
Ateities nuspėti negali niekas, tačiau ją galima sukurti. Šiandieninis šalies ir jos regionų vystymasis 
ypač susijęs su gebėjimu kurti inovacijas ir prisitaikyti reaguojant į nuolat kintančią ir konkurenci-
nę aplinką. Vis dėlto, bet kurios srities progresas neįmanomas be bendruomenės, kuri proaktyviai 
ir atvirai dalintųsi naujausiomis žiniomis ir kartu kurtų vietovės vystymosi galimybes.

Šalies mokslininkai ir ekspertai, savo mokslinį ir studijų potencialą skiriantys regionų plėtrai ir pa-
žangos bei proveržio kūrimui, siekia visuomenei pristatyti aukštų įvertinimų tarptautiniuose reitin-
guose sulaukusius naujausius mokslinių tyrimų rezultatus. Renginio tikslas – pasiūlyti moksliniais 
tyrimais grįstus sprendimus, kaip regionų plėtros ir inovatyvios pažangos grėsmes paversti gali-
mybėmis, kaip stiprinti savivaldybių finansinį savarankiškumą, ir aptarti metodus, kuriuos galima 
taikyti siekiant veikti proaktyviai, užtikrinti darnų ir sėkmingą regionų vystymąsi, kokie ateities 
sprendimai bus svarbūs ir reikšmingi kuriant darnią Lietuvą.

Siekiant kurti patikimą, visiems naudingą ir socialiai atsakingą partnerystę

regionuose, balandžio 15 d. VDU Žemės ūkio akademija organizuoja išskirtinį REGIONŲ ATEI-
TIES FORUMĄ 2021. Šio renginio metu regionų savivaldos, verslo ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovai kviečiami kartu ieškoti būdų, kaip vietos jaunimą ir jau dirbančius specialistus motyvuoti 
studijuoti konkrečiam regionui aktualias studijų programas ir taip tapti ateities inovatoriais. 

Renginio globėjas Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas



P R O G R A M A
9.00–10.30 PLENARINIS POSĖDIS

Pranešimo trukmė – 15 min.

Sveikinimo žodis – prof. dr. Juozas Augutis, VDU rektorius 
	 Mindaugas	Sinkevičius,	Lietuvos	savivaldybių	asociacijos	prezidentas	
	 prof.	dr.	Astrida	Miceikienė,	VDU	Žemės	ūkio	akademijos	kanclerė

Moderuoja	prof.	dr.	Aušra	Blinstrubienė,	VDU	Žemės	ūkio	akademijos	vicekanclerė

Pagrindinės plenarinio posėdžio temos:
1. REGIONŲ VYSTYMOSI VALDYMAS ĮGYVENDINANT Į ATEITĮ ORIENTUOTĄ 

POLITIKĄ 
Arnoldas	Abramavičius,	LR	VRM	viceministras

2. KAIMO PLĖTROS KLAUSIMAI 
Donatas	Dudutis,	LR	ŽŪM	viceministras

3. SAVIVALDYBIŲ FINANSINIS SAVARANKIŠKUMAS LIETUVOJE:  
SITUACIJA, GALIMYBĖS, IŠŠŪKIAI  
Bioekonomikos	plėtros	fakulteto prof.	dr.	Astrida	Miceikienė,	dokt.	Laima	Skauronė

4. PARTNERYSTĖS ORGANIZACINIS MECHANIZMAS SIEKIANT  
REGIONO DARNAUS VYSTYMOSI  
Bioekonomikos	plėtros	fakulteto,	prof.	dr.	Vilma	Atkočiūnienė,	 
prof.	dr.	Sigitas	Vaitkevičius,	prof.	dr.	Rimantas	Dapkus

5. INOVATYVIOS IDĖJOS IR INOVATORIAI REGIONUOSE  
Komunikacijos	ir	technologijų	perdavimo	centro	vadovas	Edvinas	Samys,	 
inovacijų	rinkodaros	specialistė	dr.	Aistė	Ragauskaitė

Diskusija

10.35–11.00 PERTRAUKA

11.00–12.30 DARBAS SEKCIJOSE 

(pranešimų	trukmė	–	7	min.,	klausimų	ir	atsakymų	trukmė	–	3	min.)

Data: balandžio 15 d., 9.00–13.00

Renginio globėjas 
Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos	savivaldybių	asociacijos	prezidentas

• nau j au s i mok s l i n i ų t y r imų r e zu l t a t a i • pa žang i o s i d ė j o s • r ea l ū s s p r end ima i

Ateitis priklauso inovatoriams



1 sekcija 
Moderuoja	prof.	dr.	Vilma	Atkočiūnienė,	Bioekonomikos	plėtros	fakultetas

MIESTO KAIMO INTEGRACINIŲ RYŠIŲ STIPRINIMAS KURIANT  
VIETOS MAISTO SISTEMAS IR VYSTANT VIETOS TURIZMĄ

Aptariami klausimai:
11.00–11.10 Vietos maisto sistemų kūrimas savivaldybėse  

Bioekonomikos	plėtros	fakulteto	prof.	dr.	Vilma	Atkočiūnienė	
11.10–11.20 Saugokime bioįvairovę mieste ir kaime  

