
 

Kā veidot Latvijas izglītības sistēmu par vienu no labākajām 
Ziemeļeiropā! 

 

Forums 
Vai Latvijas izglītības sistēma sasniedz savu mērķi? 

IZGLĪTĪBAS SISTĒMA UN DARBA TIRGUS 
 
 
FORUMA APRAKSTS 
 
Veicināt diskusiju par izglītības sistēmas mērķi, definējot konkrētus priekšlikumus dažādos 
izglītības sistēmas līmeņos, kas palīdzētu pilnveidot izglītības sistēmu ar mērķi nodrošināt 
valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo speciālistu (absolventu) sagatavošanu, kā arī 
esošā darbaspēka pārkvalifikāciju un kvalifikācijas pieaugumu, nodrošinot kopējo 
tautsaimniecības produktivitātes pieaugumu., 
Trīs dienas norisināsies Latvijas izglītības sistēmai un darba tirgum veltīts digitālais forums 
trīs atsevišķās darba sekcijās: 1) Pamatizglītība un vidējā izglītība; 2) Augstākā un 
profesionālā izglītība; 3) Pieaugušo izglītības nodrošināšana un pārkvalifikācija. 
Foruma pirmajā dienā dalībnieki tiks iepazīstināti ar izglītības sistēmas mērķi un nozares 
eksperti stāstīs par aktualitātēm vidējās izglītības iestādēs, skolotāju piesaisti un 
sagatavotību, kā arī eksakto priekšmetu nodrošināšanas iespējām un risinājumiem 
sistemātiskā līmenī. Noslēgumā tautsaimniecības attīstības kontekstā eksperti diskutēs par 
skolēnu izvēles vadīšanu un izglītības sistēmas mērķu realizāciju. 
Otrajā dienā izglītības iestāžu pārstāvji un darba devēji iepazīstinās ar augstākās un 
profesionālās izglītības rezultātiem, nozīmi un izaicinājumiem. Turpinājumā forumā plānota 
ekspertu diskusija, lai pārrunātu kā nodrošināt profesionālās un augstākās izglītības mērķu 
sasniegšanu un sasaisti ar darba tirgu? 
Trešajā dienā nozares eksperti un valsts iestāžu pārstāvji iepazīstinās ar esošo pieredzi, 
izaicinājumiem un nākotnes plāniem pieaugušo izglītības nodrošināšanā. Turpinājumā 
forumā plānota ekspertu diskusija, lai atbildētu uz jautājumiem - kā pilnveidot un veidot 
koordinētu pieaugušo izglītības sistēmu Latvijā no organizatoriskā viedokļa un kādas 
zināšanas un prasmes būtu jānodrošina pieaugušo izglītības sistēmai. 
 
FORUMA DISKUSIJAS 

 
I forums 

Pamatizglītība un vidējā izglītība  
2021. gada 21. maijs, plkst.: 12:30 

 

 
II forums 

Augstākā un profesionālā izglītība 
2021. gada 28. maijs, plkst.: 12:30 

 
III forums 

Pieaugušo izglītības nodrošināšana un pārkvalifikācija  
2021. gada 4. jūnijs, plkst.: 12:30 
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Ziemeļeiropā! 
 

Forums 
Vai Latvijas izglītības sistēma sasniedz savu mērķi? 

IZGLĪTĪBAS SISTĒMA UN DARBA TIRGUS 
 

I forums – Pamatizglītība un vidējā izglītība 
 

Digitālais forums 
2021. gada 21. maijs, plkst.: 12:30 

 
FORUMA PROGRAMMA 

 
ATKLĀŠANAS UZRUNAS: 

 Arvils Ašeradens – Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs 

 Ilga Šuplinska – LR Izglītības un zinātnes ministre 

 Leonīds Ribickis – Rīgas Tehniskās universitātes rektors 

 
EKSPERTU PREZENTĀCIJAS: 

