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Vidzemes plānošanas reģions 
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība 

 
Seminārs  

“Pieaugušo izglītība reģionu attīstībai un konkurētspējai” 
 

2019. gada 24. aprīlī 
Viesnīca Park Inn by Radisson Riga Valdemara* 

Krogus iela 1, Rīga 
 
 

Laiks  

 09.15 -10.00 Dalībnieku reģistrācija. Rīta kafija 

10.00 -10.15 

Semināra atklāšana: 
Moderators: Rolands Ozols,  Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”  
valdes priekšsēdētājs 
Guna Kalniņa – Priede, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas 
vadītāja  
Iluta Krūmiņa, Latvijas pieaugušo izglītības apvienības padomes 
priekšsēdētāja 

10.15 – 11.45 

Uz viedajām specializācijām orientētu mazo un vidējo uzņēmumu   
konkurētspējas attīstība: pārmaiņas darba  tirgū un pieaugušo izglītības  
pieprasījumā reģionos 
 
“Cik efektīvi izmantojam darbaspēka resursus?” (30’) 

• Vai darbaspēka resurss Latvijā ir izsmelts un bez “lēta darbaspēka” 
ieviešanas neiztikt? 

• “Divu ātrumu Latvija”: darbaspēka trūkums, bet joprojām daudz 
bezdarbnieku: kā tā var būt? 

• Izglītība kā panākumu atslēga darba tirgū: kvalitātei ir nozīme? 

• Kāpēc minimālās algas celšana nav brīnumnūjiņa labklājības pieaugumam? 
 
Oļegs Krasnopjorovs, Dr.oec.  Latvijas bankas Monetārās politikas pārvaldes 
Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists 
 
“Reģionu viedā specializācija kā konkurētspējas katalizators:  Rīgas 

reģiona piemērs” (20’) 
Gundars Kuļikovskis,  SIA"FIDEA" biznesa konsultants  

 

https://www.makroekonomika.lv/cik-efektivi-izmantojam-darbaspeka-resursu


 
“Digitalizācija un Millennial paaudze - galvenie personāla vadības 
nākotnes izaicinājumi” (20’)  
Eva Selga, Latvijas personāla vadītāju asociācijas valdes priekšsēdētāja 
 
Jautājumi, diskusija 

11.45 -  13.15 Paneļdiskusija: „Cilvēkresursu attīstība ilgtspējīgos mazos un vidējos 
uzņēmumos: pieaugušo izglītības pieprasījums un piedāvājums pašlaik un 
tuvākajos piecos gados” 
Moderators:  Rolands Ozols,  Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”,  
valdes priekšsēdētājs 
 
Diskusijā piedalās: 

• Eduards Filippovs, Biedrības „Latvijas Biznesa savienība” valdes 
priekšsēdētājs 

• Igors Graurs, Dr.phil., Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola 

RISEBA  attīstības prorektors 

• Zane Grēta Grants,  Latvijas Universitātes Studentu Biznesa 
inkubatora pārstāve, Medicīnas fakultātes pētniece 

• Māra Jākobsone, Dr.oec., Latvijas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju asociācijas vice-prezidente 

• Aigars Kokins, SIA „Piebalgas Alus” ekonomikas direktors  

• Ingrīda Muraškovska, Dr. paed., Kurzemes plānošanas reģiona 
izglītības eksperte 

• Eva Selga, Latvijas personāla vadītāju asociācijas valdes 
priekšsēdētāja 

13.15 – 14.00 Pusdienas 

14.00 – 14.10 
ERASMUS+ programmas projekta CREATE ieguldījums pieaugušo izglītības 
politikas rīku analīzē 
Lelde Ābele, Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja 

14.10 – 15.30 Darbs grupās 

• Kvalitatīvas pieaugušo izglītības pieejamība maziem un vidējiem. 
uzņēmumiem reģionos: izglītības piedāvātāju sadarbība un 
konkurence 

• Pieaugušo izglītības dalībnieku un pakalpojumu sniedzēju mobilitāte 

• Pieaugušo izglītības plānošana un finansēšana reģionos 

15.30 - 16.00 Darba grupu ziņojumi. Diskusija. 
Semināra noslēgums 

 
* Uz pasākuma vietu var nokļūt: ar 1, 5 tramvaju (pietura „Kalnciema iela”); ar 5, 12, 25 trolejbusu 

(pietura „Valsts arhīvs”); ar 30, 37, 41,  53 autobusu (pietura „Valsts arhīvs”). Viesnīcā ir vidēji liela 
auto stāvvieta. Dienas cena (8.00 -20.00) EUR 4,50. 


