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Rīgā, 18.03.2021. 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

 

Banku augstskolas un ALTUM konferencē 24. martā noskaidros aktuālos 

izaicinājumus augstskolu un biznesa vides mijiedarbībā  
 

Banku augstskola un AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM 24.03.2021. sadarbībā ar 

ziņu portālu LETA plkst. 12.30 līdz 16.30 organizē tiešsaistes konferenci "Augstskolu un 

industriju mijiedarbība - pievienotā vērtība un izaicinājumi digitālajā ekonomikā". 

Konferences mērķis ir plašā ekspertu lokā apspriest augstskolu un industriju 

mijiedarbību, lai noteiktu priekšnosacījumus un faktorus tādas partnerības veidošanai, 

kas balstās uz līdzvērtīgiem un ilgtspējīgiem ieguvumiem. 

 

Konference notiks ikgadējās informatīvās kampaņas “Digitālā nedēļa 2021” laikā, kas 

savukārt ir saskaņota ar Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week, ietvaru. Digitālo nedēļu 

Latvijā organizē VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

asociāciju (LIKTA): https://www.facebook.com/events/384234849348118 

 

Banku augstskolas prorektors pētniecības, infrastruktūras un biznesa attīstības 

jautājumos Andris Nātriņš uzsver: “Kā īpašs aspekts ar katalītisku nozīmi aktuālajā 

situācijā ir digitālās transformācijas dienas kārtība. Nozīmīgs uzsvars tajā ir augstskolu un 

industriju partnerības ieguvumi, kuri saistās ar abu pušu spēju sekmēt digitālo kompetenču 

pieaugumu un vairot pieredzi, kas veido arvien labāku pamatu vērtības pievienošanai, 

balstoties uz digitālajām spējām un digitālo inovāciju.” 

 

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: “Mūsdienās nevar pilnvērtīgi strādāt bez 

attīstības digitālajā jomā - mainās komunikācija, darījumu slēgšana un daudzi citi elementi 

ikdienas saskarsmē. Biznesa vidē redzam spilgtus piemērus, kā uzņēmumi esošo situāciju 

izmanto digitālu risinājumu ieviešanai un attālināto pakalpojumu nišas iekarošanai un 

daudzviet šīs izmaiņas ir uz palikšanu. Tā kā mainās biznesa modeļi un zināšanas, kas 

nepieciešamas  inovatīvo biznesu attīstīšanai un finansēšanai, vitāli svarīga ir arī augstskolu 

gatavība iet vienā solī ar biznesa vides transformāciju un tās vajadzībām.“ 

 

Konferences mērķauditorija: augstskolu un uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, bet 

laipni gaidīts tiešsaistē ikviens interesents. Konferences programma: https://ej.uz/atcu 

 

Konference notiks attālināti ZOOM platformā, straumēšana tiks nodrošināta ziņu portāla 

LETA interneta vietnē un Banku augstskolas mājaslapā: https://ej.uz/baaltum 

 

Papildu informācijai:  

Ieva Upleja  

Banku augstskolas  

Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja  

tālrunis: +371 29476003 

e-pasts: ieva.upleja@ba.lv 
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