Seminārs autopārvadātājiem

IESPĒJAS UN DRAUDI AUTOPĀRVADĀJUMU NOZARĒ.
KĀ BŪT SOLI PRIEKŠĀ SAVIEM KONKURENTIEM?
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā, izstādes “Auto 2019” ietvaros
2019. gada 12. aprīlī plkst. 12.00 līdz 15.00 Konferenču zālē Nr. 1 (ieeja no vestibila)
PROGRAMMA

Paneļdiskusija “Pieņemto un sagaidāmo politisko lēmumu
ietekme uz Latvijas autopārvadātājiem”
12.00 – 13.15
Temati:

-

Eiropas Savienības Mobilitātes pakotnes priekšlikumu izaicinājumi un draudi
Iespējas aizstāvēt Latvijas autopārvadātāju intereses ES institūcijās
Autovadītāju nepietiekamības problēma un iespējamie risinājumi
Autopārvadātāju izaicinājumi pēc BREXIT

Diskusijas dalībnieki:
-

Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits
Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš
Biedrības “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto”” ģenerālsekretārs Andris Lubāns

Auditorijas iesaiste diskusijā

“Autopārvadājumu tirgus potenciāls: kā piesātinātā tirgū rast
jaunas iespējas”
13.15 – 14.30

-

Starptautisko autopārvadājumu tirgu raksturojošie rādītāji un prognozes, izmaiņas valstu
ārpus ES autopārvadājumu tirgos un jaunu tirgu meklējumi
Autotransporta direkcijas Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāja
Indra Gromule

-

Tehnoloģiju attīstība un viedā tahogrāfa sistēmas ieviešana
Autotransporta direkcijas Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas digitālā
tahogrāfa sistēmas eksperts Oskars Baranovskis

-

E-dokumenti autopārvadājumos
Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns
Biedrības “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto”” prezidents Aleksandrs Pociluiko

-

Vienloga vides veidošana muitas jomā
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes E-muitas daļas vadītāja Olga Vikaine

-

Autopārvadājumu kontrole un pārrobežu sadarbība kontroles ietvaros
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes drošības pārvaldes Satiksmes
uzraudzības un koordinācijas biroja Autopārvadājumu uzraudzības nodaļas vecākais
inspektors Arturs Smilga
Jautājumi, atbildes

Semināra darba valoda: latviešu valoda
Semināru moderē Valdis Melderis
Dalība seminārā bez maksas, ar iepriekšēju pieteikšanos

Aicinām pieteikties semināram līdz 8. aprīlim, rakstot uz “Latvijas auto” e-pasta
adresi lauto@lauto.lv. Pieteikumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, pārstāvētā
uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt ielūgumu, un tālruņa numuru,
lai nepieciešamības gadījumā varam sazināties.
Semināra dalībnieki saņems elektronisku ielūgumu uz semināru un
izstādi “Auto 2019”. Ielūgums uz izstādi derīgs tikai 12. aprīlī.

Tālrunis informācijai: 67389270

