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 Vitālijs Gavrilovs 

Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes līdzpriekšsēdētājs 

 

2003- 2010 Farmācijas a/s "Grindeks" līdzīpašnieks un priekšsēdētāja vietnieks uzraudzības padome; 

1985-2004 alus darītavas “Aldaris”, valdes priekšsēdētājs un presidents; 

Investīciju uzņēmumu “Ice-Balt Invest” un “VITALIAN” līdzīpašnieks un priekšsēdētāja vietnieks  

 

Līga Meņģelsone 

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore (LDDK), Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 

locekle 

 

No 2011.gada vada LDDK – pārstāv Uzņēmēju intereses Saeimā, tirdzniecības savienībās, reģionālā, nacionālā  

un starptautiskā līmenī.  
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Mārīte Seile 

LR Izglītības un zinātnes ministre 

Izglītība: 1995 – 1998 Tventes universitāte, Nīderlande - Maģistra grāds Izglītības programmu dizainā; 1992 

Latvijas Valsts Universitāte Maģistra grāds matemātikā; 1984 - 1989 Latvijas Universitāte - Diploms ar izcilību 

par augstāko izglītību matemātikas specialitātē, skolotāja kvalifikācija. Darba pieredze: 03/2013 – 11/2014 

Nodibinājums “Iespējamā misija”, direktore; 02/2008 – 11/2012 Primekss SIA, biznesa procesu direktore, valdes 

locekle; 02/2004 – 02/2008 Maxima Latvija SIA Personāla direktore; 09/1998 – 02/2004 “Skolu atbalsta centrs” 

BO SIA, dibinātāja, direktore; 04/1996 – 12/1998 Sorosa fonds Latvija, projektu vadītāja; 09/1992 – 04/1996 

Preiļu 1. vidusskola, direktora vietniece, matemātikas skolotāja. 

 

 

Ilze Brante 

Profesionālās izglītības biedrības valdes locekle, Ogres Tehnikuma direktore 

 

Ogres tehnikuma direktore no 2011.gada 1.septembra. Darba pieredze saistīta ar profesionālo izglītību, veicot 

pedagoga un direktora vietnieka pienākumus profesionālās izglītības iestādē un īstenojot ar profesionālās 

izglītības satura izstrādi saistītus jautājumus Izglītības un zinātnes ministrijā. 
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Henrik Dethlefsen 

EUROPEA International presidents 

 

Starptautisko projektu nodaļas vadītājs Green Academy Orhūsā, Dānijā. Kopš 2011. gada EUROPEA (Eiropas 

profesionālo skolu asociācija) ģenerālsekretārs. Ar starptautisku pieredzi projektu vadībā, sadarbības veidošanā 

un komunikāciju tīklu attīstībā, izglītības procesu vadībā kā arī skolu ikdienas darba vadībā. Pieredzējis 

pasniedzējs ar padziļinātām lauksaimniecības nozares zināšanām. Aktīvi darbojies dažādos projektos, treniņu 

kursos, saņēmis dažādus starptautiskus novērtējumus vairāk kā 35 valstīs.  

 

 

Jasper van Loo 

Eiropas Profesionālās attīstības centra (CEDEFOP) vecākais eksperts 

 

Ieguvis maģistra grādu ekonomikā, Māstrihtas Universitātē un doktora grādu sociālajās zinātnēs, Utrehtas 

Universitātē; ar plašu pieredzi pētniecībā, analītikā un jautājumos, kas saistīti ar nodarbinātību. Šobrīd strādā 

pie jautājumu izpētes, kas skar mūžizglītību, analizē kvalifikācijas atbilstības jautājumus un koordinē CEDEFOP 

profesionālās izglītības uzraudzību un apmācību politiku Eiropā. Strādājis arī izglītības un darba tirgus izpētes 

institūtā Nīderlandē. Vairāku rakstu un publikāciju autors par tādām tēmām, kā mūžizglītība, vecuma un prasmju 

atbilstība, darba vides daudzveidība un citas. Piedalās kā recenzents vairākos akadēmiska satura žurnālos un ir 

organizējis vairākus starptautiska līmeņa pasākumus.  
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Evija Papule 
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres p.i. 

 

Beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāti kā latviešu valodas un literatūras skolotāja, kā arī Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu, iegūstot pedagoģijas maģistra grādu. Karjeras sākumā strādāja 

par latviešu valodas un literatūras skolotāju, turpinot kā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātes lektore un Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra docētāja. Izglītības un zinātnes ministrijā strādāja 

par Vispārējās izglītības departamenta direktora vietnieci un Integrācijas nodaļas vadītāju. Turpmāk vadīja 

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūru, pēc tam atgriežoties Izglītības un zinātnes ministrijā 

kā ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vadītāja un 

vēlāk valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore. Kopš 2015.gada janvāra pilda Izglītības un 

zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumus. 