Agronomijos	fakulteto	doc.	dr.	A.	Amšiejus	
11.20–11.30 Miškų ekosisteminės paslaugos miesto gyventojams  

Miškų	ir	ekologijos	fakulteto	doc.	dr.	Remigijus	Žalkauskas
11.30–11.40 Želdynų inventorizacija, medžiai gamtos paminklai:  

būklė, tvarkymo programos  
Miškų	ir	ekologijos	fakulteto	lekt.	dr.	Julius	Bačkaitis,	lekt.	dr.	Kšištof	Godvod

11.40–11.50 Viešųjų erdvių projektavimas dalyvaujant VDU Kraštovaizdžio dizaino studentams   
Miškų	ir	ekologijos	fakulteto	lekt.	Mantas	Pilkauskas			

11.50–12.10 Link sumaniojo vietos turizmo vystymo  
Bioekonomikos	plėtros	fakulteto	doc.	dr.	Rasa	Pranskūnienė,	 
Anykščių	r.	savivaldybės	Kultūros,	turizmo	ir	komunikacijos	skyriaus	specialistė	 
Kristina	Kiaušaitė	ir	asociacijos	„Anykščių	turizmo	klasteris“	valdybos	 
pirmininkė	Sonata	Veršelienė	

Apibendrinimas

2 sekcija 
Moderuoja	dokt.	Virginija	Kargytė,	Bioekonomikos	plėtros	fakultetas	

BIOEKONOMIKA TVARIAM REGIONŲ VYSTYMUISI 

Aptariami klausimai: 
Sinergijos tarp savivaldybių ir veiksmingų strateginių priemonių paieška
11.00–11.05 Bioekonomikos vystymo modeliai regionuose 

Moderatorė	dokt.	Virginija	Kargytė
11.05–11.15 Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m.  

Asociacijos	„Klaipėdos	regionas“ l.	e.	p.	vykdančioji	direktorė	Eglė	Stonkė	
11.15–11.25 Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategija  

Tauragės	regiono	plėtros	tarybos	pirmininkas,	Jurbarko	rajono	savivaldybės	meras	
Skirmantas	Mockevičius,	Lietuvos	Respublikos	Seimo	narys	Jonas	Gudauskas	

Įgalinančios aplinkos tvariam regionų vystymuisi kūrimas
11.25–11.35 Socialinės infrastruktūros vystymo scenarijai  

Bioekonomikos	plėtros	fakulteto	doc.	dr.	Gintarė	Vaznonienė
11.35–11.45 Partnerystė tvarkant bioskaidžias atliekas  

Žemės	ūkio	inžinerijos	fakulteto	prof.	dr.	Kęstutis	Navickas
11.45–11.55 Mąstykime proaktyviai: žalieji finansai ir jų potenciali nauda regionų vystymui 

Bioekonomikos	plėtros	fakulteto	prof.	dr.	Vilija	Aleknevičienė,	 
dokt.	Asta	Bendoraitytė



Tvarus ir aukštą pridėtinę vertę kuriantis bioverslas regionuose
11.55–12.05 Ūkių pajamų didinimo modelis pasitelkiant ES paramos priemones  

Bioekonomikos	plėtros	fakulteto	prof.	dr.	Jan	Žukovskis
12.05–12.15 Bioverslų vystymas regionuose: kaip sukurti aukštą pridėtinę vertę? 

Bioekonomikos	plėtros	fakulteto	doc.	dr.	Jolita	Greblikaitė,	dokt.	Judita	Astrovienė
12.15–12.25 Biotechnologijos regionų bioekonomikos vystymui ir žaliajai transformacijai:  

kaip užtikrinti reikiamas kompetencijas ir paskatinti inovacijas?  
Lietuvos	biotechnologų	asociacijos	viceprezidentė	dr.	Inga	Matijošytė

Apibendrinimas 

3 sekcija 
Moderuoja prof.	dr.	Rolandas	Bleizgys,	Žemės	ūkio	inžinerijos	fakultetas

ATEITIS – SUMANIOJI INŽINERIJA 

Aptariami klausimai:

11.00–11.10 Sumaniosios gyvulininkystės tvari plėtra  
Žemės	ūkio	inžinerijos	fakulteto	prof.	dr.	Rolandas	Bleizgys	

11.10 –11.20 Pieninkystės ūkių tvarumo vertinimas  
Bioekonomikos	plėtros	fakulteto	lekt.	Rolandas	Rakštys

11.20–11.30 Sumanioji augalininkystės inžinerija  
Žemės	ūkio	inžinerijos	fakulteto	prof.	dr.	Egidijus	Šarauskis	

11.30–11.40 Dirvožemio drėgmės reguliavimas – išmanioji melioracija  
Vandens	ūkio	ir	žemėtvarkos	fakulteto	doc.	dr.	Inga	Adamonytė	

11.40–11.50 Nuotekų dumblo panaudojimo galimybės  
Vandens	ūkio	ir	žemėtvarkos	fakulteto	doc.	dr.	Algirdas	Radzevičius	

