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Informatīvs seminārs 

 PROGRAMMAS APVĀRSNIS 2020 IESPĒJAS LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS 

UNIVERSITĀTEI 

2018. gada 27.septembrī plkst.14:30-17:00 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,  

Jelgava, Lielā iela 2, 278 telpa 

Semināra organizators Valsts izglītības un attīstības aģentūras Apvārsnis 2020 Nacionālais 

kontaktpunkts (NKP) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti 

  

 

Programma 

 

14:15 – 14:30  Reģistrēšanās  

 

14:30 – 14:50 Apvārsnis 2020 tehniskie un administratīvie jautājumi: dalības nosacījumi, 

pilnvarotā persona, dalībnieku portāls un partneru meklēšana. Inga Šīrante, 

Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, VIAA 

 

14:50-15:10 

 

Iespējas iegūt finansējumu Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās 

programmas aktivitātēs. Ieva Siliņa, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta 

vecākā eksperte, VIAA  

 

15:10-15:30 

 

 

 

15:30-15:50 

 

 

15:50-16:05 

 

 

Iespējas iegūt finansējumu programmā “Klimata politika, vide, resursu 

efektivitāte un izejvielas”. Gunta Šlihta, Apvārsnis 2020 Nacionālā 

kontaktpunkta vecākā eksperte, VIAA  

 

Kafijas pauze 

 

Iespējas iegūt finansējumu programmā “Pārtikas drošība, ilgtspējīga 

lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūrniecība un kuģniecība, iekšējo  

 

http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/sab_probl_risinasana/klimata_politika/
http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/sab_probl_risinasana/klimata_politika/
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16:05-16:20 

 

 

 

 

16:20-16:30 

 

 

ūdeņu pētniecība un bioekonomika” . Laura Kunga-Jēgere, Apvārsnis 2020 

Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, VIAA  

 

Iespējas iegūt finansējumu programmā “Nanotehnoloģijas, modernie 

materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde 2018-2020”. 

Linda Vecbiškena, Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, 

VIAA  

 

ERA-NET Cofund ERA CoBioTech – 2018.gada projektu konkurss 

biotehnoloģiju jomā. Linda Vecbiškena, Apvārsnis 2020 Nacionālā 

kontaktpunkta vecākā eksperte, VIAA 

 

16:30-16:40 

 

Iespējas iegūt finansējumu programmā EUREKA un Eurostars-2 mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem, zinātniskajām institūcijām. Laura Kunga-Jēgere, 

Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, VIAA  

 

 

16:40-17:00 

 

 

 

Jautājumi un atbildes, individuālās konsultācijas. 

 

 

 

 

Seminārs notiks: latviešu valodā 

Kontaktpersona: Ieva Siliņa,  

Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte, 

e-pasts ieva.silina@viaa.gov.lv 

 

 

mailto:ieva.silina@viaa.gov.lv

