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Skaitmeninės transformacijos lyderiai – „5G Techritory“ forumas Rygoje
Kadangi Europa aktyviai lenktyniauja, siekdama pirmauti diegiant 5G technologijas,
Baltijos jūros regiono išsidėstymas puikiai tinka tapti skaitmeniniu 5G galimybių lyderiu
Europoje ir šioje pasaulinėje konkurencinėje kovoje mesti iššūkį Silicio slėniui ir Azijai.
Šiomis aplinkybėmis rugsėjo 27–28 dienomis Rygoje, Latvijoje, vyks Baltijos jūros
regiono 5G ekosistemos forumas „5G Techritory“ – vienas pagrindinių 5G renginių
pasauliniu mastu.
„5G Techritory“ tikslas gana unikalus – sukurti platformą Baltijos jūros regiono bendruomenei,
įmonėms ir vartotojams, skirtą sveikos 5G ekosistemos plėtrai, kuri būtų sektinas pavyzdys
kuriant Europos gigabitų visuomenę. Forume susiburs pirmaujančių 5G žaidėjų iš viso pasaulio,
kad nustatytų naujojo 5G žaidimo tikslus ir taisykles.
„Bendra 5G ekosistemos plėtra Baltijos jūros regione siūlo daug galimybių, grindžiamų
inovatyviais verslo modeliais. Latvija turi geras sąlygas tapti Šiaurės Europos ekonominės
veiklos „magnetu“, kurdama pasaulinėje rinkoje paklausius sprendimus. Atsižvelgiant į greitą
skaitmeninimo plėtrą ir tiesioginį jos poveikį produktyvumui, reikia imtis iniciatyvių priemonių,
kad Latvija taptų atvira ir gebanti įveikti skaitmeninimo iššūkius bei, svarbiausia, gebėtų
išnaudoti savo mokslinį potencialą ir verslo galimybes sprendimų, kurie būtų paklausūs
eksportuoti į pasaulinę rinką, kūrimui“, – svarsto Latvijos Respublikos ministras pirmininkas
Māris Kučinskis.
Tarp daugiau nei 60 vyresniųjų pranešėjų iš Europos, Azijos ir JAV dalyvaus pasaulinio ir
regioninio verslo lyderiai, Europos politikos formuotojai, tarptautinių organizacijų vadovai ir kiti
pirmaujantys specialistai, susiję su 5G diegimu, įskaitant tokius pagrindinius pranešėjus kaip už
Suomijos transporto ir ryšių ministrė Anne-Catherine Berner, „Qualcomm Incorporated“
generalinis direktorius Steve Mollenkopf, „Cisco“ vyresnysis viceprezidentas Peter
Karlstromer, „Huawei Technologies“ 5G produktų linijos prezidentas Chaobin Yang, už
Europos rinką atsakingas „Nokia Corporation“ vyresnysis viceprezidentas Markus Borchert.
„Cisco“ laiko garbe būti Baltijos jūros regiono 5G forumo rėmėja, ir mes labai laukiame, kada
galėsime pasidalyti savo vizija, kaip 5G gali padėti skaitmeninti Europos ekonomiką ir kurti
naują aplinką telekomunikacijų sektoriaus paslaugų vystymui. Technologija paruošta, o mes
džiaugiamės galėdami diskutuoti su savo verslo partneriais ir pagrindiniais Šiaurės šalių ir ES
sprendimų priėmėjais, kaip užtikrinti, kad Europa būtų pasirengusi pasinaudoti teikiama nauda“,
– teigia „Cisco“ vyresnysis viceprezidentas Peter Karlstromer.
„Būdami įsipareigojusiais Baltijos regiono skaitmeninės ekosistemos partneriais, mes „Huawei“
kompanijoje manome, kad galima nuveikti daugiau, siekiant sudaryti sąlygas skaitmeninės

transformacijos lyderystei. 5G technologija pakeis žmonių bendravimo ir prieigos prie
informacijos būdą, vedantį mus į „viskas mobiliajame telefone“ erą. „Huawei“ ir toliau aktyviai
dalyvaus skaitmeninės infrastruktūros statyboje, nuolat bendradarbiaujant inovacijoms ir
pramonei“, – teigia „Huawei Technologies“ Baltijos šalims ir Suomijai generalinis
direktorius David Liu.
Be aukšto lygio bendrų verslo ir politikos diskusijų apie 5G diegimą pasaulyje, įskaitant tai, kaip
5G vizijas paversti realiais verslo modeliais, ypatingas dėmesys bus skiriamas tokiems
segmentams kaip išmanusis miestas, išmanusis mobilumas, išmanioji sveikatos priežiūra ir
„Industry 4.0“, aptariant šias temas kaip miesto valdžios vaidmenį nustatant išmaniosios
infrastruktūros, spektro ir jungiamumo reikalavimus prijungtiems automobiliams ir telemedicinai
bei plėtros perspektyvas Baltijos jūros regione, taip pat diskutuojant apie naujus „Industry 4.0“
verslo modelius ir dar daugiau. Be to, forume vyks išskirtinis įkvepiančių pokalbių renginys
„Automobilio ateitis“ su „Qualcomm Incorporated“ generaliniu direktoriumi Steve Mollenkopf ir
naujausiais 5G technologijos pristatymais.
Kadangi Europa aktyviai lenktyniauja, siekdama pirmauti diegiant 5G technologijas, Baltijos
jūros regiono išsidėstymas puikiai tinka tapti skaitmeniniu 5G galimybių lyderiu Europoje ir šioje
pasaulinėje konkurencinėje kovoje mesti iššūkį Silicio slėniui ir Azijai. Be to, „5G Techritory“ ir
naujausia Šiaurės ministrų tarybos, kuri vaidina esminį vaidmenį skatinant Šiaurės ir Baltijos
šalių skaitmeninį tarpvalstybinį bendradarbiavimą, skaitmeninė darbotvarkė bus glaudžiai
susijusios, o kitas Baltijos ir Šiaurės šalių skaitmeninių ministerijų vyresniųjų pareigūnų aukšto
lygio susitikimas bus organizuojamas prieš pat forumą, rugsėjo 26 d. Į darbotvarkę įtrauktas ir
bendras Šiaurės ir Baltijos šalių veiksmų planas dėl 5G bendradarbiavimo stiprinimo.
Daugiau informacijos apie „5G Techritory“: www.5GTechritory.com
Forumą organizuoja Latvijos elektroninių ryšių biuras, glaudžiai bendradarbiaujant su Latvijos
Respublikos ministro pirmininko biuru, Šiaurės ministrų taryba, 5G automobilių gamintojų
asociacija (5GAA) ir Tarptautine telekomunikacijų sąjunga (ITU), kartu su „Latvian Mobile
Telephone“ (LMT), „Cisco“, „Huawei“, „Qualcomm“, „Rohde & Schwarz“, „Eesti Meedia“ ir kitais
partneriais.
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