Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta
programmas LV05 “Pētniecība un Stipendijas”
noslēguma konference
Darba kārtība
2017. gada 17. oktobris
RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6, Durbes iela 4, Rīga.
Darba valodas – latviešu un angļu (nodrošināts sinhronais tulkojums)
Moderators: Dr. sc. ing. Kaspars Kalniņš
9.30 – 10.00

Reģistrācija un rīta kafija

10.00 – 10.15

Konferences atklāšana:
Līga Lejiņa
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre
V.E. Stainars Egils Hāgens
Norvēģijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā
Programmas “Pētniecība un Stipendijas” rezultātu kopsavilkums
Gunta Arāja
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece –
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore
Programmas “Pētniecība un Stipendijas” ex-post izvērtējuma secinājumi
Elita Zondaka
Valsts izglītības attīstības aģentūras direktora vietniece –
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta direktore
Plusi un mīnusi projekta pieteikumos – eksperta viedoklis

10.15 – 10.25

10.25 – 10.35

10.35 – 11.00

Eksperte, balstoties uz personīgo pieredzi darbā ar ES projektiem, starptautiskajiem
un nacionālajiem finanšu instrumentiem (ieskaitot EEZ/NFI grantu shēmu), sniegs
praktiskus padomus kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanai.
Prof. Marlen Gabriele Arnold
Kemnicas Tehniskās universitātes Ekonomikas un biznesa vadības fakultāte (Vācija),
Eiropas Komisijas Eiropas pētniecības un inovāciju programmas neatkarīgā
vērtēšanas eksperte
11.00 – 11.30

Kafijas pauze

11.30 – 12.00

Kā efektīvi prezentēt projekta ideju un rezultātus
Profesors iepazīstinās ar praktiskiem padomiem, kā sagatavot labu projekta
pieteikumu un kā prezentēt pētniecības projektu rezultātus projektu vērtētājiem,
ieinteresētajām pusēm un sabiedrībai.
Prof. Ph.D. Boriss Antunovičs

Zagrebas Universitātes Lauksaimniecības fakultāte, Eiropas Komisijas Eiropas
pētniecības un inovāciju programmas neatkarīgais vērtēšanas eksperts
12.00 – 12.30

Kā komunicēt ar sabiedrību par pētījumu rezultātiem
Kādi ir labākie veidi, kā pastāstīt sabiedrībai par jūsu pētījuma un zinātnisko projektu
rezultātiem? Uzzināsiet par publisko arēnu izmantošanu pētniecības rezultātu
izplatīšanai.
Geir Aas
Norvēģijas Pētniecības padomes komunikācijas padomnieks

12.30 – 13.30

Pusdienas

13.30 – 15.30

Diskusija: Sasniegto rezultātu ilgtspēja, ietekme un ieguvumi mērķa grupām
(latviešu un angļu valodā)
Dalībnieki:
Birgit Jacobsen, Norvēģijas Pētniecības padomes vecākā padomniece
Veena Gill, Norvēģijas Starptautiskās sadarbības centra izglītībā vecākā padomniece
Dr. phil. Agrita Kiopa, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece –
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore
Dr. biol. asoc. prof. Jānis Kloviņš, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors
Dr. oec. Raita Karnīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu
nodaļas priekšsēdētāja
Asoc. prof. Līga Peiseniece, prorektore, Banku augstskola
Asoc. prof. Iveta Reinholde, projekta vadītāja, Latvijas Universitāte
Asoc. prof. Inta Mieriņa, pētniece, Latvijas Universitāte
Dr. chem. Vadims Bartkevičs, vadošais pētnieks, Latvijas Universitāte

15.30 – 15.45

Dr. archaeol. Valdis Bērziņš, vadošais pētnieks, Latvijas Universitāte
Konferences noslēgums:
Dr phil. Agrita Kiopa, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece –
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore

15.45 – 17.00

Konferences noslēguma pieņemšana
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