Zaļie ceļi Vidzemē - tūrismam un mobilitātei
Konference

Darba kārtība
Datums: 2021. gada 29. marts
Laiks: 10:00
Norises vieta: Zoom platforma

https://zoom.us/j/98099244067?pwd=MU9ndkQyanZMWUo3a0FpOWwxYzc3QT09
Ieejas dati:
•

•

Sanāksmes ID: 980 9924 4067
Parole: 655594

Semināru organizē: Latvijas Zaļo ceļu asociācija un Vidzemes Tūrisma asociācija

Moderators: Artūrs Caune
Laiks

Tēma

9:50-10:00

Pieslēgšanās konferencei, dalībnieku reģistrēšanās

10:00-10:10

Atklāšanas runa - Jānis Bordāns, prezidents, Latvijas Zaļo ceļu asociācija

10:10-10:20

Multimodalitāte - ilgtspējīgas transporta sistēmas pamats - Tālis Linkaits,
LR Satiksmes ministrs

10:20-10:30

Veloceļu plāns Vidzemes tūrisma galamērķī - Jānis Butāns, parlamentārais
sekretārs, LR Satiksmes ministrija (10 min)

10:30-10:40

Latvijas Zaļo ceļu asociācija – līdz šim paveiktais ilgtspējīgam tūrismam
un mobilitātei - Raitis Sijāts, valdes loceklis, Latvijas Zaļo ceļu asociācija
1. Zaļie ceļi, veloceļi tūrismam un ikdienas mobilitātei

10:40-11:50

Zaļo ceļu attīstība Vidzemē 2025: Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas
Rīcības plāna tūrismam un mobilitātei līdz 2025.gadam – Kristīne Vībane,
projektu direktore, SIA „AC Konsultācijas” (10 min)

Mikromobilitātes infrastruktūras plāns Rīgas Plānošanas reģionā - Daiga
Mieriņa, padomes priekšsēdētāja, Rīgas plānošanas reģions (10 min)
Mobilitātes risinājumi Vidzemei - Laila Gercāne, attīstības un projektu nodaļas
vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions (10 min)
Mikromobilitātes infrastruktūras perspektīvie plāni Vidzemes tūrisma
galamērķī - Mārtiņš Prancītis, ceļu būvinženieris, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (10

min)

Jautājumi un atbildes (10 min)
Paneļdiskusija – Cik svarīga ir zaļo ceļu un veloceļu attīstība Vidzemē? (20

min)

Evija Nagle- priekšsēdētāja vietniece, Kocēnu novada dome
Jānis Rozenbergs – priekšsēdētājs, Cēsu novada dome
Maija Zālamane - Attīstības nodaļas vadītāja, Valmieras pilsētas pašvaldība
Eva Koljera- Tūrisma un Āraišu ezerpils nodaļas vadītāja , Amatas novada
pašvaldība

11:50 – 12:10

Virtuālā kafijas pauze

2. Veloceļu un zaļo ceļu integrācija vienotā multimodālā koridorā:
Rail Baltica, Via Baltica un EuroVelo13 piemērs
Ko paredz Rīcības plāns attiecībā uz Rail Baltica, Via Baltica un EuroVelo
13 integrāciju? - Agita Līviņa, eksperte, SIA “AC Konsultācijas” (10 min)
Kāpēc EuroVelo 13 ir svarīgs? - Raitis Sijāts, EuroVelo 13 koordinātors
Latvijā (10 min)
12:10 – 13:00
Rail Baltica reģionālo staciju multimodālā integrācija - Mārtiņš Ulāns, Rail
Baltica telpiskās plānošanas un vides nodaļas vadītājs, AS RB Rail (10 min)
Paneļdiskusija – Cik svarīga ir zaļo ceļu un veloceļu integrācija
multimodālos koridoros? (20 min)
Didzis Zemmers – priekšsēdētājs, Limbažu novada dome
Māris Beļaunieks – izpilddirektors, Limbažu novada dome

Normunds Līcis – priekšsēdētājs, Saulkrastu novada dome

3. Sabiedriskā transporta, ikdienas velomobilitātes un velotūrisma
integrācija
Rīcības plāns – identificētie “šaurie pudeles kakli” – Gints Birzietis, eksperts,
SIA “AC Konsultācijas” (10 min)
Aktualitātes sabiedriskā transporta organizēšanā, reģionālās nozīmes
maršrutu tīklā – Tomass Beikulis, Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas
vadošais maršrutu tīkla plānotājs, VSIA „Autotransporta direkcija” (10 min)
Paneļdiskusija – Cik svarīga ir maršrutu un reisu saskaņošana un
pielāgošana dažādām vajadzībām? (20 min)
13:00 – 13:40

Toms Altbergs – valdes loceklis, Industriālais mantojuma fonds
Tomass Beikulis – Sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadošais maršrutu
tīkla plānotājs, VSIA „Autotransporta direkcija”
Andris Biedriņš – valdes priekšsēdētājs, Industriālā mantojuma fonds
Kristīne Malnača – transporta eksperte, Vidzemes plānošanas reģions
Raitis Melders – SIA Gulbenes-Alūksnes Bānītis
Guna Švika – valdes locekle, Latvijas Zaļo ceļu asociācija

13:40 – 13:45

Konferences noslēgums, skats nākotnē un informācija par turpmāko Raitis Sijāts, valdes loceklis, Latvijas Zaļo ceļu asociācija

