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Diskusiju seminārs 

KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA VISIEM – PAMATS SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI 
 

2020. gada 18. jūnijs  
11:00–14:00 

Jaunpils pils, 
Jaunpils novads 

  
Zināšanas ir cilvēces vērtīgākais atjaunojamais resurss, ko varam izmantot, sastopoties ar nākotnes izaicinājumiem 
un atklājot jaunas alternatīvas. Kā norāda UNESCO, izglītība ne tikai pielāgojas mainīgajai pasaulei, izglītība ir tā, kas 
nākotnē pārveidos pasauli. 
 
Ilgtspējīga pasaule, ilgtspējīga tauta, ilgtspējīga vietējā kopiena, ilgtspējīgs uzņēmums, ilgtspējīga ģimene. Visiem 
ilgtspējības mērogiem kopīgais ir dažādības saglabāšana un vienlīdzīgas iespējas katram. Visos ilgtspējības mērogos 
izšķirošs faktors ir kvalitatīva izglītība. 
 
Izglītības kvalitāte nav abstrakta, bet ir cieši saistīta ar mūsu valsts un katras administratīvās teritorijas izaugsmes 
potenciālu. Valstij nepieciešama kvalitatīva izglītības sistēma un sabiedrības izpratne par tautsaimniecības 
likumsakarībām. Ja valsts stratēģiskais ekonomiskās politikas mērķis joprojām ir labklājības līmeņa celšana, tad nav 
cita veida, kā to sasniegt, tikai un vienīgi ar augstas pievienotās vērtības produktu (preču un pakalpojumu) ražošanu. 
Šādus produktus var izveidot un attīstīt tikai augsti kvalificēti un izglītoti cilvēki. 
 
Kvalitatīva izglītība ir visu iesaistīto pušu – valsts, izglītības iestādes dibinātāja vai īpašnieka, vecāku un pašu 
izglītojamo – atbildība. Līdz ar to nav cita ceļa uz labklājību kā vien visai nācijai kopumā kļūt gudrākai. Savās 
aktivitātēs un idejās, kā sekmēt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību, mums svarīgi dalīties ne tikai ar saviem kolēģiem 
Latvijā, bet arī sadarbības partneriem citās valstīs, lai kopīgi veicinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas izglītībai veltītā 
ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanu un labklājības veicināšanu pasaulē. 
 
Latvijas Pašvaldību savienības un Jaunpils novada domes rīkotajā diskusiju seminārā vēlamies dalīties ar labās 
prakses piemēriem un mudināt uz jaunām aktivitātēm un sadarbības iespējām vietējā un nacionālā līmenī. Dalībai 
līdz 10. jūnijam piesakies šeit. 

 
DARBA KĀRTĪBA 

Moderatore: Ināra Dundure,. Dr. sc. admin. 
LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos 
 
10:30–11:00 Reģistrēšanās. Rīta kafija 

 
11:00–11:10 Diskusiju semināra atklāšana 

 
Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja 
Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis 
Ilga Šuplinska, Dr. philol., Latvijas izglītības un zinātnes ministre 
 
 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/initiative
https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://forms.gle/MPt8zCqQR9SfxmkH6
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11:10–11:35 Kvalitatīva izglītība visiem – pamats ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai 

 
Māris Pūķis, Dr. phys., Dr. oec., LPS vecākais padomnieks 
 

11:35–12:00 Moderna, mūsdienīga izglītība Covid-19 paātrinājumā 
 
Ilga Šuplinska, Dr. philol., Latvijas izglītības un zinātnes ministre 
 

12:00–12:25 Vienlīdzīgi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas Latvijā OECD PISA skatījumā 
 
Andris Kangro, Dr. phys., profesors, Rita Kiseļova, Dr. sc. admin., vadošā pētniece, 
Latvijas Universitāte 
 

12:25–12:45 Vienotas izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide 
 
Gunta Arāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas 
iniciatīvu un attīstības departamenta direktore 
 

12:45–13:05 Nākotnes izaicinājumi pedagogu darba dzīves paaugstināšanai pēc attālinātā mācību 
procesa īstenošanas 
 
Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja 
 

13:05–13:20 Skolotāja loma mainīgajā mācību situācijā 
 
Gunta Lāce, Dr. math., Limbažu novada ģimnāzijas direktore 
 

13:20–13:35 Vidusskola lauku teritorijā: misija un atbildība 
 
Sanita Madalāne, Dr. paed.,Salas novada vidusskolas direktore 
 

13:35–13:50 Jaunieši – ilgtspējīgas attīstības mērķu vēstneši Jaunpils novadā 
 
Baiba Rasa, Jaunpils novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas 
vadītāja 
 

13:50–14:00 Jautājumi, kopsavilkums 
 

14:00 Pusdienas 
 

Kontaktinformācija: 
 
Zane Kaufelde (zane.kaufelde@lps.lv; +371 26553153) 
Ilze Rukute (ilze.rukute@lps.lv; +371 29377691) 

mailto:zane.kaufelde@lps.lv
mailto:ilze.rukute@lps.lv

