Projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un
īstenošanai” progress no 2019.gada aprīlim līdz jūnijam
Valsts izglītības attīstības aģentūra turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai". Projekta
īstenošanas progress atbilst plānotajam, Nacionālā kontaktpunkta eksperti ir aktīvi snieguši
konsultācijas, ir notikuši vairāki informatīvi pasākumi, kuros ņemta dalība un iegūta svaigākā
informācija par savām tematikām un aktīvi strādāts pie ārvalstu kontaktu loka. Rīkoti semināri
potenciālajiem programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteicējiem:
15.aprīlī tika rīkota Kontaktbirža un Informācijas diena VIAA par uzņēmēju un
zinātnieku iespējām biorūpniecībā. BBI JU programmā šobrīd tiek realizēti 2 Latvijas projekti
ar 549 tūkstošus lielu BBI JU finansējumu. Pasākumā Ekonomikas ministrijas pārstāvis
informēja par Latvijas pieredzi atbalstam inovācijām bioekonomikas nozarēs, Latvijas
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns informēja par iespējām
piesaistīt finansējumu programmas Apvārsnis 2020 ietvaros un Brigita Dītere no Beļģijas
informēja par iespējām ņemt dalību 2019.gada BBI JU programmas konkursos. Bija iespējams
arī iepazīties ar praktiskiem projektu piemēriem no Igaunijas un Latvijas.
16.aprīlī tika rīkots seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku (LNB) un Latvijas Universitātes bibliotēku (LUB), kurā bija iespējams
uzzināt ne tikai par LNB piedāvātajiem resursiem un programmas Apvārsnis 2020 finansēto
projektu Open Aire atvērtās zinātnes kontekstā, bet arī par atvērtajiem projektu konkursiem
divās sadarbības programmās: Latvijas-Francijas sadarbības programma OSMOZE un LatvijasLietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsts fonda projektu pieteikumu
konkurss un Euraxess.
17. aprīlī tika rīkots informatīvais seminārs Liepājas Universitātē par iespējām piesaistīt
finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020.
Seminārā potenciālos projektu iesniedzējus informēja par iespējām piesaistīt
finansējumu programmas Apvārsnis 2020 ietvaros un prezentēja praktiskos gidus Eiropas
Komisijas Finansējuma un portāla lietošanā un projektu pieteikumu sagatavošanā
programmā Apvārsnis 2020. Papildus bija iespējams noskaidrot jautājumus par iespējām iegūt
finansējumu programmās ar atvērto tematiku: Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā
programmā un Eiropas Pētniecības padomes grantu programmā.
7. maijā tika rīkota tikšanās un saruna ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes
asociēto profesori Signi Mežinsku, lai kopīgi aktualizētu pētniecības ētikas jautājumus.
Asociētā profesore Signe Mežinska, kura arī ir programmas Apvārsnis 2020 eksperte
ētikas jautājumos, sniedza 40 minūšu lekciju, un pēc tās diskusijas dalībniekiem bija iespēja
uzdot jautājumus par ētiku pētījumos: ētikas komiteju, informēto piekrišanu, pētījuma
dalībnieku rekrutēšanu, risku un ieguvumu izvērtēšanu, līdzdalības pētījumiem, pētījuma
dalībnieku tiesībām u.c.
Lekcijas laikā bija apskatītas šādas tēmas:
 zinātnisko publikāciju ētikas problēmas;

