
KVIETIMAS

Maloniai kviečiame Jus š.m. birželio mėn. 2 d. dalyvauti praktinėje konferencijoje – parodoje „Bepiločių or-
laivių praktinis panaudojimas Lietuvoje“. Šis renginys Lietuvoje organizuojamas jau antrus metus iš eilės!

Konferencijos metu bus aptariamos įvairios bepiločių orlaivių pritaikymo galimybės viešajame sektoriuje, 
patyrę specialistai pasidalins naujausiais pasiekimais šioje sirityje. Pranešimus skaitys bei praktine patirtimi da-
linsis specialistai iš įvairių sričių: Civilinės aviacijos administracijos, Bepiločių orlaivių naudotojų asociacijos ir 
daugelis kitų organizacijų. 

Laikas: 2016 m. birželio mėn. 2 d. Renginio pradžia 9:30 val.  

Vieta: Paluknio aeroparkas, Paluknio sen., Trakų r. sav. 

Nuoroda į žemėlapį

RENGINYS NEMOKMAS

BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ  
PRAKTINIS PANAUDOJIMAS LIETUVOJE

Daugiau informacijos teirautis:
El. paštu: jolanta.avizenyte@mita.lt, tel. +370 645 89318, Jolanta Aviženytė

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

*Į renginį keliauk autobusu!
(autobusas nuo “Forum Palace” išvyksta 8:00 val. ryte.)

REGISTRUOKIS

https://www.google.lt/maps/dir/Forum+Palace,+sporto,+pramog%C5%B3+ir+verslo+centras,+Forumo+r%C5%ABmai,+Konstitucijos+prospektas,+Vilnius/54.48084,25.0213369/@54.4870812,24.9791766,7380m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m10!1m1!1s0x46dd93ff357f95d7:0x3027634307f4cc36
https://docs.google.com/a/pozicija.lt/forms/d/1D-N7_85wULjjBKn92usWOBrhKAqeK_b2GJzPB4ZuI6I/viewform?c=0&w=1


9.00 – 9.30   Dalyvių registracija.  
 (Atvykimo kava)

9.30 - 10.00   Nekontroliuojamos oro erdvės skrydžių valdymo informacinė sistema.  
 (Evaldas Rožanskas, VĮ „GIS-Centras“, direktorius)

10.00 – 10.30   Bepiločių orlaivių reglamentuotas teisinis naudojimas.  
 (Adolfas Kuzborski, CAA atstovas)

10.30 – 10.45   Kavos pertrauka.

10.45 – 11.30   Bepilotis orlaivis: pirminė techninė apžiūra ir įvertinimas.  
 (Martynas Mikalėnas, „KOPTER.LT, direktorius)

11.30 – 12.15   Bepiločio orlaivio interaktyvaus žemėlapio pristatymas suteikiantis galimybę  
 skristi už vizualaus matomumo ribų.  
 (Artūras Paltarackas, UAB „Hnitt Baltic“ pardavimų departamento vadovas)

12.30 – 14.00   Pietūs.

14.15 – 14.30  Sveikinimo žodis. 
 (Marius Skarupskas, LR ūkio ministerijos viceministras)

14.30 – 15.15    Būdai pažaboti neteisėtą bepiločių orlaivių naudojimą.  
 (Egidijus Šilanskas, UAB „NT Service“ direktorius)

15.15 – 16.00    Bepiločių orlaivių, skirtingų tipų, nustatant pavojų ore praktinis demonstravimas. 
 (Ričardas Skorupskas, „Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacija“, valdybos pirmininkas)

16.00 – 16.15   Kavos pertrauka.

16.15 – 17.00    Bepiločio orlaivio stebėjimo ir paieškų galimybės ore, naudojantis rankiniu/automatiniu būdu.    
 (Antanas Petrauskas, UAB „Promaksa“, direktorius)

17.00 – 17.30    Klausimai, diskusijos.

BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ  
PRAKTINIS PANAUDOJIMAS LIETUVOJE

*Į renginį keliauk autobusu!
(autobusas nuo „Forum Palace“ išvyksta 8.30 val. ryte.)

2016 m. birželio mėn. 2 d.


