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2020-01-28, projektas 

 

 

Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis 
2020 m. sausio 31 d., Vilnius, Lietuva 

 

 

PROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00–10:30  

 

 

 
Gedimino pr. 53 

 

Konstitucijos salė, I rūmai  

 

Baltijos valstybių bendradarbiavimas kultūros srityje: kurkime regioną, 

išsiskiriantį minimaliu poveikiu aplinkai 
− Kultūros organizavimas ir ekologinio pėdsako mažinimas organizuojant didelio 

masto kultūros renginius – kiek ir ar tai reikia reglamentuoti įstatymu?   

− Baltijos jūros regiono įvaizdžio kūrimas: geriausias požiūris ir bendri veiksmai 

− Bendri projektai, kurių reikia imtis siekiant populiarinti Baltijos jūros regiono, 

kaip ekologiniu požiūriu tvaraus ir ekologiško regiono, kultūrinius renginius 

Pirmininkauja: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas ir pirmininko 

pavaduotojai 

 

− Uldis Zarinš, Latvijos kultūros ministerijos valstybės sekretoriaus 

pavaduotojas 

− Karolina Narkevič, Lietuvos kultūros ministro patarėja 

− Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius 

− Sten Weidebaum, Estijos dainų ir šokių šventės fondo komunikacijos 

direktorius (Eesti Laulu – ja tanstsupeo SA) 

− Lars-Mejern Larsson, Šiaurės regiono žinių ir kultūros komiteto narys  

 

Diskusija 

Išvados dėl Baltijos Asamblėjos rekomendacijų 

 

10:30–12:00 

 

 

Baltijos valstybių aukštojo mokslo institucijų strateginė partnerystė 
− Strateginė aukštojo mokslo institucijų partnerystė šiandien 

− Kliūtys bendradarbiavimui 

− Bendrų bakalauro ir magistrantūros programų skatinimas bei stipendijų 

Baltijos valstybių studentams skyrimas – priemonės, kurių reikia imtis 

− Bendrų doktorantūros programų kūrimas Baltijos valstybėse – galimybės ir 

kliūtys 

− Bendrų mokslinių leidinių ir mokslinių tyrimų projektų skatinimas – 

veiksmingesnis požiūris 

 

− Valdemaras Razumas, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministras 
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− Dmitrijs Stepanovs, Latvijos švietimo ir mokslo valstybės sekretoriaus 

pavaduotojas, Švietimo, mokslo ir inovacijų departamento direktorius  

− Hanna Kanep, Estijos universitetų asociacijos atsakingoji sekretorė  

− Lars-Mejern Larsson, Šiaurės regiono žinių ir kultūros komiteto narys 

− Christoph Schäfer, CERN vyresnysis patarėjas tarptautiniams ryšiams 

− Tom Torims, Rygos technikos universiteto Aukštosios energijos fizikos ir 

greitintuvų technologijų centro direktorius, CERN Baltijos šalių grupės narys 

 

CERN: Baltijos valstybių bendradarbiavimas 
 

− Christoph Schäfer, CERN vyresnysis patarėjas tarptautiniams ryšiams 

− Tom Torims, Rygos technikos universiteto Aukštosios energijos fizikos ir 

greitintuvų technologijų centro direktorius, CERN Baltijos šalių grupės narys 

 

Diskusija 

Išvados dėl Baltijos Asamblėjos rekomendacijų  

 

12:00–12:30 

 

2019 m. Baltijos Asamblėjos rekomendacijų įgyvendinimas ir 2020 m. 

planai 
− Bendri Baltijos valstybių mokslo ir mokslinių tyrimų projektai  

− Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybių susitarimo dėl su aukštuoju mokslu 

susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo įgyvendinimas 

− Naujasis Baltijos valstybių susitarimo memorandumas dėl glaudesnio 

bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse 

 

− Valdemaras Razumas, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministras 

− Kristen Lahtein, Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos Europos 

Sąjungos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento vedėja  

− Lars-Mejern Larsson, Šiaurės regiono žinių ir kultūros komiteto narys  

 

Diskusija 

Išvados dėl Baltijos Asamblėjos rekomendacijų  

 

12:30–13:00 

 

 

Baltijos kultūros fondas: Baltijos Asamblėjos rekomendacijų įgyvendinimas 
− finansuoti Baltijos Asamblėjos literatūros premijos laureatų darbų vertimus bei 

leidybą ir šį finansavimą laikyti iš anksto numatomu Baltijos kultūros fondo 

projektu 

 

− Uldis Zariņš, Latvijos kultūros ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas 

− Daiva Parulskienė, Lietuvos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir 

tarptautiškumo politikos grupės vyresnioji patarėja 

− Rasa Balčikonytė, Lietuvos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir 

tarptautiškumo politikos grupės patarėja 

− Lars-Mejern Larsson, Šiaurės regiono žinių ir kultūros komiteto narys  

 

Diskusija 

Išvados dėl Baltijos Asamblėjos rekomendacijų  

 

13:00–13:30 

 

 

Uždaras Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis 

 

  

Delegacijų išvykimas 
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ŽINIAI: 

Renginio metu bus daromos nuotraukos ir garso bei vaizdo įrašai. Dalyvaudami renginyje organizatoriams suteikiate visas teises naudotis nuotraukose 

ir vaizdo įrašuose užfiksuotais, atgamintais ar pritaikytais vaizdais. Tai gali apimti (bet neapsiriboti) organizatorių teisę naudoti juos atspausdintus ar 

viešinti juos internete, socialinėje žiniasklaidoje ir pranešimuose spaudai. Jei nesutinkate būti fotografuojami, maloniai prašome apie tai informuoti 
renginio organizatorius. 