 vai un ko pētījumu ētiskajos aspektos ir mainījusi Eiropas Parlamenta un

Padomes regula (ES) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti?
 kā rakstīt Apvārsnis 2020 projekta ētikas sadaļu?
8. maijā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju tika organizēts seminārs “Sociālo
un humanitāro zinātņu pētniecības iespējas RIS3 specializācijas jomu tēmās”, kas
notika Latvijas Universitātes Bibliotēkā.
Pasākumā RIS3 specializācijas jomu koordinatori Bioekonomikas, Viedās enerģētikas,
Biomedicīnas, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un Viedo materiālu un
inženiersistēmu jomās iepazīstināja ar sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības un
horizontālās integrācijas iespējām katrā no tematikām, tai skaitā kontekstā ar Eiropas
Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmu Apvārsnis 2020. Savos novērojumos
un atziņās par sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības iespējām katras RIS3 jomas ietvaros
dalijās pētnieks ar starpdisciplināras ievirzes projektu īstenošanas pieredzi.
9.maijā tika rīkots seminārs VIAA par Projekta pieteikumu sagatavošana programmā
Apvārsnis 2020. Apmeklētāji tika informēti par veidiem kā uzlabot projekta pieteikumus
programmā Apvārsnis 2020.
24. maijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) tika organizēts informatīvais
seminārs par atvērtās tematikas programmām.
Seminārā apmeklētāji tika iepazīstināti ar Marijas Sklodovskas Kirī vārdā nosaukto
programmu, Eiropas Pētniecības padomes grantiem, LNB resursiem pētniekiem, kā arī Eiropas
Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” iespējām zinātniekiem.
Citi pasākumi periodā no aprīļa līdz jūnijam
Projekta īstenotāji aktīvi darbojas arī pie citām projekta aktivitātēm:
2019.gada II ceturksnī VIAA saņemti 6 atbalsta pieteikumi par programmas „Apvārsnis
2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas apakšprogrammu konkursos iesniegtu un
virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanu. Atbalsta pieteikumu
vērtēšanas komisijas sēdē 2019.gada 12.jūnijā pieņemts atzinums par atbalsta piešķiršanu 5
projektu pieteikumiem. 2019.gada II ceturksnī aģentūra, pamatojoties uz atbalsta pieteikumu
vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņēmusi lēmumus piešķirt atbalstu 5 projektiem par kopējo
summa 45 000 EUR.
Turpinās 5 noslēgto līgumu ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu
Latvijas partneriem, kuru īstenošana tiek segta no ERAF līdzekļiem izpildes uzraudzība. Izskatīti
pirmie pārskati par projektu ieviešanu un veikta apmaksa 91 808.72EUR apmērā, kā arī ir veikti
vairāki grozījumi līgumos.
2019.gada II ceturksnī VIAA noslēgti 2 jauni līgumi ar Latvijas Organiskās sintēzes
institūtu “Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics, akronīms EXPLORE”
un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu “Engineering of perovskite photocatalysts
for sunlight-driven hydrogen evolution from water splitting, akronīms SunToChem” un
izmaksāti avansi 63 000 EUR apmērā.
EURAXESS Latvija Kontaktpunktu kapacitātes stiprināšanas pasākumi 2019.gada
2.ceturksnī:
 notikušas 2 EURAXESS Latvija Kontaktpunktu rīta diskusijas par šādām tēmāmEURAXESS publicitāte un zinātnieku karjeras attīstība;



12.04.2019. starptautiskās mācības EURAXESS Kontaktpunktu tīklam par
cilvēkresursu vadības stratēģiju zinātniekiem;
 20.06.2019. organizēta EURAXESS Latvija Kontaktpunktu pusgada tikšanās un
zinību pēcpusdiena.
EURAXESS Latvija pasākumi ārvalstu zinātniekiem: 19.06.2019. organizēts pasākuma
ārvalstu zinātniekiem vasaras saulgriežu noskaņās- ekskursija Madara Cosmetic rūpnīcā, kā arī
lekcija un muzikāls priekšnesums par latviešu tautas tradīcijām LU Botāniskajā dārzā.
EURAXESS publicitātes pasākumi - dalība RSU Zinātnes nedēļā 1.-5.04.2019. ar
EURAXESS stendu; dalība Ekonomika un kultūras augstskolas starptautiskajā konferencē
24.04.2019. ar prezentāciju par EURAXESS; dalība Apvārsnis 2020 rīkotajā info seminārā LNB
16.04.2019.; dalība Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskajā konferencē 24.05.2019. ar
EURAXESS stendu; dalība LU informatīvajā pasākumā “Projektu rakstīšana – projekta
koordinators. Obligātās sadaļas projekta pieteikumā” 13.06.2019. ar prezentāciju par
EURAXESS.
Starptautiskā sadarbība: no 21.-23.05.2019. dalība EURAXESS konferencē “Kļūsti par
EURAXESS vēstnieku”, tai skaitā organizējot 2 darba grupu darbu- “Sadarbība ar diasporas
zinātniekiem” un “EURAXESS pakalpojumi atvērtās zinātnes un inovāciju laikmetā”; no 28.30.05.2019. pieredzes apmaiņas brauciens sadarbības veidošanai ar Igaunijas EURAXESS
kontaktpunktu tīklu.
www.euraxess.lv - mājas lapā izveidota jauna sadaļa karjeras veidošanai “Career
Development”, kā arī izveidotas sadaļas “Privātuma politika” un “Sīkdatņu politika”.

Sagatavots 02.07.2019.

