
 

 

Išmaniojo miesto vystymas. Europietiška patirtis. 

 
Antroji tarptautinė Išmaniųjų Technologijų Asociacijos (ITA) konferencija.  

21/11/2013, Vilnius, Lietuva 

 

 

 Konferencijos partneris:  

 

 

Konferencija skirta Išmaniojo Miesto plėtros projektams ir sėkmingos tarptautinės 

patirties įžvalgoms. 

 

Ši konferencija apjungs mokslo, verslo ir valdžios atstovus, siekiant aptarti ir naujai 

atrasti efektyvius energiją taupančio ir novatoriško miesto sprendimus. 
 

Šis renginys suteikia kryptį Išmaniųjų Miestų plėtrai visoje Lietuvoje ir yra būtinas 

visiems kas domisi, įtakoja ir siekia geresnių miestų ateityje. 

 

Kas dalyvaus konferencijoje? 

 

● Savivaldybių administracijų, energetikos ir plėtros departamentų vadovai 

● Vyriausybės atstovai 

● Miestų planuotojai, projektų patarėjai, kūrėjai  

● Taupios ir efektyvios energijos konsultantai  

● Mokslininkai ir tyrėjai 

● Technologijų ekspertai ir novatoriai 

● Išmaniųjų miestų sprendimų tiekėjai  

 

5 priežastys dalyvauti 
 

● Gaukite išskirtines žinias apie Europoje vystomus miestų plėtros projektus, 

nuostatus ir strategijas.  

● Atraskite savivaldybių atstovų, miesto planuotojų ir sprendimų tiekėjų 

bendradarbiavimo galimybes 

● Įžvelkite  tendencijas, iššūkius ir galimybes, kurias iškelia išmaniųjų miestų srities 

ekspertai 

● Bendraukite su ekspertais diskusijų ir apskrito stalo sesijų metų.  

● Sužinokite apie finansines galimybes naujuoju 2014-2020 m. finansavimo 

laikotarpiu   

 

Data: Lapkričio 21, 2013. 

Vieta:  Konferencijų centras Dubingiai, Vilniaus rajonas, Lietuva 

 (daugiau informacijos apie vietą) 

Dalyvavimas nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė 

registracija. 

 

 

http://www.litorina-dubingiai.lt/en/about-us/seminars-and-resort-centre-in-dubingiai


 

 

 

 Programa 

 

08.30–09.00 -  Registracija 

 

09.00–09.30 -  „Išmani miestų plėtra. BP 7 programos PLEEC projekto 

                              pristatymas. Miestų energetinio efektyvumo įvertinimo sistema“ 

Florian Strohmayer iš Vienos Universiteto 

 

09.30–10.00 „Išmanaus miesto modeliavimo metodai. Energetikos strategijos 

pavyzdžiai“ 

LEI (Lietuvos Energetikos Institutas), Virginijus Radžiukynas 

 

 10.00–10.30 „Išmaniųjų miestų koncepcija Švedijoje“ 

Erik Lindhult, Mälardalen Universiteto (Švedija) atstovas 

 

10.30–10.50 Kavos pertraukėlė 

 

10.50–11.20 „Danija - puiki veikiančių išmaniųjų tinklų laboratorija“ 

 Jergen Andersen CEO /  Green Tech klasteris, Danija 

 

11.20–12.00  „Kaip Lietuvos miestai ir savivaldybės gali dalyvauti PLEEC 

projekte“ 

Lotta Ek / Eskilstuna miesto savivaldybė, Švedija, Klimato kaitos ir ES 

projektų vadovė 

 

12.00–12.30  „CloudHouse – lietuviškas taupymo sprendimas inovatyviai 

savivaldybei“ 
Raimundas Slavinskas ir Vaidas Šaltenis, ITA atstovai 

 

12.30–13.30  Pietūs 

 

13.30–14.00  “Sagemcom PLC patirtis nuo Azijos iki Europos” 

 Nabil Sahri, Verslo plėtros vadovas, Sagemcom (Prancūzija) 

 

14.00–14.30  “Išmaniųjų miestų kūrimas Lietuvoje” 

Tomas Martūnas, UAB “App Camp” Generalinis direktorius 

 

14.30–15.00 „Išmaniosios erdvės ir projektai Bristolio savivaldybėje“ 

Paul Isbell, Bristolio (D.Britanija) savivaldybės atstovas 

 

15.00–15.20  Kavos pertraukėlė 

 

15.20–15.50 „Naujos išmaniųjų miestų finansavimo galimybės savivaldybėms“  

Andrej Dubovskij, VšĮ  Centrinė projektų valdymo agentūra, Viešosios ir 

privačios partnerystės skyriaus ekspertas 



 

 

 

 

 

 

 

 

15.50–16.50 Diskusija World Cafe formate: Ką, kaip ir kas Lietuvoje turėtų 

daryti, kad išmanieji miestai taptų realybe?  

Moderatorius Rolandas Juraitis, Išmaniųjų Technologijų Asociacijos 

direktorius 

Diskusija vyks tarp konferencijos pranešėjų ir dalyvių.  

 

16.50–17.00  Konferencijos apibendrinimas 

 

17:00 - ....       Neformali diskusija prie vyno taurės  

 

 

 
Konferenciją pagal projektą “Išmaniųjų technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo 
didinimas” organizuoja Išmaniųjų technologijų asociacija. Daugiau apie projektą informacijos rasite 

http://www.esparama.lt/paraiska?id=30492&pgsz=10 ir www.smartta.eu . 

 

 

http://www.esparama.lt/paraiska?id=30492&pgsz=10
http://www.smartta.eu/

