Aprite
Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu
enerģētikas un
klimata izaicinājumi
Mobilitāte un aprites ekonomika

Mobilitāte

18. oktobris, 2018
ALTUM Konferenču zāle
(Doma laukums 4, Rīga)

Aprites ekonomika un viedā mobilitāte ir jēdzieni, kurus ikdienā dzirdam ik uz soļa. Uz tiem balstās arī Eiropas
2018
Savienības jaunie ekonomikas modeļi, kuri aizvien pieaugošās urbanizācijas apstākļos piedāvā mūsdienīgāku
ietvaru vides un cilvēka mijiedarbei.
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pilsētas ir salīdzinoši nelielas, un mūsdienu savienotajā pasaulē tieši tās, šķiet,
piedāvā nepieciešamo līdzsvaru starp atrašanos dabā un pilsētā vienlaikus. Lai vidēja lieluma pilsētas būtu
pievilcīgas mūsdienu dzīvei, tām jāaug līdzi laikam. Pilsētas, kas ražo atkritumus un CO2 izmešus, paliek pagātnē
– tās aizstāj vīzija, kur nākotnes pilsētas pašas piedalās klimata pārmaiņu un vides piesārņojuma problemātikas
risināšanā.
Konferences mērķis ir kontekstualizēt Baltijas un Ziemeļvalstu pilsētas reģionālā griezumā, aplūkojot gan ES
direktīvu ietekmi uz pilsētu attīstību, gan arī jaunākos Baltijas un Ziemeļvalstu tehnoloģiskos risinājumus viedākai
mobilitātei un veiksmīgāk funkcionējošai aprites ekonomikai pilsētās. Konference paredzēta pašvaldību, valsts
iestāžu un privātā sektora pārstāvjiem – nākotnes pilsētu vizionāriem un attīstītājiem.
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19.oktobrī tiek piedāvāts apmeklēt Starptautiskās energeoefektivitātes un vides tehnoloģiju izstādi VIDE UN
ENERĢIJA 2018. Izstādes atklāšanai sekos nozares klasteru uzņēmumu prezentācijas un kontaktbirža.

Moderators: Edijs Bošs, žurnālists un lektors
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8:30-9:00 Reģistrācija & kafija
9:00-9:20 Atklāšanas uzrunas

• Stēfans Ēriksons, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors
• Jānis Eglīts, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs

VADLĪNIJAS

9:20-9:35 “Jaunās ES direktīvas un to ietekme uz mobilitāti un ekonomikas apriti Latvijā” –
Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

9:35-9:50 “Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam”, Jānis
Patmalnieks, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

9:50-10:00 “Nākotnes pilsētas, šodienas izaicinājumi” – Neils Balgalis, MadCity dibinātājs
10:00-10:20 Paneļdiskusija “Baltijas perspektīva”

• Raimond Tamm, Tartu vicemērs
• Dr Visvaldas Varžinskas, Kauņas tehniskā universitāte

10:20-11:00 Paneļdiskusija “Nelīdzenais ceļš uz pārmaiņām Latvijas pilsētās”
Dalībnieki:

• Jānis Baiks, Valmieras pilsētas dome
• Mārtiņš Tīdens, Liepājas pilsētas dome
• Inga Bērziņa, Kuldīgas novada dome
• Jurijs Strods, Jelgavas pilsētas dome

11:00-11:30 Kafijas pauze
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11:30-11:50 “Energoefektīva mobilitāte Oslo: veiksmes un neveiksmes” – Svend Søyland,
Vecākais padomnieks, Nordic Energy Research

11:50-12:10 “Elektromobiļu panākumi Norvēģijā” – Silje Fines Wannebo, Norvēģijas
elektromobiļu asociācija

12:10-12:30 “Dalīta mobilitāte un transports aprites ekonomikā – stratēģiska pilsētplānošana

ilgtermiņa ieguvumu izcelšanai” – Michael Johansson, Lundas universitātes Transporta un ceļu
pētniecības grupa, Zviedrija

12:20 – 13:00 Paneļdiskusija “Pāreja uz viedāku mobilitāti”

• Līga Pakalna, Baltijas Vides Foruma vides eksperte
• Aivars Rubenis, SIA TransfoElectric
• Juris Pūce, SIA 4SmartStreets
• Jānis Turlajs, SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais redaktors
• Vladimirs Reskājs, SIA Carguru vadītājs

13:00-14:00 Pusdienas
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14:00-14:15 “Aprites ekonomika un mobilitātes pārvaldības risinājumi Latvijai: esošie

izaicinājumi un nākotnes perspektīva” – Rudīte Vesere, LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

14:15-14:30 “Aprites ekonomika pakalpojumu sektorā: Ziemeļvalstu un Baltijas pilsētu
eksperiments” – Dr. Kyösti Lempa, Vecākais padomnieks, NordForsk

14:30-14:45 “Aprites ekonomikas un bioekonomika” - Mieke De Schoenmakere, Integrētās
politikas analīzes projektu vadītāja, Eiropas Vides aģentūra

14:45-15:30 Paneļdiskusija “Pāreja uz viedāku apriti”
Dalībnieki:

• Selīna Vancāne, Bankwatch vadītāja Latvijā, “Zaļā brīvība”
• Kristaps Ročāns, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes loceklis
• Jana Simanovska, SIA Vides investīciju fonds, Ekodizaina kompetences centrs

15:30-16:00 “Noslēgumā: labākie risinājumi Baltijai un Ziemeļvalstīm – galvenie secinājumi” –
prof. Torleif Bramryd, Lundas universitātes Pakalpojumu vadības nodaļa, Zviedrija
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