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Starptautiska zinātniska konference 

“Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei” 
 

2017.gada 30.maijs, Rīga 

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ziedoņa zāle, Mūkusalas ielā 3 

8.30  Reģistrācija, 
Rīta kafija 

  Konferences vadītāja – Daina Jāņkalne 
9.00- 9.30  Konferences atklāšana Dr.math. Kārlis Šadurskis,  

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes 
ministrs 
Andris Vilks, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas direktors 
Dr.habil.art. Ojārs Spārītis,  
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 
 

9.30-9.50  Paneļdiskusijas ievadlekcija: 
“Eiropas sadarbība efektivitātes un 
kvalitātes sasniegšanai pieaugušo 
izglītības politikā” 

Martina Ni Cheallaigh, Eiropas Komisijas 
nodarbinātības, sociālo lietu un 
iekļautības jautājumu vecākā eksperte  

  Paneļdiskusijas vadītāja – Dr.sc.admin. Silvija Kārkliņa 

9.50-10.50  Paneļdiskusija: 
“Pieaugušo izglītības politika  
kvalitātes pilnveidei” 
 

Dita Traidās, Valsts izglītības attīstības 
aģentūras direktore 
“Pieaugušo izglītības mērķi un to 
pārvaldības scenārijs Latvijā” 
Dr.habil.paed. Irina Maslo,  
“Efektīva un kvalitatīva pieaugušo 
izglītības pāŗvaldības sistēma Latvijā”  
Claudio Vitali, INAPP (Nacionālais 
Sabiedriskās politikas pētniecības 
institūts) pieaugušo izglītības eksperts 
(Itālija) 
“Salīdzinošā metodika pieaugušo 
izglītības piedāvājuma novēŗtēšanai” 
Arturs Bukonts, LDDK kokrūpniecības 
nozares ekspertu padomes koordinators 
“Nozaru loma pieaugušo izglītībā” 
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Imants Lipskis, Labklājības ministrijas 
Darba tirgus politikas departamenta 
direktors 
“Pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveides 
risinājumi bezdarbnieku mācībās” 
Prof. PhD Nicolae Postavaru un PhD. 
Ramona Silvestru, Nacionālo Kvalifikāciju 
dienests (Rumānija) 
“Mācīšanās rezultātu pieeja pieaugušo 
izglītības politikas veidošanā Rumānijā  

10.50- 11.20  Kafijas pauze 

11.20-11.40  Paneļdiskusijas ievadlekcija: 
“Dzimtās valodas prasmes pilnveide 
mūžizglītībā: motivācija un 
metodika” 
 

Prof., Dr.habil.philol. Ina Druviete,  
Latvijas Universitātes prorektore 
humanitāro un izglītības zinātņu jomā 
 

  Paneļdiskusijas vadītāja – Dr.sc.admin. Silvija Kārkliņa 

11.40-12.40  Paneļdiskusija: 
“Pamatprasmju attīstīšana - 
priekšnoteikums pieaugušo 
izglītības kvalitātei”  

Arne Šneiders, Gētes institūta Rīgā 
direktors 
“Svešvalodu prasmes pieaugušo izglītībā” 
Dr.oec. Māra Jākobsone, Latvijas 
Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas asociācijas viceprezidente 
“Informācijas tehnoloģiju un digitālās 
prasmes” 
Ieva Upleja, pastāvīgās finanšu pratības 
stratēģijas ieviešanas darba grupas 
vadītāja, FKTK  
"Finanšu pratības kā 21. gadsimta 
kompetences pilnveides iespējas 
pieaugušo mūžizglītībā" 
 Toms Urdze, izglītības projektu vadītājs 
“Kā attīstīt mācīšanās mācīties 
kompetenci? Praktiskās dzīves piemērs” 

12.40-13.40  Pusdienas 
13.40– 14.00  Paneļdiskusijas ievadlekcija: 

“Pieaugušo izglītība kā rīcības 
instruments mainīgajā pasaulē” 
 

Mika Risku, Jyväskylä universitātes 
Izglītības vadības institūta direktors 
(Somija)  
 

  Paneļdiskusijas vadītāja – Dr.paed. Andra Fernāte 

14.00-15.00  Paneļdiskusija: 
“Metodes un risinājumi pieaugušo 
izglītības kvalitātes pilnveidošanai 
Latvijā” 
 
 

Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas 
nacionālās komisijas ģenerālsekretāre 
“UNESCO ieteikumi kvalitatīvas un 
iekļaujošas pieaugušo izglītības 
nodrošināšanai” 
Andra Šenberga, IKVD vadītāja vietniece 
“Neformālās pieaugušo izglītības 
piedāvājuma atlases kritēriji publiskajā 
iepirkumā”  
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Jānis Kreicbergs, LNB Digitālo 
pakalpojumu projektu vadītājs  
“LNB izglītojošās darbības stratēģija kā 
atbalsts nacionālās drošības stiprināšanai” 
 Dr.paed. Ilze Ivanova, LU profesore 
“Pasniedzēja dažādās lomas pieaugušo 
neformālajā izglītībā”  
Dr.paed. Jolita Buzaityte-Kasalyniene un 
Dr. phil. Berts Vandenbuše 
“Atgriezeniskā saite kvalitātes 
nodrošināšanai pieaugušo izglītībā” 
Dr.phil. Anita Jākobsone, Latvijas 
pieaugušo izglītības asociācijas eksperte 
“Pieaugušo neformālās izglītības kvalitāte 
piedāvājuma un pieprasījuma kontekstā” 