11.50–12.00 Energetinių augalų panaudojimas biokurui  
Žemės	ūkio	inžinerijos	fakulteto	prof.	dr.	Algirdas	Jasinskas	

12.00–12.10 Biodujų energetika – verslui ir aplinkos taršos mažinimui  
Žemės	ūkio	inžinerijos	fakulteto	prof.	dr.	Kęstutis	Navickas,	 
doc.	dr.	Kęstutis	Venslauskas	

11.10–12.20 Bioekonomikos verslų vystymosi tendencijos regionuose  
Bioekonomikos	plėtros	fakulteto	doc.	dr.	Daiva	Makutėnienė

Apibendrinimas

4 sekcija 
Moderuoja	prof.	dr.	Vaclovas	Bogužas,	Agronomijos	fakultetas

NUO LAUKO IKI STALO – PARTNERYSTE GRĮSTA PAŽANGIŲ REGIONŲ  
VYSTYMO STRATEGIJA 

Aptariami	klausimai:
11.00–11.10 Sveikas dirvožemis ir sveikatai palankus maistas  

Agronomijos	fakulteto	prof.	dr.	Elvyra	Jarienė,	doc.	dr.	Zita	Kriaučiūnienė
11.10–11.20 Aukštos pridėtinės vertės žaliava auginant daržo augalus vertikaliose sistemose 

Agronomijos	fakulteto	dr.	Jurgita	Kulaitienė,	doc.	dr.	Judita	Černiauskienė	
11.20 –11.30 Kaip išsaugoti maisto produktų biologinę vertę ir technologijų tvarumą?  

Žemės	ūkio	inžinerijos	fakulteto	doc.	dr.	Egidijus	Zvicevičius,	 
doc.	dr.	Rasa	Čingienė



11.30 –11.40 Biologiškai vertingų produktų įtraukimas į šeimų maitinimąsi  
Agronomijos	fakulteto	prof.	dr.	Elvyra	Jarienė,	doc.	dr.	Aurelija	Paulauskienė

11.40–11.50 Sosnovskio barščio kontrolės galimybės  
Agronomijos	fakulteto	doc.	dr.	Darija	Jodaugienė,	 
prof.	dr.	Aušra	Marcinkevičienė,	doc.	dr.	Aušra	Sinkevičienė

11.50–12.00 Daugianariai pasėliai sveikam dirvožemiui formuoti  
Agronomijos	fakulteto	prof.	dr.	Aušra	Marcinkevičienė,	dokt.	Aušra	Rudinskienė	

12.00–12.10 Agroekologiniai principai tvariai ūkių plėtrai  
Agronomijos	fakulteto	doc.	dr.	Aida	Adamavičienė	

Apibendrinimas

5 sekcija 
Moderuoja	dr.	Artūras	Kibiša,	Miškų	ir	ekologijos	fakultetas	

ŽALIOJO KURSO GALIMYBĖS ŽMOGUI IR GAMTAI

Aptariami klausimai:
11.00–11.10 Kaip  biologinės įvairovės išsaugojimas gali prisidėti prie regiono vystymosi? 

Miškų	ir	ekologijos	fakulteto	lekt.	dr.	Žydrūnas	Preikša	
11.10–11.20 Europos žaliasis kursas mokesčių kontekste 
 Bioekonomikos	plėtros	fakulteto	lekt.	dr.	Erika	Besusparienė
11.20–11.30 Dirvožemio ištekliai Lietuvoje ir tvarumo atkūrimas  

Agronomijos	fakulteto	doc.	dr.	Jūratė	Aleinikovienė	
11.30–11.40 Ekologinis ūkininkavimas kaip aplinkosauginė priemonė  

Miškų	ir	ekologijos	fakulteto	prof.	dr.	Laima	Česonienė,	 
Agronomijos	fakulteto	doc.	dr.	Jolanta	Sinkevičienė

11.40–11.50 Žemės naudojimo struktūriniai pokyčiai siekiant  
mažinti išmetamų dujų kiekius  
Vandens	ūkio	ir	žemėtvarkos	fakulteto	doc.	dr.	Jolanta	Valčiukienė,	 
lekt.	dr.	Daiva	Juknelienė

11.50–12.00 Išmaniųjų technologijų taikymas laukinių žvėrių padarytai žalai  
žemės ūkio kultūroms nustatyti  
Miškų	ir	ekologijos	fakulteto	lekt.	Kastytis	Šimkevičius

Apibendrinimas

Kviečiami pasisakyti:
Algirdas	Klimavičius,	Aplinkos	ministerijos	Gamtos	apsaugos	politikos	grupės	vadovas
Saulius	Jasius,	Žemės	ūkio	ministerijos	Tvarios	žemės	ūkio	gamybos	politikos	 
grupės	vyresnysis	patarėjas
 

12.40–13.00 FORUMO APIBENDRINIMAS

Sekcijų moderatorių apibendrinamasis žodis forumo baigiamajame posėdyje
Moderuoja	prof.	dr.	Vilma	Atkočiūnienė,	Bioekonomikos	plėtros	fakultetas


