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Latvijas viedās mobilitātes un tehnoloģiju uzņēmumu  

tirdzniecības misija uz Nīderlandi 

 

 Programma  
 (4. – 8. jūnijam) 

  
Otrdiena, 4.06. un trešdiena, 5.06.  

Dalība 13th ITS European Congress Eindhovenā  

 

ITS European Congress, ko organizē ITS biedru organizācija ERTICO sadarbībā ar Helmundas 

un Eindhovenas pilsētu pašvaldībām un biedru organizāciju Connekt, būs lielākais šī gada 

pasākums Eiropā, kurš pilnībā būs veltīts mobilitātei un transporta nozares digitalizācijai. 

Šogad pasākumu plāno apmeklēt 3000 apmekletāji no 50 valstīm, starp kuriem būs ārvalstu 

delegācijas, kā arī Eiropas un Nīderlandes reģionu, pašvaldību un privātā sektora pārstāvji. 

Kongress katru reizi notiek citā Eiropas pilsētā un ļauj uzņemošajai valstij, šoreiz Nīderlandei, 

parādīt jaunākās inovācijas un sasniegumus viedās mobilitātes pakalpojumu jomā. Kongresā 

paredzēta izstādes sadaļa ar stendiem un uzņēmumu jaunāko tehnoloģiju demonstrējumiem, 

gan programma ar paneļdiskusijām.  

 

*Latvijas delegācijai ieeja izstādē būs bez maksas, kamēr maksa par dalību programmā un 

diskusiju paneļos vēl tiek precizēta ar organizatoriem.  

*Programmas un paneļdiskusiju tēmas tiks papildinātas laika gaitā un tās var apskatīties šai 

linkā:  https://2019.itsineurope.com/congress-topics/ 

*Izstādes darba laiks: 9.00 – 17.30  

 

Papildus plānotas: 

- Tikšanās un prezentācija no Partnership Talking Traffic konsorcija 

pārstāvjiem https://www.talking-traffic.com/nl/   

- Individuālās tikšanās, tīklošanās ar izstādes dalībniekiem (TBC) 

- Vizīte uz Automotive Campus https://www.automotivecampus.com/  

Evoluon and the Helmond Automotive Campus – a living lab for smart mobility 

solutions and on a temporary closed track of the public roads in Helmond. Delegates, 

exhibitors and visitors will get the chance to experience exciting implemented and 

future mobility solutions and learn more about pioneering ventures during the ride 

to the Automotive Campus as well as at the Automotive Campus premises itself.  

 
Ceturtdiena, 6.06.  
Programma Utrehtā 

 

9.00                     Tikšanās ar Utrehtas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, kas atbild par  
                             viedās mobilitātes risinājumu ieviešanu. 
 
11.00                   Vizīte pie Movares https://movares.nl/   

Movares Nederland B.V. ir konsultāciju un inženieru uzņēmums, kas darbojas 
infrastruktūras, sabiedriskā transporta, mobilitātes, enerģijas, ūdens un pilsētu 

https://2019.itsineurope.com/about/
https://ertico.com/
https://2019.itsineurope.com/congress-topics/
https://www.talking-traffic.com/nl/
https://www.automotivecampus.com/
https://movares.nl/
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attīstības jomā. Vairāk nekā pusei Movares darbinieku pieder 70% uzņēmuma akciju 
un tas pārsvarā atbalsta sociāli nozīmīgus projektus, izmantojot Movares fondu. 

 
12.30                  Pusdienas   

 

14.00 - 17.30    Biznesa seminārs un tīklošanās pasākums sadarbībā ar Netherlands    
Entreprise Agency https://english.rvo.nl/ par sadarbības iespējām starp LV 
un NL uzņēmējiem. 

                            Vieta: City Hub, jauns viedās loģistikas centrs Utrehtē 
 
*Pārstāvniecība plāno organizēt kopējo transportu braucienam uz / no Utrehtas 

 

Piektdiena, 7.06 
Programma Eindhovenā 
 
Dalība individuālās tikšanās un tīklošanā ar Nīderlandes uzņēmējiem sadarbībā ar Connekt 
https://www.connekt.nl/ , kas ir viena no ITS European Congress organizatoriem.  
 
 
Ieteiktie lidojumi: 
 
Turpceļam 
 
04.06.2019  
Wizzair reiss no Rīgas uz Eindhovenu 7.40  
Airbaltic reiss no Rīgas uz Amsterdamu 16.30 

 

Atpakaļceļam 
 

07.06.2019  

Airbaltic reiss no Amsterdamas uz Rīgu 18.50  

 

08.06.2019 

Wizzair reiss no Eindhovenas uz Rīgu 10.20 

 

 

Alise Pīka, LIAA Pārstāvniecības Nīderlandē vadītāja 

T: + 31 615 4478 23 / E: alise.pika@liaa.gov.lv 

LIAA biroja adrese: Singel 250, Amsterdam 

 

https://english.rvo.nl/
https://www.cityhub.nl/en/
https://www.connekt.nl/