15.00-15.20  Kafijas pauze 
15.20- 16.40  Darbs sekcijās 
  Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 
   Neformālās 

pieaugušo 
izglītības 
pārvaldība un 
kvalitāte 

Atbalsta sistēma 
pieaugušo 
mācībām 

EPALE - Eiropas  
virtuālā platforma 
pieaugušo izglītības 
kvalitātes 
pilnveidei: pieredze 
un izaicinājumi 

Andragoģija -  
izaicinājums 
bibliotekāra 
kompetencei  

 
Nr. 1 
Neformālās 
pieaugušo 
izglītības 
pārvaldība 
un kvalitāte. 
Sekcijas 
darba 
vadītāja:   
Dr. philol. 
Sandra 
Kraže 
 

  
PhD. Catalin Silvestru, asociētā profesore  
“Sociālā atbalsta tīklu ietekme uz pieaugušo mācībām un izglītību”  
Mg.sc.educ. Andra Zenčaka  
“Valsts ekonomiskās izaugsmes noteicošais faktors - zinoši un konkurētspējīgi 
intelektuālie resursi” 
Dr. paed. Ingrīda Muraškovska  
“Kvalitātes izaicinājums Latvijas neformālajai izglītībai” 
Dr.sc.admin. Inese Mavlutova,  
“Mūžizglītības finansēšanas efektivitāte Latvijā”  
Dr.oec. Janīna Stašāne  
“Diversifikācija kā pieaugušo izglītības attīstības iespēja” 
Dr.habil.paed. Irina Maslo,  
“Efektīva un kvalitatīva pieaugušo izglītības pāŗvaldības sistēma Latvijā”  
 

 
Nr. 2 
Atbalsta 
sistēma 
pieaugušo 
mācībām. 
Sekcijas 
darba 
vadītāja: 
Dr.philol. 
Ilze Kangro 

  
Dr.phil. Dzintra Iliško,  
“Pieaugušo izglītotāju kompetenču ilgtspēja, veidojot starpdisciplināras izglītības 
programmas”  
Mg.sc.educ. Anita Līce  
“Darba devēju vajadzība pēc kvalificētiem darbiniekiem” 
Dr.biol. Līga Antoņeviča 
“Latvijas pieaugušo izglītības jaunie izaicinājumi” 
Dr.philol. Leta Dromantiene, Lietuvas Nykolas Romeris universitātes profesore  
“Izaicinājumi pieaugušo izglītībai Lietuvā: izglītojamo attieksmes jautājumi” 
Dr.paed. Jeļena Ķipure  
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"Uz izglītojamajiem orientēts darbs ar tekstiem ģermānistikas studentu un 
topošo vācu valodas kā svešvalodas skolotāju kompetences veidošanās procesā" 
Dr.paed. Evija Latkovska  
“Pieaugušo izglītotāju profesionālās darbības pašizvērtēšanas prasme” 
Justice Korsah (Gana)  
“Pieaugušo izglītošana kā māksla un zinātne” 
 

Nr. 3 
EPALE - 
Eiropas  
virtuālā 
platforma 
pieaugušo 
izglītības 
kvalitātes 
pilnveidei: 
pieredze un 
izaicinājumi. 
Sekcijas 
darba 
vadītājas: 
Ilze Seipule, 
Daina 
Jāņkalne 
 

  
Dr.sc.admin. Silvija Kārkliņa, EPALE projekta eksperte Latvijā 
 Ilze Seipule, EPALE projekta vadītāja Latvijā 
“EPALE attīstība Latvijā tagad un turpmāk” 
Georgijs Skorobogatovs, EPALE projekta vadītājs Igaunijā  
“EPALE Igaunijā: īstenošana, rezultāti, labās prakses piemēri un izaicinājumi” 
Kristina Kuzmaite, EPALE projekta vadītāja Lietuvā 
Inga Jagelavičiūte, EPALE projekta eksperte Lietuvā 
“EPALE īstenošanas pieredze Lietuvā” 
Dr.phil. Gilberto Marzano, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas 
zinātniskā institūta Pedagoģisko tehnoloģiju laboratorijas vadītājs 
“Tiešsaistes menedžments grupu mācīšanās atbalstam: “Escalade” projekta labā 
prakse” 
Dr.geog.  Inese Stūre, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas 
iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte 
“Neformālās izglītības mācīšanās rezultātu atzīšana Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūrā” 
 

Nr. 4 
Andragoģija-
izaicinājums 
bibliotekāra 
kompetencei 
Sekcijas 
darba 
vadītājas: 
Dzintra 
Mukāne, 
Dženija 
Dzirkale- 
Maļavkina 

 Dženija Dzirkale-Maļavkina, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču 
attīstības centra vadītāja, projekta “Andragoģija: tālmācības sistēma 

bibliotekāriem” (GoAL) satura eksperte 
“Kāpēc bibliotekāram nepieciešama andragoga kompetence?” 
Vita Juraga, Erasmus+ projekta  GoAL vadītāja 
”Projekta saturs un īstenošana” 
Inguna Arāja, projekta GoAL satura eksperte 
“Metodes un paņēmieni izglītības darbā ar pieaugušajiem” 
Viktorija Agafonova, projekta GoAL satura eksperte 
“Darbs ar izglītības mērķgrupām” 
Klinta Kalnēja, projekta GoAL satura eksperte 
“Efektīva komunikācija izglītības procesā” 
Aprobācijas grupas pārstāvji. 
“Tālmācības izglītības programmas “Andragoģija” aprobācija un pārdomas par 
realizācijas gaitu”  

16.40-17.00  Konferences kopsavilkums - 4 darba grupu ziņojumi - un noslēgums 

   
  

 
     


