
GAIRĖS KŪRĖJAMS
Moderatorė Živilė Paužaitė, Kauno MTP kokybės vadovė

09:30 – 10:00 Registracija

10:00 – 10:05 Sveikinimo žodis. Paulius Nezabitauskas, Kauno MTP direktorius

10:05 – 10:20 SMARTIES: kaip miestai tampa išmanūs – pamokos ir praktikos, kurios veikia.                    
Živilė Paužaitė, VšĮ Kauno MTP kokybės vadovė, Erasmus+ SMARTIES projekto atstovė Lietuvoje

10:20 – 10:40 Europos savivaldos ekosistema. Dr. Eglė Radvilė, Vilniaus miesto savivaldybės
intelektualių sprendimų ir duomenų valdymo skyriaus vadovė

10:40 – 11:00 Šiuolaikinis Kauno veidas – technologijos moderniam gyvenimo ritmui. Tadas
Stankevičius, VšĮ Kaunas IN direktorius

11:00 – 11:20 Miesto origamis – įtraukus miestų regeneravimas pasitelkiant laikinąsias
infrastruktūros panaudojimo veiklas. Doc. dr. Rūta Valušytė, Kauno technologijos universiteto
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Dizaino centro vadovė 

IŠMANAUS GYVENIMO STILIAUS AKCENTAI

11:20 – 11:40 Laimingas žmogus. Laiminga komanda. Laimingas miestas. Arūnas Franckevičius,
IT procesų automatizavimo ekspertas

11:40 – 12:10 Kauno MTP Technologijų demonstravimo centro ekspozicijos pristatymas. Jūratė
Danėnienė, Kauno MTP MTEP paslaugų plėtros ekspertė

12:10 - 13:10 Pietūs

KLASTERIO SINERGIJA. POTENCIALAS TECHNOLOGIJŲ VARTOTOJAMS
Moderatorius Romanas Zontovičius, Kauno MTP Inovacijų ir verslumo departamento direktorius

13:10 – 13:30 Klasterių galia – kaip sutelkti pajėgas didesniems sprendimams. Vidmantas
Vaitulevičius, Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) klasterių plėtros koordinatorius

13:30 – 14:40 Kontaktų renginys: Digital Rocket LT klasterio kuriami išmanūs sprendimai

14:40 – 15:00 Milijonas sprendimams miestui! Tomas Černevičius, VšĮ Kauno mokslo ir
technologijų parko Veiklos organizavimo departamento direktorius
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K. Baršausko 59,
Kaunas

Nr. 2019-1-SK01-KA204-060691

Programa:

https://goo.gl/maps/57bmETfRB5WH8y9h7
https://kaunomtp.lt/


Apie konferenciją:

Organizatorius: Kauno mokslo ir technologijų parkas
Tikslas: konferencija skirta skleisti Erasmus + SMARTIES projekto rezultatus ir viešinti išmanaus
miesto/miestelio koncepciją.

Kviečiame Lietuvos savivaldybių atstovus, universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų dėstytojus,
suaugusiųjų švietimo atstovus bei kitus asmenis, suinteresuotus išmanaus miesto/miestelio
koncepcijos įgyvendinimu ir plėtra.

SMARTIES mokymų medžiaga: projekto rėmuose parengtą mokymų medžiagą apie išmanius
miestus galite rasti SMARTIES mokymų platformoje. 

Daugiau informacijos apie SMARTIES projektą:

Kauno MTP svetainėje 
SMARTIES projekto svetainėje 
SMARTIES Facebook paskyroje
SMARTIES lankstinuke

ORGANIZACINĖ INFORMACIJA:

Kvietimai ir pažymėjimai: pageidaujant, užsiregistravusiems dalyviams organizatoriai parengs
oficialius kvietimus, o užsiregistravusiems ir dalyvavusiems renginyje, išrašys dalyvio
pažymėjimus. 
Registracija: registruotis galite iki 2021 m. rugsėjo 5 d.
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Europos Komisijos parama šios programos rengimui
nereiškia pritarimo jos turiniui, kuriame pateikiama autorių
nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma
atsakinga už informaciją panaudotą šiame renginyje

Parkavimas: Jūsų patogumui – automobilius galima
parkuoti specialioje aikštelėje šalia VIADOS degalinės,
adresu Prancūzų g. 145 (įvažiavimas pro degalinę iš K.
Baršausko g.). Aikštelės vartai atviri nuo 8:00 iki 16:30
val.
 

Konferencijos metu dalyviai privalo
dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones;
Konferencijos dalyvių prašome sėstis
į kas antra į kėdę konferencijų salėje;
Pertraukėlių metu rekomenduojame
laikytis atstumų.

COVID-19 reikalavimai: 

Jeigu konferencijoje dalyvauti negalėsite
prašome informuoti iš anksto. 

 
 

TURITE KLAUSIMŲ?
 

Vaida Kriščiūnaitė
Kauno MTP bendruomenės koordinatorė

Tel. +370 610 29937, 
El. p. vaida.krisciunaite@kaunomtp.lt 

 
 
 
 
 
 Lauksime Jūsų!Lauksime Jūsų!

https://www.e-code.sk/moodle/
https://kaunomtp.lt/smarties?vars/lang/1
https://smarties.e-code.sk/
https://www.facebook.com/SMARTIESSmartSkillsDevelopment/
https://kaunomtp.lt/media/images/Projektai/smarties-leaflet-lt.pdf
https://forms.gle/oYxgoHRFaH3Hw1rL9
https://kaunomtp.lt/konferencija-smarties

