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Anno 1996

•2 fakultātes

•2 institūti

•Zināšanu pārneses centrs, bibliotēka 
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Vidzemes Augstskolas darbības virzieni
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Kā Latviju redz politiķi?
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Kā mūs redz citur pasaulē un mēs cenšamies to saprast un respektēt
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Kā mūs redz citur pasaulē un mēs cenšamies to saprast un respektēt
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Kas notiek pasaulē?
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• 21. gadsimtā akadēmiskajām institūcijām tiek 
izvirzīti citi, plašāki uzdevumi

• Augstākā izglītība un zinātne kļūst arvien globālāka
• Augstākā izglītība un zinātne kļūst arvien dārgāka
• Saasinās konkurences cīņa globāli un nacionālajos 

līmeņos



Kas notiek pasaulē?
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• Institūcijas mēģina novērtēt un salīdzināt (reitingi)
• Politikas un to rezultāti izglītības pieejamības 

jautājumā u.c. jautājumos ir ļoti dažādas
• Arvien biežāk tiek uzdoti jautājumi, kam un kāpēc 

par to visu būtu jāmaksā



Par ko domā un runā ASV
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• Stratēģiska specializācija
• Uz misijām orientēta domāšana
• Eiropā ir par daudz birokrātijas



Par ko sākam runāt Latvijā
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• Kā palielināt augstākās izglītības un zinātnes 
ietekmi uz sabiedriskajiem un saimnieciskajiem 
procesiem

• Kā celt nozares reputāciju (iekšēji un ārēji)
• Kā starptautiski pozicionēt Latvijas zinātni
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Digitālais 
laikmets –
21. gadsimta 
realitāte



Globalizācija, t.sk. 
darba tirgū

21. gadsimta 
fenomens – varat 
strādāt citā valstī 
esošā uzņēmumā, 
nepametot savu 
valsti

arī Covid-19 ērā



20. gadsimts
(un daži 
iepriekšējie):
informācijas 
(zināšanu) 
monopols –
izglītības 
sistēma



Eiropas un Āfrikas 
iedzīvotāju skaits
(1900., 2012. un 
2050. (prognoze))
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21.gadsimts:
internetā var 
atrast visu, un 
gandrīz visu par 
velti

kvalitāte ļoti 
dažāda



Nākotne:
mūžizglītības 
lomas 
pieaugums

Izglītības un 
prasmju grozs, 
kuru individuāli 
veidos 
sabiedrības 
locekļi



• Tehnoloģijas - digitalizācija, robotizācija + mākslīgais intelekts 
veicinās daudzu profesiju izzušanu

• Pieaugs personalizētas izglītības loma un indivīda dzīves laikā 
jaunapgūstamo komponenšu skaits pieaugs

• Pieaugs izaicinājumi attiecībā uz visa veida ietvarstruktūrām 
un noteiktajiem standartiem (Boloņas process u.c.)

• Pieaugs izglītības patērētāju prasīgums attiecībā uz ĀTRI, 
TŪLĪT, un TIEŠI TO UN MAN PIEŅEMAMĀ LAIKĀ UN VEIDĀ

• PIEAUGS (JAU PIEAUGUSI) NENOTEIKTĪBA UZ JOMĀM 
(TAUTSAIMNIECĪBAS IZPRATNĒ) – KURAS NĀKOTNĒ 
ATTĪSTĪSIES PĒCCOVID SITUĀCIJĀ (POSTCOVID SOCIETY)

Nākotnes darba 
tirgus un 
izglītība



• Izglītības sistēmai būs jāpielāgojas globālajām darba tirgus 
pieprasījuma tendencēm (nevis otrādi)

• Blakus fiziskai mobilitātei pieaugs digitālās mobilitātes loma
• Papildus izaicinājumi būs saistīti ar sabiedrības vecuma 

struktūras maiņu. Vēl radikālāk mainīsies dažādu paaudžu 
attiecības

• Ļoti iespējams, ka pieaugušo izglītības lomas izpratne 
paplašināsies – tai būs sociālpsiholoģiska funkcija laikā, kad 
būs «jāpaliek mājās»

• Daudzos pasaules reģionos būtiski mainīsies sociālo garantiju 
sistēma darba tirgu pametušajiem

• Eiropā kopumā tendences darba tirgū būtiski noteiks faktori, 
kas ir saistīti ar migrācijas procesiem

Nākotnes 
pieaugušo 
izglītība