 Ko rāda skolēnu sniegums diagnosticējošajos darbos? - Dace Namsone 

 Pastāvēs, kas pārmainīsies: kā kļūt par skolotāju Latvijā - Zanda Rubene 

 Skolotāju noslodze un kvalifikācija reformētā skolu tīklā - pašvaldības situācijas analīze 
un priekšlikumi valstiskiem risinājumiem - Igors Grigorjevs un Edīte Kanaviņa 

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

 Kā, kāpēc un ko motivēt? – Linda Daniela 

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

 

EKSPERTU DISKUSIJA: 

Kā vadīt skolēnu izvēli un izveidot visaptverošu profesionālās ievirzes sistēmu? 
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II forums – Augstākā un profesionālā izglītība 
 

Digitālais forums 
2021. gada 28. maijs, plkst.: 12:30 

 
FORUMA PROGRAMMA 

 

ATKLĀŠANAS UZRUNAS: 

 Arvils Ašeradens – Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs 

 Ilga Šuplinska – LR Izglītības un zinātnes ministre 

 Leonīds Ribickis – Rīgas Tehniskās universitātes rektors 

 

EKSPERTU PREZENTĀCIJAS: 

 Kā augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu skaits apmierina darba 
tirgus pieprasījumu -  izaicinājumi un risinājumi – Jānis Salmiņš 

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

 Augstākās izglītības nozīme tautsaimniecības attīstības veicināšanā un izaicinājumi ar to 
saistīto izglītības mērķu sasniegšanā - Artūrs Zeps 

 Profesionālās izglītības nozīme tautsaimniecības attīstības veicināšanā un izaicinājumi 
izglītības mērķu sasniegšanā – Jānis Gaigals un Rūta Gintaute – Marihina 

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

 Darba devēju redzējums par augstākās un profesionālās izglītības izaicinājumiem un 
iespējamajiem risinājumiem - Rihards Blese 

 “International trends in governance and financing: stimulating performance” – Nina 

Arnhold, World Bank Global Lead for Tertiary Education 

 

EKSPERTU DISKUSIJA: 

Kā nodrošināt tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu? 

 



 

Kā veidot Latvijas izglītības sistēmu par vienu no labākajām 
Ziemeļeiropā! 

 

Forums 
Vai Latvijas izglītības sistēma sasniedz savu mērķi? 

IZGLĪTĪBAS SISTĒMA UN DARBA TIRGUS 
 

III forums – Pieaugušo izglītības nodrošināšana un pārkvalifikācija   
 

Digitālais forums 
2021. gada 4. jūnijs, plkst.: 12:30 

 
FORUMA PROGRAMMA 

 

ATKLĀŠANAS UZRUNAS: 

 Arvils Ašeradens – Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs 

 Ilga Šuplinska – LR Izglītības un zinātnes ministre 

 Leonīds Ribickis – Rīgas Tehniskās universitātes rektors 

 

EKSPERTU PREZENTĀCIJAS: 

 Pieaugušo izglītības sistēmas attīstība Latvijā – iespējas un attīstības perspektīvas – 
Reinis Znotiņš  

 Kā plānot un nodrošināt tautsaimniecībai nepieciešamā darbaspēka pieejamību – 
Raimonds Aleksejenko 

 VIAA pieredze un secinājumi strādājošo pieaugušo prasmju uzlabošanas īstenošanā – 
Dita Traidās  

 NVA pieredze darbā ar profesionālās kvalifikācijas un pilnveides kursu īstenošanu 
bezdarbniekiem un izaicinājumi nākotnē – Evita Simsone 

 Pieredze pieaugušo izglītības nodrošināšanai pēc darba devēja pieprasījuma – Inese 
Cvetkova 

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

 Ko un kā māca Latvijas eksportējošo nozaru uzņēmumi – Zane Čulkstēna 

 Ārvalstu pieredze pieaugušo izglītības nodrošināšanā - TBC 

 

EKSPERTU DISKUSIJA: 

Kā izveidot vienotu un koordinētu pieaugušo izglītības sistēmu, kas veicina Latvijas 
tautsaimniecības attīstību? 

 


