
Mācīties dzīves garumā –  
ko tas nozīmē un vai man to vajag?
“Zinātgriba” ir ilgtspējīgai izglītībai veltīta Swedbank konference, kurā caur aizraujošiem cilvēku un pieredzes stāstiem 
gūt iedvesmu mācīties. Konferences programmā – pieredzes bagāti nozaru profesionāļi, kuru mācīšanās stāsti ir ne 
tikai par konkurētspēju un izaugsmi, bet arī par prieku un gandarījumu, un jēgpilnāku dzīvošanu. Iedvesmas stāstos 
un sarunās ar ekspertiem Gundara Rēdera vadībā ikviens varēs ielūkoties tik dažādo stāstu aizkulisēs, rast noderīgu 
vielu pārdomām par pašu nākotnes karjeras pavērsieniem un mācīšanās lomu dzīves līkločos. Vai gluži vienkārši – 
iedvesmoties lidot augstāk.

9.00 Konferences atklāšana un ievadvārdi 
Lauris Mencis, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs
Anda Čakša, izglītības un zinātnes ministre

9.30 Mācīties, lai ieraudzītu sevi pasaulē un pasauli sevī
Mācīties zināt, izprast sevi un ieraudzīt savu vietu pasaulē ir ilgtspējīgas izglītības pamats.  
Kā to īstenot savā dzīvē?

Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre

9.45 Saruna: G. Rēders un  
Baiba Moļņika 

10.00 Tiešsaistes kursi: šodienas romāns? 
Ko, kā un kāpēc brīvajā laikā mācās kvantu fizikas profesors, un ko no tā varam iemācīties mēs.

Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes profesors, Eksperimentālās fizikas katedras un Lāzeru centra vadītājs, 
strādā kvantu fizikas jomā

10.15 Saruna: G. Rēders un 
Mārcis Auziņš

10.30 20 min. pārtraukums

10.50 Profesionālā izaugsme un inovācijas – mūsdienu mīti un iespējas
Vai vienīgā IT nozares nākotnes cerība ir jaunieši? Mācīties vai nemācīties pieaugušā vecumā? 

Ingmārs Pūķis, LMT viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos, valdes loceklis

11.05 Saruna: G. Rēders un 
Ingmārs Pūķis 

11.20 Dzīve nav gluds lielceļš: kā atrast sevi lielajā kartē?
“Iekritieni”, spēja ieraudzīt sevi un drosme mainīties.

Katrīne Judovica, MOT Latvija idejas autore, uzņēmējdarbības vadības eksperte, VSIA Bērnu Klīniskā 
Slimnīca padomes priekšsēdētāja, Swedbank Latvija neatkarīgā padomes locekle

11.35 Saruna: G. Rēders un  
Katrīne Judovica 

11.55 Diskusija “Lēciens nezināmajā un kā zināšanas var palīdzēt”

 ● Inga Ezera, “Pedersen & Partners” vadošā konsultante, personīgās zīmolvedības konsultante,  
grāmatas “The Success Planner Book” autore

 ● Andrejs Vasiļjevs, valodas tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” līdzdibinātājs un valdes loceklis,  
UNESCO LNK Zināšanu sabiedrības programmas padomes priekšsēdētājs

 ● Mārīte Seile, Latvijas Universitātes padomes locekle, izglītības eksperte

 ● Ieva Salmane-Kuļikovska, psihoterapeite, RSU docente

29. marts


