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KONFERENCIJA 

 „Žalioji strategija verslui: planas Kauno regionui“ 

2018 m. birželio 19 d. 

Programa [GALI KEISTIS] 

9:00 Registracija, pasitikimo kava 

10:00 Konferencijos atidarymas 

  Jono Gursko, Kauno raj. savivaldybės mero pavaduotojo sveikinimas 

 Benjamino Žemaičio, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento sveikinimas 

 Virginijaus Šmigelsko, bendrovės „Lietuvos žinios“ generalinio direktoriaus 

sveikinimas 

 Įvadiniai pranešimai: Regionų konkurencingumo iššūkis - kaip jį įveikti? 

10:15 Tvari plėtra ir žalioji ekonomika - kas tai? 

Remigijus Lapinskas, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas 

10:30  Pasaulio ekonomikos pulsas tankėja: kaip nelikti proveržio paraštėse? 

 Indrė Genytė-Pikčienė, banko „Luminor“ vyriausioji analitikė 

11:00 Investicijos į žaliąjį sektorių - kaip jas pritraukti? 

Laurynas Suodaitis, „Investuok Lietuvoje” gamybos projektų vadovas 

I-oji dalis: Kauno regionas – tvaraus verslo bastionas: misija įmanoma? 

11:15 Kauno rajonas - kur esame ir kur norime būti? 

Darius Šlapikas, Kauno raj. savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vedėjas 

Irena Marcinkevičienė, Kauno raj. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus vedėja 

11:30  Švedijos patirtis diegiant žaliuosius sprendimus 

Gustav Landhal, Stokholmo miesto planavimo ir aplinkos departamento direktoriaus 

video pristatymas 

11:40 Panelinė diskusija: Kaip į Kauno regioną pritraukti tvarias investicijas? 

 Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė  

 Saulius Grinkevičius, Kėdainių r. savivaldybės meras 

 Alvydas Vaicekauskas, Prienų r. savivaldybės meras  

 Indrė Antanaitienė, Raseinių r. savivaldybės Ekonomikos ir ūkio departamento                     

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja 

Benjaminas Žemaitis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas 
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 Virginijus Šmigelskas, bendrovės „Lietuvos žinios“ generalinis direktorius  

 (sąrašas pildomas) 

12:30 Pietų vaišėsRaudondvario dvaro oranžerijos restorane 

II-oji dalis: Žaliasis verslas  - galimybė kiekvienam 

 Žiedinė ekonomika 

13:30 Atliekų tvarkymo sprendimai: ekonomiškumas, inovacijos, plėtra. 

Jurgita Petrauskienė, atliekų surinkimo ir tvarkymo bendrovės „VSA Vilnius“ vadovė 

13:45 Kaip užsidirbti iš nereikalingo plastiko? Įmonės „Elegrotech“ polietileno 

perdirbimo technologijos pristatymas 

Osvaldas Markevičius, atliekų tvarkymo sektoriaus inovacijų konsultantas 

14:00   Efektyvus ir ekologiškas pastatų šiltinimas 

Tomas Šamrovas, ekovatą gaminančios įmonės „Eko Iso“ vadovas 

14:15 „LIFE programa žiedinės ekonomikos idėjoms finansuoti“ 

  Kristina Cijūnėlienė, Aplinkos projektų valdymo agentūros projekto „LIFE gebėjimų   

stiprinimas Lietuvoje“ atstovė 

14:30 Kavos pertrauka 

 Mažiau taršus transportas ir logistika 

15:00  Elektromobiliai – ateitis šiandien 

 Laurynas Jokužis, Lietuvos elektromobilių asociacijos pirmininkas, įmonės „Elinta“ 

atstovas 

15:15  Tarptautinių Mažiau taršios logistikos apdovanojimų 2018 pristatymas 

 Ieva Budraitė, Žaliosios politikos instituto vadovė, projekto „Low Carbon Logistics“ 

koordinatorė Lietuvoje 

 Efektyvi viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė 

 15:25  Teritorijų priežiūros sutarčių įgyvendinimas ir kontrolė: praktinis Olandijos 

 pavyzdys 

 Ala Kuzmickienė, aplinkosauginiais klausimais konsultuojančios įmonės „Optimus  

monitus“ vadovė 

 Darnus vartojimas ir socialinė atsakomybė 

15:40 Giedrius Bučas, pokyčių lyderis, iniciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ autorius 

16:00 Konferencijos uždarymas 
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