
 

 
 

 
 

LIEPĀJA. NĀKOTNE. TAGADNE. 
10:30–11:00 REĢISTRĀCIJA, BROKASTIS   

 
 
Datums:  
2018. gada 25. maijs 
 
Laiks:  
no plkst. 10:30 līdz 14:00 
 
Vieta:  
Liepājas koncertzāles 
“Lielais Dzintars” 
kamerzāle 
 
Moderators:  
Vjačeslavs Dombrovskis 
 
Darba valoda: 
Latviešu  
 
 

11:00–11:20 FORUMA ATKLĀŠANA  
- Vjačeslavs Dombrovskis, “Certus” valdes priekšsēdētājs 
- Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents  
- Uldis Sesks, Liepājas domes priekšsēdētājs 

11:20–11:35 “CERTUS” PĒTĪJUMA PREZENTĀCIJA 
Vjačeslavs Dombrovskis, “Certus” valdes priekšsēdētājs  
Speciālās ekonomiskās zonas ir kļuvušās par vienu no galvenajiem 
instrumentiem valstu cīņai par investīcijām. Ja 1995. gadā pasaulē bija ap 
500 SEZ, tad šodien to skaits tuvojas 5000. Arvien intensīvākā konkurence 
liek uzdot jautājumus par galveno Latvijas Speciālo ekonomisko zonu 
panākumiem un arī konkurētspēju, salīdzinot ar kaimiņvalstu (Lietuvas, 
Igaunijas, Baltkrievijas, Polijas) piedāvājumiem. 

11:35–11:45 LIEPĀJAS SEZ PREZENTĀCIJA  
Jānis Lapiņš, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks 

11:45–12:40 SEZ ATTĪSTĪBA LATVIJĀ. LIEPĀJAS VEIKSMES STĀSTS. 
PANEĻDISKUSIJA 
Ekonomiskais uzrāviens, ko nesusi speciālā ekonomiskā zona, ārvalstu 
investoru piesaiste, tehnoloģiju un pievienotās vērtības ražošanas uzņēmumu 
ienākšana. Speciālās ekonomiskās zonas attīstības scenāriji nākotnē, lai 
veiksmīgi konkurētu ar kaimiņvalstu piedāvājumiem. 
Dalībnieki: 
- Uldis Sesks, Liepājas domes priekšsēdētājs  
- Gatis Kristaps, “Ardenis” valdes loceklis  
- Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents  
-Ieva Līmeža, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma SIA “Jensen 
Metal” prokūriste  
- Jānis Vilnītis, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētājs 

12:40–12:50 PĀRTRAUKUMS 
12:50–13:05 TAUTSAIMNIECĪBA 4.0 

Juris Binde, Latvijas Mobilais Telefons prezidents 
Tautsaimniecības transformācija — vai un cik gatavi esam attīstībai, raugoties 
5G un 4. industriālās revolūcijas kontekstā. 

13:05–14:00 KĀ IZMANTOT 4. INDUSTRIĀLĀS REVOLŪCIJAS ATTĪSTĪBAS 
POTENCIĀLU — LIEPĀJĀ UN VISĀ LATVIJĀ. PANEĻDISKUSIJA 
Lietu internets, mākslīgais intelekts, robotizācija un, svarīgākais, prasme šos 
instrumentus izmantot drīz būs tikpat svarīgi tautsaimniecības konkurētspējas 
nosacījumi kā kādreiz — dabas resursu vai lēta darbaspēka pieejamība. 

Ieguvēji būs tie, kuri pirmie iemācīsies izmantot visaptverošas digitalizācijas 
jeb tā sauktās 4. industriālās revolūcijas iespējas. Kā to paveikt? Tam būs 
nepieciešamas ne tikai gudras tehnoloģijas, bet kas vairāk — gudri, atvērti, 
radoši cilvēki un plašas partnerības. 

Ko mēs spējam? Kā mums rīkoties? Ko no jauna radīt? Un no kā atteikties? 
Ko varam dot pasaulei? Un ko — pasaule mums? 

 Dalībnieki: 
- Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Ministru prezidents 
- Juris Binde, Latvijas Mobilais Telefons prezidents  
- Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes attīstības prorektors  

   
 


