
           
 
 
 

INDUSTRIJAS DIENA NBS 2020 

Aizsardzības ekosistēma 

2020.gada 11. marts 

Nacionālā Aizsardzības akadēmija 

Ezermalas iela 6/8, Rīga 

 
 

“Industrijas dienas NBS 2020” mērķis ir aizsardzības nozares, industrijas un akadēmiskā partnerībā rast 

efektīvākos risinājumus aizsardzības spēju attīstībā.  
 
08:30-09:30 Ierašanās, dokumentu pārbaude, reģistrācija, brokastis un stendu apskate 

 
09:30 – 10:15 INDUSTRIJAS DIENAS NBS 2020 ATKLĀŠANA 
09:30-09:40 Aizsardzības ministra Dr. ARTA PABRIKA uzruna 
09:40-09:50 NBS komandiera ģenerālleitnanta LEONĪDA KALNIŅA uzruna 
09:50-10:00 DAIF Latvija padomes priekšsēdētāja KRISTIĀNA BRĒDERMAŅA uzruna  
 
10:00 – 10:15 AIZSARDZĪBAS INDUSTRIJAS GADA BALVAS PASNIEGŠANA 

 
10:15 – 11.45 I  PLENĀRSESIJA: STRATĒĢISKĀ PARTNERĪBA  
Diskusija ar moderatoru, interaktīviem jautājumiem un tiešraidi 
 
Sesijas mērķis ir diskutēt par stratēģiskās partnerības koncepta ieviešanu, īstenošanu, partneru pienākumiem 

un atbildību, kā arī iespējamo partneru atbilstības un ilgtspējas kritērijiem. Diskusijas ietvaru veido nesenie 

grozījumi Mobilizācijas likumā, nosakot industrijas lomu mobilizācijas resursu bāzes veidošanā, kā arī 
Aizsardzības ministrijas organizētais līdzšinējo diskusiju cikls par jaunā Valsts aizsardzības koncepcijas projekta 
industrijas sadaļu.   
 
Diskusijas dalībnieki: 

 JĀNIS GARISONS, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs 
 komandkapteinis MĀRIS POLENCS, NBS Apvienotā štāba izpildsekretārs  
 ELĪNA EGLE-LOČMELE, Latvijas Drošības un aizsardzības industrijas federācijas valdes priekšsēdētāja 
 Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārstāvis (TBD) 
 Industrijas pārstāvis (TBD) 

 
 
11:45 – 13.00 PUSDIENAS, STENDU APSKATE UN TĪKLOŠANĀS  
 

 
13:00 – 14:30 II PLENĀRSESIJA: LATVIJAS AIZSARDZĪBAS INDUSTRIJAS ATBALSTA EKOSISTĒMA 
UN TĀS NOSTIPRINĀŠANA   
 
Plenārsesijas mērķis ir pārrunāt industrijas attīstības atbalsta ekosistēmas attīstību, ņemot vērā Aizsardzības 
ministrijas realizēto šābrīža atbalsta pasākumu kopumu (t.sk. attiecībā uz nacionālās industrijas iesaisti 

piegāžu drošības jautājumu risināšanā), izmaiņas nacionālas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajā 
bāzē, kā arī Ziemeļatlantijas līgumorganizācijas un Eiropas Savienības izvirzītās prioritātes.  
 
Diskusijas dalībnieki: 

 MĀRTIŅŠ PAŠKĒVIČS, Aizsardzības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos  
 Industrijas pārstāvji (TBD) 
 Finanšu nozares pārstāvis (TBD) 

 
14:30 – 14:45 Kafijas pauze 

 
 
14:45 – 16:30 III PLENĀRSESIJA   INOVĀCIJA KĀ KONKURĒTSPĒJAS PRIEKŠROCĪBA 



           
 
 

Sesijas mērķis ir identificēt perspektīvākās aizsardzības spēju jomas inovācijai, sadarbības potenciālu 
uzņēmējdarbībā un pētniecībā, lai piesaistītu resursus Latvijas aizsardzības spēju attīstībai, izmantojot Eiropas 
Savienības un NATO finansējumu, kā arī iesaistītos starptautiskās aizsardzības spēju attīstības programmās.    
 
Diskusijas dalībniek: 

 MACIEJ SZYMANSKI, Politikas eksperts (Eiropas Aizsardzības fonds – militāro spēju attīstība)  Eiropas 
Komisijas Aizsardzības industrijas un kosmosa ģenerāldirektorāts  

 NATO Komunikāciju un informācijas aģentūras (NATO Communication and Information Agency - NCIA) 
pārstāvis (TBD) 

 JĀNIS KONDRĀTS, SIA Exonicus 

 AINĀRS STEPENS, RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra vadītājs  

 DITA TRAIDĀS, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore 
 
16:30 – 17:00 NOSLĒGUMA ATZIŅAS UN SECINĀJUMI 
 
Noslēguma secinājumi turpmākai sadarbībai, Aizsardzības ministrija un DAIF Latvija vadība 
 

 

 

Plenārsesiju moderators: Edijs Bošs  
 
Tiks nodrošināta sinhronā tulkošana (latviešu – angļu, angļu – latviešu valodā) 
 
 

Papildu informācija 
 Organizatori patur tiesības precizēt programmu. 

 Dalība pasākumā pieejama tikai apstiprinātiem dalībniekiem; 

 Privātā autotransporta novietošana NAA teritorijā nav iespējama, un pieejamo vietu skaits blakus esošajā pilsētas teritorijā var būt ierobežots, tādēļ 

aicinām izmantot sabiedrisko transportu; 

 Norises vietā obligāti jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu. 
 Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli var tikt izmantoti publicitātes mērķiem. 

 

https://www.rsu.lv/militaras-medicinas-petijumu-un-studiju-centrs

