
INDUSTRIJAS DIENA NBS 
Stratēģiskās partnerības attīstība

2019. gada 14. martā 
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Ezermalas ielā 6/8, Rīgā

9:30 – 10:00 Reģistrācija/Stendu apskate

10:00 – 10:15

Industrijas dienas atklāšana 
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš 
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas padomes priekšsēdētājs Kristiāns Brēdermanis

10:15-11:30

I Paneļdiskusija - Visaptveroša valsts aizsardzība, industrijas loma stratēģiskās parnerības veidošanā. 
Diskusijas mērķis ir pārrunāt aizsardzības industrijas pienākumus un uzdevumus visaptverošas valsts aizsardzības sistēmā, 
apzināt Aizsardzības ministrijas kritērijus aizsardzības industrijas stratēģiskajiem sadarbības partneriem valsts aizsardzībai 
būtiskās jomās, kā arī plānotos pasākumus, kas stiprinātu aizsardzības jomas preču un pakalpojumu piegāžu drošību un 
attīstītu Latvijas aizsardzības industrijas un valsts sadarbības mehānismu. 
• Aizsardzības ministrijas redzējums par sadarbību ar industriju un zinātni, stratēģisko partnerību stiprināšanu. 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons 
• Nacionālie bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Imants Ziediņš 
• LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis (TBC) 
• Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile 
• D Dupleks valdes priekšsēdētājs Agris Dundurs

11:30-12:00 Kafijas pauze un stendu apskate

12:00-13:30

II Paneļdiskusija - Pārrobežu sadarbība praksē un paplašinātās iespējas nākotnē. 
Aizsardzības ministrijas redzējums par sadarbību ar industriju un zinātni, stratēģisko partnerību stiprināšanu. 
Diskusijas mērķis ir izzināt Latvijas un ārvalstu uzņēmumu pieredzi pārrobežu sadarbībā, kā arī identificēt iespējamos 
sadarbības virzienus inovācijā, izmantojot publiskās un privātās investīcijas, t.sk. iesaistoties Eiropas Aizsardzības 
rūpniecības attīstības programmā un Eiropas Aizsardzības fonda projektu uzsaukumos. 
• Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta pārstāvis Micha Comnick 
• LR Ārlietu ministrijas vēstnieks – plānošanas grupas vadītājs Andris Razāns 
• Latvijas Mobilais Telefons inovāciju projektu vadītājs Armands Meirāns 
• Rafael Advanced Defense Systems Korporatīvais reģionālais direktors Shimon Naiman un programmas menedžeris Gal 

Berko 
• HansaMatrix Ventspils rūpnīcas vadītājs,HansaMatrix AS un HansaMatrix Ventspils SIA valdes loceklis Aldis Cimoška 
• Latvijas Drošības un aizsardzības klastera starptautisko attiecību koordinators Eduards Filippovs

13:30-13:40 „Aizsardzības industrijas gada balva izglītībā un pētniecībā“ pasniegšana.  
Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele

13:40-14:30 Pusdienas

NACIONĀLIE BRUŅOTIE SPĒKI

http://t.sk


Industrijas dienas patroni

14:30-16:00

Paralēlie sindikāti 
Nacionālo bruņoto spēku un industrijas pārstāvju diskusija par spēju attīstības prioritātēm, uzlabojumiem, starptautiskās un 
nacionālās  iesaistes komponentēm, starptautisko pieredzi un sadarbību nacionālā līmenī.

Komunikācijas un 
kiberaizsardzība 

moderators Aldis Gulbis (DATI 
Group) 

14:40 Data Security Solutions 
14:50 Konsberg 
15:00 Corporate Solutions 
15:10 Dati Group 
Diskusija par IKT, 
telekomunikācijas, 
satelīttehnoloģiju, 
elektronikas, kiberdrošības 
tehnoloģiju pieejamību

Infrastruktūra 
moderators Māris Krievs 

(Metrum) 

14:40 FIMA 
14:50 UPB 
15:00 BELSS 
15:10 Energolukss 

Diskusija par būvniecības, 
energo apgādes, mobilo ēku 
risinājumiem

Cilvēkfaktors 
moderators Kristiāns 

Brēdermanis (SRC Brasa) 

14:40 Uzņēmums 1 
14:50 Uzņēmums 2 
15:00 Uzņēmums 3 
15:10 Uzņēmums 4 
Diskusija par bruņojuma, 
medicīnas, pārtikas, 
ekipējuma nodrošināšanu

Transports 
moderatore Agnese Savule 

(FIMA) 

14:40 Uzņēmums 1 
14:50 Uzņēmums 2 
15:00 Uzņēmums 3 
15:10 Uzņēmums 4 
Diskusija par loģistikas 
risinājumu, sauszemes, jūras, 
gaisa platformu attīstību

16:00-16:20

Komersantu licencēšana  komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām 
precēm. 
Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta  Industrijas un pētniecības atbalsta 
nodaļas vadītājs Mārtiņš Mežulis

16:20 - ... Stendu apskate un divpusējās sarunas.

Organizatori patur tiesības mainīt programmas norisi.  
Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Materiāli var tikt izmantoti publicitātes 
mērķiem.  
Par informatīvo stendu izvietošanu un citiem jautājumiem lūdzam sazināties ar  Latvijas Drošības un 
aizsardzības industriju federāciju e-pasts: id@federacija.lv

Projekts Nr.3.2.1.1/16/A/001„Latvijas Drošības un aizsardzības klastera izveide” 

Industrijas dienas partneri

mailto:id@federacija.lv

