
 

 

 

KONFERENCIJA 

 „Žalioji strategija verslui: planas Panevėžio regionui“ 

2018 m. balandžio 5 d. 

Programa [GALI KEISTIS] 

9:00 Registracija, pasitikimo kava 

10:00 Konferencijos atidarymas 

 Ryčio Mykolo Račkausko, Panevėžio miesto mero sveikinimas 

 Sigito Gailiūno, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento sveikinimas 

Įvadiniai pranešimai: Regionų konkurencingumo iššūkis - kaip jį įveikti? 

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

Remigijus Lapinskas, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas 

10:20  Pasaulio ekonomikos pulsas tankėja: kaip nelikti proveržio paraštėse? 

 Indrė Genytė-Pikčienė, banko „Luminor“ vyriausioji analitikė 

10:55 Investicijos į žaliąjį sektorių - kaip jas pritraukti? 

Laurynas Suodaitis, VšĮ „Investuok Lietuvoje” gamybos sektoriaus projektų vadovas 

11:10 Teisinio reguliavimo reikšmė žaliosios idėjos įgyvendinimui 

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės 

teisės katedros vedėjas 

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

11:25 Panevėžio regionas - kur esame ir kur norime būti? 

Jokūbas Leipus, Panevėžio miesto savivaldybės Miesto plėtros skyriaus vedėjas 

11:40  Švedijos patirtis diegiant žaliuosius sprendimus 

Gustav Landhal, Stokholmo miesto planavimo ir aplinkos departamento direktoriaus 

video pristatymas 

11:50 Panelinė diskusija: Kaip į Panevėžio regioną pritraukti tvarias investicijas? 

 Povilas Žagunis, Panevėžio raj. savivaldybės meras 

 Gintautas Gegužinskas, Pasvalio rajono savivaldybės meras 

 Antanas Vagonis, Rokiškio rajono savivaldybės meras 

 Valdemaras Valkiūnas, Biržų rajono savivaldybės meras 

Rimantas Pauža, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius  

Asta Visockienė, Kupiškio rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų ir strateginio 

planavimo skyriaus vyr. specialistė 

Indrė Genytė-Pikčienė, banko „Luminor“ vyriausioji analitikė 

Laurynas Suodaitis, VšĮ „Investuok Lietuvoje” gamybos sektoriaus projektų vadovas 



 

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės 

teisės katedros vedėjas 

13:00 Pietūs (visiems dalyviams bus pateikiami kavinėje „Žaliasis žiogas“, Ukmergės g. 3)  

II-oji dalis: Žaliasis verslas  - galimybė kiekvienam 

13:45 Inovatyvių technologijų įmonės „Bioenergy LT“ veiklos ir patirties pristatymas  

doc. Audrius Gegeckas, „Bioenergy LT“ laboratorijos vadovas 

 Finansavimo galimybės 

14:00 „LIFE programa žiedinės ekonomikos idėjoms finansuoti“ 

Aušra Šmitienė, Aplinkos projektų valdymo agentūros projekto „LIFE gebėjimų 

stiprinimas Lietuvoje“ vadovė 

14:15  Lizingo nauda verslo efektyvumui. Galimybės ir mitai. 

 Dainius Jasiulis, „General Financing“ Aukštaitijos regiono pardavimo ir prekybos   

palaikymo vadovas 

 Atsinaujinanti energetika 

14:30  Biomasės energetikos galimybės 

 Vilma Gaubytė, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos direktorė  

14:45  AB „Panevėžio energija“ patirtis panaudojant biokurą 

 Robertas Kerežius, AB „Panevėžio energija“ technikos direktorius 

15:00 Biodujos – energija iš to, kas lieka. Galimybės verslui. 

Linas Jurgutis, „Modus Energy“ plėtros projektų vadovas  

15:15 Kavos pertrauka 

 Žiedinė ekonomika 

 15:30 Kaip užsidirbti iš nereikalingo plastiko? Polietileno perdirbimo technologijos 

pristatymas 

Osvaldas Markevičius, atliekų tvarkymo sektoriaus inovacijų konsultantas 

15:45 Teritorijų priežiūros sutarčių įgyvendinimas ir kontrolė: praktinis Olandijos 

pavyzdys 

Ala Kuzmickienė, aplinkosauginiais klausimais konsultuojančios įmonės „Optimus 

monitus“ vadovė 

16:00  „VSA Vilnius“ atliekų tvarkymo sprendimai. Ekonomiškumas. Inovacijos. Plėtra.  

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

 Ekologinis ūkininkavimas 

16:15 Kaip sliekai reformavo žemės ūkį? Biotechnologijos efektyviam dirvožemio 

aktyvavimui. Geroji Estijos praktika. 

Deniss Davodov, bendrovės  „BIOORG PRO” generalinis direktorius 



 

16:30 Ilzenbergo dvaras ir ūkis – patraukliausia Lietuvos dvariškos kultūros ir ūkio 

sveiko maisto turizmo vietovė 2017.  G.R.E.E.N. vertybių praktika. 

Gintaras Bingelis, Ilzenbergo dvaro ir ūkio vietininkas 

 Socialinė atsakomybė 

16:45 

 

Įmonių socialinė atsakomybė – kodėl verta ja rūpintis? 

Lukas Benevičius, verslo inovacijų konsultantas, bendrovės „Grand partners“ atstovas 

 Panevėžio apskrities ritmu: vietos verslininkų patirtys 

17:00 Diskusija 

17:15 Konferencijos uždarymas 

17:30 Vizitas į Krekenavos sen., Panevėžio raj. veikiančią kogeneracinę biodujų  

gamybos iš mėšlo srutų, kukurūzų ir žolės siloso  jėgainę  

New Heat Vokietijos įmonės MT – Energie GmbH įgaliotas atstovas,  

Organizuoja „Modus Group”. Dalyvavimas ir transportas nemokamas.  

Registracija būtina. 

 

http://www.newheat.lt/services/bioduju-jegaines/

