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Bepiločiai orlaiviai Lietuvoje:  
galimybės ir ateities perspektyvos

Maloniai kviečiame Jus š. m. gegužės 27 – 28 d. dalyvauti tarptautinėje konferen-
cijoje ir parodoje „Bepiločiai orlaiviai Lietuvoje: galimybės ir ateities perspektyvos“. Ši 
konferencija ir unikali bepiločių orlaivių paroda Lietuvoje vyks pirmą kartą. 

Šiuo metu bepiločių orlaivių verslas sparčiai plečiasi pasaulyje, jo ekonominis ir 
inovacinis potencialas labai didelis. Konferencijos metu bus aptariamos įvairios be-
piločių orlaivių pritaikymo galimybės versle, žemės ūkyje, viešajame sektoriuje ar net 
kūrybinėse industrijose. Renginys skirtas pasidalinti naujausiais pasiekimais bepiločių 
orlaivių srityje, parodyti, kokias technologijas gali sukurti Lietuvos mokslas ir verslas. 
Konferencijos metu bus išsamiai pristatomos su bepiločių orlaivių sritimi susijusios ir 
šiuo metu itin aktualios teisinio reglamentavimo problemos. 

Konferencijos tikslas - skatinti bepiločių orlaivių srities smulkaus ir vidutinio vers-
lo plėtrą, inovacijų ir naujų technologijų kūrimą Lietuvoje, taip pat glaudesnę verslo, 
mokslo ir viešojo sektoriaus partnerystę bei prisidėti prie pažangios visuomenės kūri-
mo. 

Tikslinė auditorija: smulkusis ir vidutinis verslas.

Nuoroda  registracijai 

Daugiau informacijos teirautis:   
el. paštu: jolanta.avizenyte@mita.lt, tel. +370 645 89138 Jolanta Aviženytė 

el. paštu: orlaiviailt@gmail.com, tel. +370 684 41641 Mindaugas Mikailionis

Konferencija – paroda Demonstracija
LAIKAS 2015 m. gegužės 27 d. (trečiadienis)  

nuo 9.00 val. iki 17.00 val.  
2015 m. gegužės 28 d. (ketvirtadienis)  
nuo 10.00 val. iki 14.00 val. 

VIETA „Karolina“ konferencijų centras, 
Sausio 13–osios g. 2, Vilnius

PALUKNIO ORO PARKAS 
Paluknio aerodrome, Nuokalnės g. 22, 
Paežerėlių k., Paluknio sen., Trakų r. sav.

KAINA  NEMOKAMA NEMOKAMA

https://docs.google.com/a/pozicija.lt/forms/d/12FjuVbc7QKdgpZekmcWGMwk4-kq-DRVJaTDePNHoH4M/viewform
https://www.google.lt/maps/dir/Vilnius,+Vilniaus+apskritis/54.48083,+25.02147/@54.575117,25.1506179,29500m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x46dd93fb5c6408f5:0x400d18c70e9dc40!2m2!1d25.2796514!2d54.6871555!1m5!1m1!1s0x0:0x0!2m2!1d25.02147!2d54.48083


Bepiločiai orlaiviai Lietuvoje:  
galimybės ir ateities perspektyvos

Konferencijos metu bus pateikiamos naudingos ekspertų įžvalgos apie bepiločių orlaivių panaudojimo 
teisinį reglamentavimą ir diskutuojama šiais klausimais, pristatoma užsienio geroji patirtis, kaip bepiločiai 
orlaiviai gali būti sumaniai panaudojami komerciniams tikslams, o tuo pačiu pristatomos bepiločių orlaivių  
ateities pritaikymo galimybės ir panaudojimo būdai Lietuvoje. Tikimasi, kad ši konferencija ir paroda pas-
katins smulkų ir vidutinį verslą aktyviau domėtis šia sritimi ir įžvelgti naujų technologijų privalumus.

Konferencija skirta asmenims norintiems pradėti verslą, ieškantiems naujų galimybių ir inovatyvių spren-
dimų versle  ar net viešajame sektoriuje, o tuo pačiu visiems, besidomintiems technologijų naujovėmis. 

