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Juhtkoha haaramine digtaalses pöördes - “5G Techritory” foorum Riias
Kuna Euroopa on aktiivselt kaasatud võidujooksu esikoha eest 5G tehnoloogia
juurutamisel, on Balti mere regioon ideaalsel kohal, et saada digitaalseks eesjooksjaks
5G võimaluste poole Euroopas ning esitada selles ülemaailmses võistluses väljakutse
Silicon Valleyle ja Aasiale. Selles kontekstis peetakse 27. – 28. septembril Riias Lätis
Balti mere regiooni 5G ökosüsteemi foorum “5G Techritory” – üks juhtivaid 5G sündmusi
maailmas.
“5G Techritory” üsna ainulaadne eesmärk on luua Balti mere regiooni kogukonnale, ettevõtetele
ja tarbijatele platvorm tervisliku 5G ökosüsteemi väljatöötamiseks, mis oleks eeskujuks Euroopa
gigabitiühiskonna loomisel. Foorumile tuleb kokku juhitvat 5G tegijat kogu maailmast, et seada
uue 5G mängu eesmärgid ja reeglid.
‘’5G ökosüsteemi ühtsel arendamisel Balti mere regioonis on innovaatiliste ettevõtlusmudelite
põhjal suur potentsiaal. Lätil on hea positsioon saada „magnetiks” Põhja-Euroopa
majandustegevustes, töötades välja ülemaailmsel turul soovitud lahendusi. Arvestades
digitaliseerimise kiiret arengut ja selle otsest mõju tootlikkusele, tuleb rakendada seetõttu
erinevaid ennetavaid meetmeid, et muuta Läti avatuks ja võimeliseks võtma vastu
digitaliseerimisalaseid väljakutseid ning, mis veelgi tähtsam, võimeliseks kasutama oma enda
teaduspotentsiaali ja ettevõtlusvõimekust lahenduste väljatöötamiseks, mis oleksid maailmaturul
nõutud ekspordiartiklid,’’ ütleb Māris Kučinskis, Läti Vabariigi peaminister.
Enam kui 60 tippkõneleja seas Euroopast, Aasiast ja USA-st, on 5G arendusega seotud
maailma ja piirkondlike ettevõtete juhid, Euroopa poliitikud, rahvusvaheliste organisatsioonide
juhid ja teised juhtiveksperdid, sealhulgas sellised olulistest teemadest kõnelejad nagu AnneCatherine Berner, Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister, Steve Mollenkopf,
Qualcomm Incorporated tegevjuht, Peter Karlstromer, Cisco seenior asepresident, Chaobin
Yang, Huawei Technologies’i 5G tooteseeria president, Markus Borchert, Nokia korporatsiooni
Euroopa turgude seenior asepresident.
‘’Ciscol on au olla Balti mere regiooni 5G foorumi sponsor ning me ootame võimalust, et jagada
oma visiooni sellest, kuidas 5G võib aidata digitaliseerida Euroopa majandust ja luua uue
keskkonna teenuste loomiseks telekommunikatsiooni valdkonnas. See tehnoloogia on valmis
ning me ootame põnevusega arutelusid oma äripartneritega ning peamiste Põhjamaade ja EL
otsuste tegijatega sellest, kuidas olla kindlad, et Euroopa on valmis kasu lõikama,” ütleb Peter
Karlstromer, Cisco seenior asepresident.
‘’Pühendunud partnerina Balti regiooni digitaalses ökosüsteemis usume me Huaweis, et tee
sillutamisel juhtkoha võtmiseks digitaalses pöördes saab teha rohkem. 5G tehnoloogia muudab

viise, kuidas inimesed suhtlevad ja andmetele ligi pääsevad, juhtides meid „kõik on mobiilis”
ajastusse. Huawei jätkab aktiivselt osalemist digitaalse taristu rajamisel pideva innovatsiooni ja
valdkonna koostöö kaudu,” lausub David Liu, Huawei Technologiesi tegevjuht Balti riikides
ja Soomes.
Lisaks kõrgetasemelistele üldistele ettevõtlusalastele ja poliitilistele aruteludele 5G ülemaailmse
kasutuselevõtmise kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas muuta 5G visioonid reaalseteks
ärimudeliteks, keskendutakse eriti ka sellistele teemadele nagu nutikas linn, nutikas mobiilsus,
nutikas tervishoid ja Tööstus 4.0, kus arutatakse selliseid küsimusi nagu linnavalitsuse osa
nutika taristu rajamisel, ühendatud autode spektrum ja ühendamisnõuded, telemeditsiin ja selle
arenguperspektiivid Balti mere regioonis, samuti arutatakse ettevõtlusmudeleid Tööstus 4.0
raames ja palju muud. Foorum hõlmab ka eksklusiivset inspiratsioonikõnede sündmust ‘’Auto
tulevik’’ Qualcomm Incorporatedi tegevjuhi Steve Mollenkopfiga ning uusimate 5G tehnoloogiate
tutvustamisega.
Kuna Euroopa on aktiivselt kaasatud võidujooksu esikoha eest 5G tehnoloogia juurutamisel, on
Balti mere regioon ideaalsel kohal, et saada digitaalseks eesjooksjaks 5G võimaluste poole
Euroopas ning esitada selles ülemaailmses võistluses väljakutse Silicon Valleyle ja Aasiale.
Tihe sünergia on ka ‘’5G Techritory’’ ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu uusima
digitaalvaldkonna päevakava vahel, mis mängib põhirollil Põhjamaade ja Balti riikide digitaalse
piiriülese koostöö edendamisel, ning järgmine kõrgetasemeline Põhjamaade ja Balti riikide
digitaalvaldkonna ministeeriumide tippametnike kohtumine korraldatakse selg selja vastu
foorumil 26. septembril. Päevakavva kuulub ka ühtne Põhjamaade ja Balti riikide tegevusplaan
5G koostöö tugevdamise kohta.
Lisateave “5G Techritory” kohta: www.5GTechritory.com
Foorumi korraldaja on Läti elektroonilise side amet tihedas koostöös Läti Vabariigi peaministri
bürooga, Põhjamaade Ministrite Nõukoguga, 5G autotootjate ühendusega (5GAA) ja
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liiduga (ITU), partnerluses Läti Mobiiltelefoniga (LMT),
Cisco, Huawei, Qualcommi, Rohde & Schwarzi, Eesti Meedia ja teiste partneritega.
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