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Pasākumi

27. novembrī pasaules izstādē EXPO 2020 Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) tika aizvadīta Latvijas Nacionālā diena.
Diena iesākās ar svinīgo atklāšanu, bet tās turpinājumā notika Latvijas un AAE biznesa forums, divpusējās tikšanās ar
potenciālajiem sadarbības partneriem, Valsts prezidenta Egila Levita oficiālā pieņemšana kā arī īpaša kultūras programma.
Latvijas Nacionālo dienu ar svinīgām uzrunām atklāja AAE kultūras, jaunatnes un sociālo lietu ministrs šeihsNahjans bin Mubaraks
Al Nahjans (Nahyan bin Mubarak Al Nahyan) un Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, kam sekoja kultūras programma ar Intara
Busuļa Abonementa orķestra un Asnātes un Aurēlijas Rancānes priekšnesumu latviešu un arābu valodās. Dziesma “Allah, Dar el
Zayed”, kura godina AAE dibinātāju un pirmo prezidentu šeihu Zajedinu bin Sultanu Al Nahjanu (Zayed bin Sultan Al Nahyan) bija
Latvijas veltījums AAE valsts 50 gadadienā, kura tiek svinēta šogad.
Latvijas Nacionālās dienas galvenais notikums bija AAE – Latvijas biznesa forums, kuru rīko Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra (LIAA) sadarbībā ar AAE Ekonomikas ministriju. LIAA direktors Kaspars Rožkalns, uzstājoties biznesa forumā uzsvēra, ka
Latvija šobrīd ir uzsākusi savu ceļu uz digitālo transformāciju un ir atvērta investīcijām viedo specializāciju nozarēs. “Mūsu mērķis
līdz 2027. gadam ir dubultot Latvijas eksporta apmērus un to varēsim panākt tikai mainot veidu kā mēs strādājam. Šobrīd arvien
lielāka loma ir tehnoloģijām un mēs esam gatavi sniegt nepieciešamo valsts atbalstu, lai uzņēmumi pēc iespējas ātrāk varētu veikt
šo transformāciju un kāpināt savu konkurētspēju. Ļoti būtisks faktors šajās pārmaiņās būs ārvalstu investīcijām, kur mēs redzam
abpusēji izdevīgu sadarbības modeli ar AAE,” tā K.Rožkalns. Biznesa foruma diskusijā par digitālo transformāciju Latviju pārstāvēja
nacionālās aviokompānijas “ Air Baltic” prezidents Martins Gauss, IT nozarē strādājošā uzņēmuma “Squalio Group” biznesa
attīstības direktors Artūrs Pielēns-Pelēns un “Primekss” valdes priekšsēdētājs Jānis Ošlejs.

Viens no svarīgākajiem notikumiem bija Sadarbības memoranda parakstīšana starp LIAA, AAE Starptautisko investoru padomi.
Memorands paredz savstarpējo investīciju piesaistes veicināšanu un abpusēju izpratnes veidošanu par investīciju vidi AAE un
Latvijā.
Latvijas nacionālā diena noslēdzās ar īpašu gaismas un video projekciju šovu “Al Wasl Plaza” un Valsts prezidenta oficiālo
pieņemšanu.
Pasaules izstāde EXPO 2020 notiek no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. martam. Papildu informācija par Latvijas dalību
izstādē EXPO 2020 pieejama šeit: https://www.expo2020.lv/.
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