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8.30 – 9.00

Reģistrācija

9.00 – 9.30

Konferences ievadsesija
• Prof. Jānis Vucāns, Baltijas Asamblejas prezidents
• V.E. Ināra Mūrniece, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja
• Anita Muižniece, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre, video uzruna
• Jānis Vitenbergs, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrs, video uzruna

9.30 – 11.00

1. sesija
Spēcīga, uz nākotni vērsta un saskaņota zinātnes un inovāciju politika Baltijas
valstīs un plašākā mērogā
Baltijas valstīm vitāli nepieciešama spēcīga, uz nākotni vērsta un saskaņota zinātnes
un inovāciju politika. Valstis aktīvi sadarbojas universitāšu, zinātnes iestāžu un jomas
pārstāvju līmenī, tomēr sadarbība būtu jāstiprina zinātnes un inovāciju politikas
jomā. Baltijas valstis saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem, piemēram, studentu
trūkumu eksakto zinātņu studiju programmās, nepietiekamiem cilvēkresursiem,
ierobežotiem finanšu resursiem un nozares sadrumstalotību, kuru risināšanai ir
vajadzīga ciešāka sadarbība un dialogs starp uzņēmējiem, akadēmiskās vides un
izglītības sistēmas pārstāvjiem un valdību. Baltijas valstis ir pārskatījušas nacionālās
zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju vadlīnijas, kas ir ļāvis noteikt kopīgos
mērķus un izaicinājumus. Tāpat Baltijas valstis plāno veiksmīgu dalību programmā
“Apvārsnis Eiropa”, kuras ietvaros varētu stiprināt sadarbību. Baltijas valstīm būtu
jāpārrunā arī iespējas paplašināt augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu.
Ziņojums par Baltijas valstu zinātnes un inovāciju politiku
• Jānis Paiders, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības,
zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā
Galvenie runātāji
• Mindaugs Bulota, Kauņas Tehnoloģiju universitātes Valsts inovācijas un
uzņēmējdarbības centra vadītājs, Lietuva
• Anu Norma, Igaunijas Pētniecības padomes ģenerāldirektore

Perspektīvas augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanas apmēra paplašināšanai
• Prof. Jānis Vucāns, Baltijas Asamblejas prezidents
• Patrīcija Kroica, Beniluksa parlamenta prezidente
Diskusijas
11.00 – 11.30

Kafijas pauze

11.30 – 13.30

2. sesija
Ciešākas Baltijas valstu sadarbības veicināšana kosmosa izpētes un
elementārdaļiņu fizikas nozarē: ieskats pagātnē un nākotnē
Visas Baltijas valstis ir spērušas pirmos soļus kosmosa izpētē, kur īpaši nozīmīga ir
sadarbība ar Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA). Baltijas valstīs ir notikušas apaļā
galda diskusijas par kosmosa izpēti, un šis formāts būtu jāpaplašina. No satelītiem
iegūtu datu (Zemes novērošanas datu, satelītnavigācijas datu, lielo datu utt.)
lietojuma nozīme.
Eiropas Kodolpētījumu organizācijai (CERN) ir būtiska loma Baltijas valstu
sadarbībā elementārdaļiņu fizikas nozarē. Kopš 2021. gada 2. augusta visas Baltijas
valstis ir CERN asociētās dalībvalstis. Turpinās darbs pie kopīgas tehnoloģiju
studiju programmas izveides, kā arī diskusijas par Baltijas valstu studentu prakses
programmu.
Galvenie runātāji par sadarbību EKA ietvaros
• Pauls Līass, Igaunijas Ekonomikas lietu un komunikāciju ministrijas
Ekonomikas attīstības departamenta Kosmosa nodaļas vadītājs
• Angelīna Bekasova, Latvijas Ekonomikas ministrijas Inovāciju politikas nodaļas
vecākā eksperte kosmosa un inovāciju politikas jomā un Latvijas Kosmosa
industrijas asociācijas Starptautiskās sadarbības un industrijas attīstības direktore
• Edvīns Grikšs, Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrijas Inovāciju un
rūpniecības departamenta Inovācijas politikas nodaļas vadītājs
• Dr. Jirži Svoboda, Čehijas Zinātņu akadēmijas Astronomijas institūts
Galvenie runātāji par sadarbību CERN ietvaros
• Šarlote Lindberga Varakaule, CERN Starptautisko attiecību departamenta
direktore
• Edvīns Grikšs, Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrijas Inovāciju un
rūpniecības departamenta Inovācijas politikas nodaļas vadītājs
Diskusijas

13.30 – 14.00

Kafijas pauze

14.00 – 15.30

3. sesija
Izglītības loma Baltijas valstu sociālās noturības veidošanā
Ņemot vērā Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā un no tā izrietošo
dezinformācijas un propagandas izplatību, Baltijas valstu sociālā noturība ir
kļuvusi aktuālāka nekā jebkad agrāk. Dažādas izglītības sistēmu īpašības padara
tās piemērotas indivīdu, sabiedrības un sistēmiskas noturības veidošanai. Ņemot
vērā izglītības nozīmi un līdzīgos noturības izaicinājumus, ar kuriem saskaras
Baltijas valstu iedzīvotāji, ir nepieciešams apspriest Baltijas valstu kopīgu pieeju
sociālās noturības, uzticības un solidaritātes veicināšanai valstu sabiedrībā.
Galvenie runātāji:
• Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors
• Maija Klāsena, Tartu Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo zinātņu
institūta attīstības speciāliste
• Viktorija Šimanauskiene, Lietuvas Ģenerāļa Jona Žemaiša militārās akadēmijas
Aizsardzības inovāciju centra direktore
Diskusijas
Noslēguma piezīmes: Prof. Jānis Vucāns, Baltijas Asamblejas prezidents

15.30

Vēlas pusdienas
Saeimas kafejnīca

PIEZĪME:
Pasākuma norise tiks fiksēta fotogrāfijās, video un audio ierakstos. Piedaloties pasākumā, Jūs tā rīkotājiem piešķirat neierobežotas tiesības
izmantot pasākuma ietvaros radītos foto un video materiālus, kā arī to reprodukcijas un adaptācijas. Tās var tikt izmantotas drukātos un
digitālos publicitātes materiālos, sociālajos medijos, paziņojumos presei un citos materiālos. Ja nevēlaties tikt fotografēts(-a), lūdzam par to
informēt organizatorus.

