KONFERENCIJA SAVIVALDYBIŲ IRT SKYRIŲ
VADOVAMS IR SPECIALISTAMS 2015
2015 m. gruodžio 3-4 d.
Vieta: viešbutis "Europa City Vilnius", J. Jasinskio g. 14, Vilnius

PROGRAMA
I diena: 2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis
12.00–13.00
13.00
13.00–13.10
13.10–13.40
13.40–14.05
14.05–14.30
14.30–14.50
14.50–15.00
15.00–15.40
15.40–16.20
16.20–16.40
16.40–17.20
17.20–18.00
18.00–18.30
18.30

Dalyvių registracija, pietūs, kava, prisiregistravimas viešbutyje
Konferencijos pradžia
Sveikinimo žodis
Nerilė Mažeikienė, Verslo klientų sprendimų padalinio vadovė
Duomenų atvėrimo patirtis Vilniaus miesto savivaldybėje
Povilas Poderskis, Vilniaus miesto savivaldybės Mero patarėjas IT ir duomenų atvėrimo
klausimais
Valstybės siūlomi sprendimai kaip paslaugos (SaaS)
Rytis Kalinauskas, IVKP direktoriaus pavaduotojas
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, jo veiklą ir ateities planai. Kibernetinio
saugumo įstatymas.
Nacionalinio kibernetinio saugumo centro atstovas
Bendros ADA sistemų steigimo ir įteisinimo procedūros
Artūras Žižys, Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos atstovas
Pertrauka, kava, prisiregistravimas viešbutyje
Duomenų praradimo rizika ir atsarginių kopijų kūrimo svarba. Kompiuterizuotų darbo
vietų centralizuotas kontroliavimas.
Deividas Švėgžda, UAB „NOD Baltic“ produktų vadovas
Naujosios kartos telefonija
Giedrius Markūnas, „Teo“ verslo rinkodaros telefonijos produktų vadovas
Pertrauka, kava, prisiregistravimas viešbutyje
Intel technologijos IRT infrastruktūrai
Ramūnas Domarkas, „Intel“ rinkodaros vadovas Baltijos šalims
HP kompiuteriai: 2016 metų naujienos
Andrius Vaitkus, „Teo“ verslo rinkodaros IT produktų vadovas
Laisvas laikas, prisiregistravimas viešbutyje
Diskusijos ir vakarienė
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9.00

9.00–10.00

10.00–10.30
10.30–10.50
10.50–11.20

11.20-12.00

12.00

II diena: 2015 m. gruodžio 4 d., penktadienis
Pradžia
Paslaugų teikimas Alytaus miesto savivaldybės administracijoje
Asta Guzienė, Alytaus miesto savivaldybės IRT skyriaus vedėja
Virtualizavimo sprendimo panaudojimo galimybės Šilutės rajono savivaldybėje
Antanas Balvočius, Šilutės rajono savivaldybės Komunikacijos skyriaus vedėjo
pavaduotojas informatikai
Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros IS projektas – dabartinė situacija ir
Perspektyva. Trakų rajono savivaldybės pilotinio projekto rezultatų pristatymas.
Žilvinas Stankevičius, VĮ GIS-Centras sistemų analitikas
2014-2020 m. ES fondų investicijos į savivaldybių teikiamų paslaugų kokybės
gerinimą ir valdymo efektyvumo didinimą: remtinos veiklos, taikytini reikalavimai
projektams, siektini rezultatai
Eglė Šarkauskaitė, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos skyriaus vedėja
Pertrauka, kava, išsiregistravimas iš viešbučio
Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka: technologijos švietimui
Viktoras Daukšas, „Teo“ verslo rinkodaros IT paslaugų vadovas
VĮ „Registrų centras“ sprendimai:
1. Gyventojų registro tarnybos migracija į RC: eiga, perspektyvos;
2. Duomenų teikimas Licencijų informacinei sistemai;
3. REGIA pranešimų paslaugos gyventojams pristatymas, jos administravimas bei
pritaikymo savivaldybės poreikiams galimybės;
4. Savivaldybių turto pardavimas aukciono būdu elektroninėje erdvėje.
VĮ „Registrų centras“ atstovai
Išvykimas namo
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