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„5G Ideation“ pademonstruos startuoliams 5G technologijos galimybes 

 

Artėjančiame Baltijos jūros regiono 5G ekosistemos forume „5G Techritory“ įvyks 

renginys startuoliams „5G Ideation“ kaip ženklas, kad forumas apskritai domisi 5G 

sprendimais ir bendrauja su startuolių pasauliu. Ankstyvosios veiklos stadijos startuoliai 

ir žmonės, besidomintys išmaniaisiais miestais, sumaniuoju judumu ir išmaniąja 

sveikatos priežiūra, kviečiami teikti paraiškas ir dalyvauti darbo sesijose, kuriose 

siūlomos galimybės bendrauti su aukšto lygio 5G technologijų srities vadovais ir skatinti 

startuolių kūrėjus pripažinti artėjančios pažangios technologijos galimybes. Rugsėjo 26 

d. vyksiančioje vienos dienos 5G stovykloje dalyvaus startuoliai ir technologijų 

pramonės entuziastai iš Baltijos ir Šiaurės šalių bei 20 startuolių iš Pietų Korėjos.  

 

Kadangi Europa aktyviai lenktyniauja, siekdama pirmauti diegiant 5G technologijas, Baltijos 

jūros regiono išsidėstymas puikiai tinka tapti skaitmeniniu 5G galimybių lyderiu Europoje ir šioje 

pasaulinėje konkurencinėje kovoje mesti iššūkį Silicio slėniui ir Azijai. Rugsėjo 27–28 dienomis 

Rygoje (Latvija) vyksiantis Baltijos jūros regiono 5G ekosistemos forumas „5G Techritory“ 

pademonstruos, kaip 5G diegiamas pasauliniu mastu, įskaitant tai, kaip 5G vizijas paversti 

realiais verslo modeliais. Forumo pranešėjai – daugiau kaip 60 vyresniųjų vadovų, taip pat ir iš 

„Qualcomm“, „Cisco“, „Huawei“, „Nokia“ ir kitų pasaulinės rinkos lyderių, bei Europos Komisijos 

ir Baltijos jūros regiono vyriausybių atstovai. 

 

Be to, forumo pranešėjai dalyvaus „5G Ideation’’ darbo sesijoje, supažindinančioje su 5G 

technologija, jos galimybėmis verslui ir startuoliams, kuriai vadovaus „Latvijas Mobilais 

Telefons“ (LMT) viceprezidentas Ingmārs Pūķis. Dalyviai gaus naudingų įžvalgų apie 

technologijos privalumus ir apžvelgs 5G technologijos siūlomas galimybes ir iššūkius. Po to 

vyksiančioje darbo sesijoje „5G Ideation“ dalyviai turės unikalią galimybę suvienyti jėgas ir 

pateikti naujų 5G technologija pagrįstų idėjų, susijusių su išmaniaisiais miestais, judumu ar 

sveikatos priežiūra, pasinaudojant daugumos pasaulinių šios srities vyresniųjų specialistų 

pagalba ir įžvalgomis. Patys pranešėjai dalyvaus komandose ir generuos idėjas, kartu 

spręsdami problemas. Be to, dalyviai turės galimybę keistis praktinėmis žiniomis su 20 startuolių 

iš Šiaurės Korėjos – šalies, esančios tarp pasaulinių telekomunikacijų lyderių – atstovais.  

 

Idėjų generavimo sesijas prižiūrės vienas iš „Elevate“ steigėjų ir generalinis direktorius bei 

patyręs idėjų generavimo veteranas Liis Narusk, sutelkiantis bendros kūrybos ir 

eksperimentavimo galias. Pabaigoje komandos pateiks savo verslo idėją, o geriausieji laimės 

leidimus į 2019 m. konferenciją „TechChill“ ir bilietus visai komandai į „5G Techritory“, suteikiant 

jiems galimybę toliau megzti naudingus ryšius su pasauliniais rinkos lyderiais ir pramonės 

ekspertais.   

 

„Telekomunikacijų srityje įdiegus 3G ir 4G, klientai galėjo naudotis greitesniu mobiliuoju 

internetu ir mėgautis geresne telekomunikacijų paslaugų kokybe. Tačiau 5G tinklo sprendimas 

galimai turės daug didesnės įtakos visoms verslo sritims, suteikiant galimybę visapusiškai 

naudotis daiktų internetu (angl. Internet og Things – IoT), leidžiančiu prijungti daug išmaniųjų 



prietaisų, ir dar daugiau. Gali būti, kad tinklo plėtra bus lūžio technologija, kuri pakeis išmaniųjų 

prietaisų naudojimo, darbo ir bendravimo būdą,“ – mintimis dalijasi LMT viceprezidentas 

Ingmārs Pūķis.   

 

Pasaulis pamažu tampa labiau susietas ir pažangesnis. Penktosios kartos belaidis internetas 

arba 5G – tai naujausia mobiliojo ryšio iteracija, suprojektuota taip, kad greitai padidintų 

belaidžių tinklų greitį ir reagavimą; technologija ne tik pakeis telekomunikacijų pasaulį ir bus jai 

išbandymu, ji paveiks daugelį pramonės sričių, įskaitant startuolių ekosistemas visame 

pasaulyje. 5G infrastruktūra taps sujungto pasaulio varikliu ir bus pagrįsta strategija, normomis ir 

standartais, kurie dar neegzistuoja. Technologijų srityje žengus tokį žingsnį pirmyn, startuolių 

steigėjai turi mąstyti plačiau ir išdrįsti pasinaudoti privalumais.   

 

„5G Ideation“ renginį, bendradarbiaudamas su LMT ir remiamas „5G Techritory“ ir Šiaurės 

ministrų tarybos, organizuoja „TechChill“.  

 

„TechChill“ yra gerai žinomas kaip ambicingiausias ir geriausiai atpažįstamas Baltijos šalių 

startuolių ekosistemos renginys bei puikiausia galimybė susipažinti su perspektyviausiais 

Baltijos šalių steigėjais ir idėjomis. Per pastaruosius porą  metų konferencija greitai išaugo – 

nuo kelių šimtų dalyvių iki dviejų tūkstančių lankytojų iš užsienio. Vadovaujant „TechChill“, 

kiekvieną vasarį Ryga vienai savaitei tampa pasauliniu inovacijų, verslo ir ryšių centru. Kitas 

„TechChill“ įvyks Rygoje 2019 m. vasario 22–23 dienomis. Daugiau informacijos čia: 

www.techchill.co 
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