KVIETIMAS DALYVAUTI
10-ojoje jubiliejinėje nacionalinėje jūros mokslų ir technologijų konferencijoje

JŪROS IR KRANTŲ TYRIMAI
2017 m. balandžio 26-28 d. Palangoje
Darnus žmogaus ir jūros sugyvenimas įmanomas tik pasitelkus naujus technologinius ir aplinkosauginius
sprendimus, leidžiančius išsaugoti ekologinį aplinkos integralumą ir ekosistemų paslaugų kokybę. Šios
konferencijos tikslas – pristatyti naujausius jūros mokslo ir technologijų pasiekimus Lietuvoje ir aptarti
perspektyvas, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp mokslo, studijų, verslo ir savivaldos, taip išplečiant
jūros mokslų galimybes.
KONFERENCIJOS TEMOS
1. Fundamentalūs ir taikomieji jūros ir kranto zonos aplinkos tyrimai: biologiniai, ekologiniai, geologiniai,
hidrologiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai jūros ir kranto zonos tyrimai; tvarus išteklių naudojimas ir
apsauga; ekosistemų teikiamos paslaugos.
2. Mėlynosios ir žaliosios ekonomikos link: jūrinės technologijos ir sumanioji specializacija: uostų ir jūrinės
pramonės technologijos ir įrenginiai, intelektinės transporto sistemos; išmaniosios technologijos; energetikos ir
aplinkosaugos technologijos; technologijų poveikis jūrinei aplinkai, jūros ir vandenų taršą mažinančios
technologijos.
KONFERENCIJOS DALYVIAI
Mokslininkai, doktorantai ir tyrėjai iš visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, jūrinio verslo, atsakingų
institucijų, regiono administracijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir visi besidomintys jūrine tematika.
KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI
Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų atviros prieigos centras, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos
mokslų fakultetas, Asociacija „Baltijos slėnis“.
MOKSLINIS KOMITETAS
Prof. dr. Albertas Bitinas, dr. Nerijus Blažauskas, prof. dr. Inga Dailidienė,, prof. dr. Darius Daunys,
prof. dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė, prof. dr. Jolanta Janutėnienė, prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas,
doc. dr. Jūratė Lesutienė, doc. dr. Rima Mickevičienė, prof. habil. dr. Sergej Olenin, doc. dr. Renata Pilkaitytė,
prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas.
KONFERENCIJOS VIETA
Kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga.
SVARBIAUSIOS DATOS
Dalyvių ir pranešimų registracija – iki 2017 m. vasario 15 d.
Straipsnių priėmimas konferencijos leidiniui – iki 2017 m. kovo 1 d.
Dalyvio mokesčio mokėjimas – iki 2017 m. kovo 15 d.
Konferencijos programos paskelbimas – iki 2017 m. balandžio 1 d.
Konferencija – 2017 m. balandžio 26-28 d.

REGISTRACIJA
Kviečiame registruotis iki 2017 m. vasario 15 d., užpildant konferencijos tinklapyje pateiktą registracijos formą.
KONFERENCIJOS MOKESTIS
1. Dalyvio mokestis – 40 Eur.
2. Dalyvio mokestis su konferencijos vakariene – 65 Eur.
Į dalyvio mokestį įskaičiuota konferencijos medžiaga, pietūs, kavos pertraukos, kultūrinė programa.
Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas tik pavedimu iki 2017 m. kovo 15 d.:
Gavėjo pavadinimas: asociacija „Baltijos slėnis“,
Gavėjo adresas: H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
Įmonės kodas 301830870;
Atsiskaitomoji sąskaita LT607300010111023915;
Bankas: AB bankas „SWEDBANK“;
Banko kodas 73000.
Pavedime nurodyti: dalyvio vardą ir pavardę, organizaciją, įmonės kodą bei konferencijos pavadinimą.
Pageidaujantiems galime išrašyti išankstinio apmokėjimo sąskaitą. PVM sąskaita-faktūra bus atiduota
konferencijos metu.
ŽODINIAI PRANEŠIMAI
Žodiniams pranešimams skiriama 15 min. Dėl riboto žodinių pranešimų skaičiaus konferencijos mokslinis
komitetas atliks žodinių pranešimų atranką.
STENDINIAI PRANEŠIMAI
Stendinių pranešimų formatas 90x120 cm, puslapis stačiasis. Bus galimybė stendinius pranešimus pristatyti
žodžiu atskiros sesijos metu (ne daugiau kaip 3 skaidrės arba ne ilgiau kaip 5 min. vienam pranešimui).
KONFERENCIJOS MEDŽIAGOS PUBLIKAVIMAS
Konferencijos pranešimų medžiaga bus išspausdinta atskiru leidiniu. Vieno straipsnio apimtis ne daugiau 4 A5
formato puslapių, įskaitant lenteles ir grafinę medžiagą.
Daugiau informacijos apie straipsnių pateikimą konferencijos tinklapyje.
ORGANIZACINIS KOMITETAS
Dr. Evelina Grinienė, Simona Mačiukaitė, Rosita Milerienė, dr. Aleksas Narščius, dr. Jolita Petkuvienė,
dr. Sergej Suzdalev, dr. Viktorija Vaitkevičienė.
Dėl papildomos informacijos kreiptis: tel. 8 46 398849, 8 46 398848.
Dėl finansinių klausimų kreiptis: tel. 8 46 398 846 (Simona Mačiukaitė).
El. paštas: krantai@apc.ku.lt.
Konferencijos tinklapis http://apc.ku.lt/krantai2017.

