecības attīstības nodrošināšanā 

Dmitrijs Stepanovs, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors 

14.05 

Darba devēju redzējums par augstākās un profesionālās izglītības izaicinājumiem un 
iespējamajiem risinājumiem  

Rihards Blese, LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs  

14.20 Pārtraukums 10 minūtes 

14.30 
Starptautiskās pārvaldības un finansēšanas tendences: snieguma veicināšana 

Nīna Arnholda (Nina Arnhold), Pasaules Bankas augstākās izglītības sektora vadītāja  

14.50 
Ekspertu diskusija: Kā nodrošināt tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo speciālistu 
sagatavošanu? 

15.50 Foruma kopsavilkums un noslēgums 

 
  



 
 

 
 

FORUMS 
IZGLĪTĪBAS SISTĒMA UN DARBA TIRGUS: Vai Latvijas izglītības sistēma 

sasniedz savu mērķi? 
 

III Diskusija: Pieaugušo izglītības nodrošināšana un pārkvalifikācija 
 

 

 
Attālinātā formātā, 2021. gada 4. jūnijā 

 

Diskusijas moderators: Mārtiņš Daugulis 
 

LAIKS DARBA KĀRTĪBA 

12.30 Foruma atklāšanas uzrunas 

Arvils Ašeradens, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs 
Ilga Šuplinska, izglītības un zinātnes ministre 

Leonīds Ribickis, Rīgas Tehniskās universitātes rektors 

12.45 Pieaugušo izglītības sistēmas attīstība Latvijā – iespējas un attīstības perspektīvas 

Reinis Znotiņš, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs  

13.00 Kā plānot un nodrošināt tautsaimniecībai nepieciešamā darbaspēka pieejamību 

Raimonds Aleksejenko, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības 
jautājumos 

13.15 VIAA pieredze un secinājumi strādājošo pieaugušo prasmju uzlabošanas īstenošanā 

Dita Traidās, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore 

13.30 NVA pieredze darbā ar profesionālās kvalifikācijas un pilnveides kursu īstenošanu 
bezdarbniekiem un izaicinājumi nākotnē 

Evita Simsone, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore 

13.45 
Pieredze pieaugušo izglītības nodrošināšanai pēc darba devēja pieprasījuma  

Inese Cvetkova, LETERA izpilddirektore 

14.00 

Pētījuma “No betona uz cilvēku? ES fondi, ANM un Latvijas cilvēkkapitāla akumulēšana” 
rezultāti. Ceļakarte Latvijas cilvēkkapitāla attīstībai  

Daunis Auers, Domnīcas CERTUS pētnieciskais direktors 

14.15 
Ko un kā māca Latvijas eksportējošo nozaru uzņēmumi 

Zane Čulkstēna, personāla vadības konsultāciju uzņēmuma ERDA vadītāja 

14.30 Pārtraukums 10 minūtes 

14.40 

Mūžizglītība Korejas Republikā  

Hjo-Džin Lī (Hyejin Lee), Korejas Republikas Izglītības ministrijas Mūžizglītības politikas 
nodaļas direktore  

15.00 
Ekspertu diskusija: Kā izveidot vienotu un koordinētu pieaugušo izglītības sistēmu, kas 
veicina Latvijas tautsaimniecības attīstību? 

16.00 Foruma kopsavilkums un noslēgums 

 


