
Konference 
“Augstskolu un industriju mijiedarbība – pievienotā vērtība

un izaicinājumi digitālajā ekonomikā”
 

Norises laiks:  2021. gada 24. martā pulksten no 12:30 līdz 16:30
Rīkošanas veids: Attālināti ZOOM platformā, straumēšana interneta vietnē “Leta”
Rīkotāji: Banku augstskola un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Konference notiks ikgadējās informatīvās kampaņas “Digitālā nedēļa 2021” (turpmāk –
Digitālā nedēļa), kas tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week, ietvaros.
Digitālo nedēļu organizē VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociāciju (turpmāk – LIKTA). 

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.
Kā īpašs aspekts ar katalītisku nozīmi pašreizējā situācijā ir digitālās transformācijas
dienaskārtība. 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.

Programma

12.30 – 13:00  Atklāšanas uzrunas
Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore
Dmitrijs Stepanovs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Augstākās
izglītības, zinātnes un inovāciju departaments departamenta direktors

http://alldigitalweek.eu/


Konferences pirmā daļa – Sadarbības vērtība augstskolām ar biznesa vidi 

13:00 – 13:45  Prezentācijas 
Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors, Latvijas Universitāšu
asociācijas izpilddirektors (15 min)
“Sadarbības ar modelis ar industriju veiksmīgai mūsdienīgas augstskolas attīstībai”

Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore (15 min)
“Augstskolas un uzņēmumi – partnerības trīskāršie ieguvumi”

Iveta Mietule, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektore (15 min) 
“Publiskā un privātā sektora sadarbība, vērtības, rīki. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas
pieredze”

13:45 – 14:00  Pauze 

Konferences otrā daļa - Partnerībai pievilcīga augstskola
 

14:00 – 14:45  Prezentācijas
Reinis Bērziņš, AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" valdes priekšsēdētājs (15 min)
“AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" un Banku augstskolas sinerģijas pieredze”

Kārlis Danēvičs, AS "SEB banka" valdes loceklis (15 min) 
“Digitalizācija un izglītība”

Zanda Arnava, "Accenture Latvija filiāle" personāla daļas vadītāja Latvijā (15 min)
“Augstskolu loma digitālās transformācijas procesu īstenošanā”

14:45 – 14:55 Pauze



Konferences trešā daļa - Ekspertu diskusija
 

14:55 – 15:05  Daži tematiski akcenti diskusijas ievadā – 
Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības
uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

15:05 – 16:20  Ekspertu diskusija
Diskusijā piedalīsies:
Rūta Muktupāvela, Kultūras akadēmijas rektore, Rektoru padomes priekšsēdētāja
Andris Teikmanis, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs 
Ģirts Rungainis, investīciju sabiedrības “Prudentia” partneris
Edmunds Beļskis, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs 
Fredis Bikovs, ABSL Latvia valdes priekšsēdētājs
Mārcis Vilcāns, VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētājs
Tatjana Volkova, Banku augstskolas profesore
Mārtiņš Bērziņš, Bankas Citadele E-biznesa daļas vadītājs

16:20 – 16:30  Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore – Īss konferences kopsavilkums 

Konferences norises vadītājs – Andris Nātriņš, Banku augstskolas prorektors pētniecības,
infrastruktūras un biznesa attīstības jautājumos


