
 
 
 
 
 
 
 

Preses Relīze #13 
 

2018. gada 24. jūlijā, Volos, Grieķijā 
 

Veiksmīga 2. vasaras skolas realizācija, Rīgā, Latvijā  
  
No 2018. gada 1. līdz 7. jūlijam ar lieliskiem panākumiem noslēdzās 2. vasaras skola “Ilgtspējīgo 
transporta mezglu programma (STIP) – 2.daļa: „Sabiedriskā transporta sistēmas: no pētījumiem 
līdz lēmumu pieņemšanai”. Vasaras skola tika organizēta Transporta un sakaru institūtā (TSI) 
sadarbībā ar projekta ALLIANCE partneriem: Thessaly Universitātes Satiksmes, transporta un 
loģistikas laboratoriju (TTLog, UTH) un Fraunhofer Institūtu (Fraunhofer IFF). Kopumā 25 jaunie 
pētnieki no Latvijas, Grieķijas un Vācijas piedalījās vasaras skolā. 
 
Vasaras skolu atvēra Inta Rozenšteina - Finanšu un attīstības plānošanas departamenta 
direktora vietniece, LR Satiksmes ministrija, Dr.Sc.Ing. Vaira Gromule – valdes priekšsēdētāja, 
AS „Rīgas starptautiskā autoosta”, Latvija un Prof. Irina Jackiva (Yatskiv) – Transporta un 
sakaru institūts zinātņu un attīstības prorektore un ALLIANCE projekta koordinatore.  
 
Trīs pieaicinātie lektori sniedza savas prezentācijas pilsētu transporta sistēmu plānošanas un 
analīzes jomā: 
 

Mr. Javier Aldecoa Martínez-Conde, ITF/UITP balvas laureāts par izciliem 
jauninājumiem sabiedriskā transporta jomā (Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid, Spānija), lekcijas nosaukums: "Integration of sustainable transport modes in 
urban modal hubs"  

 
Prof. Maria Eugenia Lopez Lambas (TRANSyT, Universidad Politécnica de Madrid, 
Spānija), lekcijas nosaukums: “Urban interchanges design: are we missing something?” 

 
PhD Tamara Djukic (Aimsun vecākais pētījumu inženieris, Barselona, Spānija), lekcijas 
nosaukums: “Data as a service for better mobility planning, monitoring and organization”. 

 
Turklāt jauniem pētniekiem, kuri apmeklēja Vasaras skolu, bija iespēja apmeklēt Rīgas 
dzelzceļa staciju, Rīgas starptautisko autobusu terminālu, Starptautisko lidostu Rīga un Rīgas 
pasažieru ostas terminālu, vasaras skolas praktisko uzdevumu daļas ietvaros. 
 

Lai saņemtu sīkāku informāciju par projektu, lūdzu, sazināties:  

 
Projekta koordinatore: Informācijas izplatīšanas vadītāji: 

Irina Yatskiv (Jackiva) Eftihia Nathanail, Giannis Adamos 

A/S “Transporta un Sakaru Institūts” Satiksmes, Transportēšanas un Loģistikas laboratorija 

Rīga, Latvija Thessaly Universitāte 

Tālr: +37167100544 Volos, Grieķija 

E-pasts: Jackiva.I@tsi.lv Tālr: +302421074164, +302421074158 

 E-pasts: enath@uth.gr, giadamos@civ.uth.gr 

 
Vai apmeklējiet mājas lapu: http://alliance-project.eu/ 
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