 

 
 

Anita Līce 

LDDK Izglītības un nodarbinātības eksperte 

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Izglītības un nodarbinātības eksperte. Tāpat arī viņa ir Izglītības 

un zinātnes ministres Mārītes Seiles ārštata padomniece, Eiropas Komisijas padomdevēju komitejas profesionālās 

izglītības jautājumos locekle un Eiropas Kvalitātes aģentūru reģistra (EQAR) Reģistra komitejas locekle. Pirms 

LDDK, Anita bija ievēlēta par Eiropas Studentu apvienības viceprezidenti, kā arī strādāja Izglītības un zinātnes 

ministrijā. Anitai Līcei ir augstākā izglītības matemātikā un izglītības zinātnēs, ko viņa ieguva Latvijas 

Universitātē. 
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Līvija Marcinkēviča 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece 

 

Kopš 2002.gada ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece. Viņas darbības jomas ir, 

galvenokārt, profesionālās izglītības, nodarbinātības jautājumi un sociālā dialoga spēcināšana nacionālajā, 

nozaru un reģionālā līmenī. Viņa aktīvi darbojas Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējā sadarbības 

apakšpadomē, Dzimumu līdztiesības padomē pārstāvot darbinieku intereses un vajadzības. Pirms tam 15 gadus 

bijusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rīgas pilsētas priekšsēdētāja. Izglītību ieguvusi 

vēsturē un arheoloģijā Maskavas Valsts Universitātē. 

 

 

Līna Dzene 

Dynamic University Ltd. Valdes locekle 

 

Sešu gadu ilga pieredze Microsoft (Baltijas valstīs) izglītības jomas vadībā, kā arī atbildīga par publisko sektoru 

tieši Latvijā, tādā veidā ieguvusi unikālu pieredzi darbā ar izglītības jomu, publisko sektoru un valstu 

konkurētspēju Baltijas reģionā. Plaša pieredze izglītības un kultūras attīstības projektos kā arī līdzdarbojusies 

visaptverošu stratēģiju izstrādē. Šobrīd SIA Dynamic University dibinātāja ar mērķi veicināt izglītības kvalitāti 

Centrāl un Austrumeiropā. NVO "Knowledge Triangle Network" dibinātāja un valdes priekšsēdētāja, ar mērķi 

veicināt izglītības kvalitāti augstākajā izglītībā, attīstot stratēģisku starpdisciplināru sadarbību un zināšanu 

nodošanas instrumentus ES un citur.  
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Kristīne Vāgnere  

Ventspils tehnikuma direktore 

 

Pēc izglītības un aicinājuma – pedagogs. Vairāk kā divdesmit gadus strādāju vadošos amatos valsts pārvaldē. 

Iepriekšējā darba vieta sešus gadus valsts sekretāra vietnieces nozares politikas jautājumos amatā bija Izglītības 

un zinātnes ministrija. No 2011.gada vadu Ventspils Tehnikumu, kuru kopā ar kolēģiem vēlos izveidot par labāko 

profesionālās izglītības iestādi Latvijā. Kompetences – izglītības jautājumi, sabiedrības integrācija un nevalstisko 

organizāciju darbība. 

 

 

 
 

Juris Sīlis 

Jelgavas tipogrāfijas valdes priekšsēdētājs 

 

No 1996. gada kopā ar diviem domubiedriem tika izveidots uzņēmums, sākotnēji - Projektu vadītājs, no 1999. 

gada uzņēmuma direktors, šobrīd - uzņēmuma Valdes priekšsēdētājs. 
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Armands Krauze 

Zemkopības ministrijas Parlamentārais sekretārs 

 

Izglītība:1996. – 2000. gads: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, lauksaimniecības maģistrs. Darba pieredze: 

No 2000. gads: Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs; 2010. – 2011. gads: Zemkopības ministrijas 

parlamentārais sekretārs; 2008. – 2010. gads: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome - valdes 

priekšsēdētājs; 2003. – 2008. gads: Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs - eksperts bioloģiskajā biškopībā. 

Sabiedriskā darbība: No 2012. gada: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētāja 

vietnieks ES jautājumos.  

 

 

 
 

Aija Tūna 

Konferences moderatore 

 

Izglītības projektu vadītāja, SIA „Knowledge Creation Lab” valdes locekle, strādā kā lektore, procesu vadītāja 

un konsultante gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs, ir daudzu publikāciju un metodisko materiālu autore. Pēc 

Latvijas Universitātes absolvēšanas papildinājusi zināšanas vairākās Eiropas un ASV augstskolās un 

tālākizglītības projektos, Aija uzskata, ka ikviens cilvēks mācās ikdienu un ikvienā situācijā, un jautājumu 

uzdošana un atbilžu meklēšana, esošās prakses konstruktīva apšaubīšana un radošu risinājumu meklēšana nav 

kādas atsevišķas cilvēku grupas privilēģija, bet ikviena nepieciešamība veiksmīgai profesionālai darbībai un 

personiskam piepildījumam mūsdienu mainīgajā pasaulē. Līdz ar to viņas profesionālā darbība vairākus gadu 

desmitus gan Latvijā, gan ārpus tās robežām bijusi saistīta ar to, lai sekmētu daudzveidīgu pieeju izglītības 

jautājumiem, demonstrējot priekšrocības, ko sniedz cieša saikne starp atsevišķām nozarēm, jomām, tēmām un 

auditorijām.  
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Arvīds Verza 

Rīgas Amatniecības vidusskolas Koka mākslas un metālmākslas nodaļas vadītājs 

 

Ata Kronvalda prēmijas laureāts, Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris  strādā RAV kopš 1990.gada, vada vienu no 

lielākajām RAV nodaļām. A.Verza ir RAV  ilggadējā konkursa  KRĒSLS organizētājs un vadītājs. Viņa vadībā, 

audzēkņu prakšu un kvalifikācijas darbu laikā renovēti 47 Latvijas dievnamu interjeri un aprīkojums, kā arī 

veidoti interjera priekšmeti Latvijas muzejiem, vēstniecībām, bērnu namiem, dzīvnieku patversmēm, u.c. iestādēm.  

 

 