Konferencijoje pranešimus skaitys bei savo patirtimi dalinsis specialistai iš įvairių organizacijų: Civilinės 
aviacijos administracijos, Bepiločių orlaivių naudotojų asociacijos, Kosmoso mokslo ir technologijų institu-
to, Advokatų kontoros SORAINEN, VšĮ„Investuok Lietuvoje“, Ryšių reguliavimo tarnybos, Vilniaus universi-
teto. 

Konferenciją globoja Ūkio ministerija.
Konferencijos organizatoriai: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Maloniai lauksime Jūsų renginyje!
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Apie 

konferenciją – parodą

Vietų skaičius ribotas!

Konferencija – paroda Demonstracija
LAIKAS 2015 m. gegužės 27 d. (trečiadienis)  

nuo 9.00 val. iki 17.00 val.  
2015 m. gegužės 28 d. (ketvirtadienis)  
nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

VIETA „Karolina“ konferencijų centras, 
Sausio 13–osios g. 2, Vilnius

PALUKNIO ORO PARKAS 
Paluknio aerodrome, Nuokalnės g. 22, 
Paežerėlių k., Paluknio sen., Trakų r. sav.
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PROGRAMA

2015 m. gegužės 27 d.

9.00 – 9.30  Registracija, atvykimo kava

9.30 – 9.40  Sveikinimo žodis (Marius Skarupskas, LR ūkio viceministras)
9.40 – 10.10  Bepiločiai orlaiviai – Kas tai? Bepiločių orlaivių skrydžių teisinis reguliavimas  
 naudojantis oro erdve. (Rytis Dulinskas, CAA atstovas)
10.10 – 10.40  Bepiločių orlaivių potencialas ir panaudojimo galimybės Lietuvoje  
 (Justinas Pagirys, „Investuok Lietuvoje“ Investicijų plėtros departamento direktorius)
10.40 – 11.00  Kavos pertrauka

11.00 – 11.30  Bepiločių orlaivių skrydžių teisinis reguliavimas Europoje 
 (Laura Čereškaitė-Kinčiuvienė, Advokatų kontoros  SORAINEN advokatė,  
 Transporto sektoriaus grupės vadovė)
11.30 – 12.00  Bepiločių orlaivių užsienio geroji patirtis ir ateities perspektyvos  
 (Zvika Kezurer, ICT Director in the Lithuania-Israel Technology HUB;  
 Amdocs Vice President of Partner Sales, Izraelis)
12.00 – 13.30  Pietūs

13.30 – 14.00  Bepiločių orlaivių panaudojimas  
 (Antanas Gedvilas, Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacija)
14.00 – 14.30  Bepiločių orlaivių galimybės  
 (Domantas Bručas, Kosmoso mokslo ir technologijų instituto direktorius)
14.30 – 14.50  Kavos pertrauka

14.50 – 15.20  Dažnių panaudojimas bepiločių orlaivių reikmėms  
 (Algirdas Naraškevičius, Ryšių reguliavimo tarnyba)
15.20 – 15.50  Kraštovaizdžio komponentų geografinių tyrimų ypatumai taikant  
 aerodistancines technologijas  
 (Dr. Laurynas Jukna, VU Geografijos ir kraštotvarkos katedra)
15.50 – 16.20  Bepiločių orlaivių panaudojimo galimybės komercinėje veikloje  
 (Antanas Petrauskas, UAB „Promaksa“ direktorius)
16.20 – 17.00  Klausimai, diskusijos

Bepiločiai orlaiviai Lietuvoje:  
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PALUKNIO ORO PARKAS 

2015 m. gegužės 28 d.

10.00 – 10.30 Dalyvių pasitikimas

10.30 – 11.00  Bepiločių orlaivių pritaikymo galimybės

11.00 – 11.30  Bepiločių orlaivių naudojimas stebėjimo ir paieškos darbams

11.30 – 12.00  Bepiločio orlaivio autonominio skridimo vykdymas

12.00 – 12.30  Bepiločio orlaivio avarinių situacijų valdymas

12.30 – 13.00  Bepiločio orlaivio skridimas už matomumo ribų

13.00 – 13.30 HD kokybės vaizdo perdavimas iš bepiločio orlaivio

13.30 – 14.00  Nuotolinis bepiločio orlaivio valdymas

* Galimybė į renginį keliauti autobusu

(autubusas nuo Viešbučio „Karolina“ išvyksta 9.00 val. ryto.)
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