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PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA UN BIZNESS: 
VEIKSMĪGA SADARBĪBA KVALITATĪVĀM PRAKSĒM UN DARBAM

2017. gada 15. jūnijā
Latvijas Nacionālā bibliotēkā, Mūkusalas iela 3, Rīgā

09:30 - 10:00 Konferences atklāšana
09:00 - 09:30 Reģistrēšanās

10:00 - 11:30 Atklāšanas uzrunas

11:30 - 12:30 Paneļdiskusija “Receptes veiksmīgai sadarbībai starp profesionālās izglītības iestādēm
un uzņēmumiem kvalitatīvām mācībām darba vietā”

12:30 - 13:30 Pusdienas
13:30 - 15:00 Darba grupas

I. Kvalitatīvu prakšu priekšnosacījumi un veidi, kā tās uzlabot

15:00 – 15:30 Kafijas pauze
15:30 – 16:15 Konferences noslēgums

16:15 – 18:00 Neformālas sarunas ar uzkodām Latvijas Nacionālās bibliotēkas jumta korē
Ekskursija Latvijas Nacionālā bibliotēkā (sākums 17:30)

Projekta “Kvalitatīvas prakses darba tirgum” rezultāti – Anita LĪCE, LDDK projekta pārstāve
Valsts politika profesionālās izglītības attīstībai – ko sagaidīt nākotnē? – Evija PAPULE, Izglītības un zinātnes ministrijas 
valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore
Priekšnosacījumi veiksmīgai darba devēju iesaistei prakšu vietu organizēšanā – Alexandra COSTA ARTUR, IMANOVA-
TION direktore (pārstāvot BusinessEuropa)
Veiksmes faktori dualās profesionālās izglītības īstenošanā Austrijā – Thomas MAYR, ibW Austria – Research & Develop-
ment direktors

Jānis GAIGALS, Valsts izglītības satura centra direktora vietnieks
Inga KOLA, AS Latvenergo personāla vadības direktore
Ilze BRANTE, Profesionālās izglītības biedrības vadītāja, profesionālās izglītības kompetences centra “Ogres Valsts tehnikums” 
direktore
Jānis LOGINS, prakse.lv valdes loceklis
Artūrs BUKONTS, LDDK Kokrūpniecības nozaru ekspertu padomes koordinators

Kvalitātīvu prakšu ieviešanas pieredze Lietuvā – Dr. Jolanta VAIČIŪNAITĖ, Lietuvas Darba devēju konfederācijas Projektu 
departamenta direktore
Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžas un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas sadarbības 
pieredze, organizējot kvalitatīvas prakses – Ivars PĒKAINIS, Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktora vietnieks 
Kvalitatīvu prakšu nosacījumi – Linda ROMELE, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izglītības un nodarbinātības eksperte

II. Profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbība veiksmīgu prakšu un
darba vidē balstītu mācību organizēšanai

Darba devēju iesaiste darba vidē balstīto mācību plānošanā un organizēšanā Rīgas valsts tehnikumā – Inga ŠIKOVA, 
profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas valsts tehnikums” direktora vietniece
Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas tehniskās koledža” un Mašīnbūves un Metālapstrādes rūpniecības 
asociācijas pieredze mehatronikas mācību programmas izstrādē un ieviešanā – Jānis NIPERS, profesionālās izglītības 
kompetences centra “Rīgas tehniskās koledža” direktora vietnieks 
Profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbības nozīme projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu 
dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijai – Sanita BĒRZIŅA, LDDK apakšprojekta 
vadītāja

Vitālijs GAVRILOVS, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents
Andis GEIŽĀNS, izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs

Darba grupu ziņojumi
Galvenie secinājumi un turpmākie soļi

* Konferences laikā interesentiem tiks nodrošinātas iespējas konsultēties par LDDK atbalstu prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšanai


