
 

 

 

 

 

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA 

DARNI BIOEKONOMIKOS PLĖTRA 2020: 

Nuo globalaus mąstymo link lokalaus veikimo 
 

 

Konferencijos temos: 

• Darnumas „raktas“ bioekonomikos iššūkiams spręsti 

• Bioekonomika kaimo plėtrai 

• Inovacijos investicijų, rinkų ir bio-sektoriaus plėtrai  
 

KONFERENCIJOS VIETA 

Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademija, 

Bioekonomikos plėtros fakultetas, Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r., Lietuva 
 

SVARBIOS DATOS 

2020 m. kovo 31 d. – registracijos uždarymas (žodiniai ir stendiniai pranešimai, kūrybinės dirbtuvės) 

2020 m. balandžio 23 d.  – konferencija 
 

Registracija 

Elektroninė registracija: SPAUSTI ČIA 

El.pašto adresas papildomai informacijai gauti: darnus.vystymasis@vdu.lt 
 

KONFERENCIJOS KALBA 

Konferencija vyks anglų ir lietuvių kalbomis. Stendiniai pranešimai turi būti parengti anglų k. Žodiniai 

pranešimai gali būti pristatyti anglų ir lietuvių kalbomis (tekstas skaidrėse turi būti anglų k.). 
 

REGISTRACIJOS MOKESTIS 

Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas. 
 

PUBLIKAVIMOSI GALIMYBĖS 

Moksliniame žurnale 

Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 
 

DOKTORANTŲ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 

Konferencijos dieną doktorantams organizuojame kūrybines dirbtuves „Bioekonomikos ateities 

kūrimas“. Kūrybinių dirbtuvių trukmė apie 4 val. 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2npJW244g74HrIM-8N-2Y35KvtW9l7TQkmtP_sLdfgEvL_A/viewform
mailto:darnus.vystymasis@vdu.lt
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/index


 
 

 
 

PRELIMINARI PROGRAMA 

Šiuo metu tarptautinė mokslinė konferencija „Darni bioekonomikos plėtra 2020: Nuo globalaus mąstymo prie 

lokalaus veikimo“ yra organizuojama, todėl galutinė programa bus pateikta vėliau. 

8.00-9.00 Dalyvių registracija   

9.00-9.20 Sveikinimo žodis   

9.20-10.00 Plenariniai pranešimai:   

• Darnios bioekonomikos rėmimo priemonės kaimo vietovėse     

• Bioekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyvos 

10.00-11.00 Panelinė diskusija “Bioekonomika:galimybės  kaimo vietovėms” 

• Europos kaimo plėtros tinklo atstovas (Belgija)   

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas 

• Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto atstovas 

• Aktualių verslo asociacijų atstovai 

• Šeimos ūkių / kaimo bendruomenių atstovai 

11.00-11.15 Kavos pertrauka   

11.15-13.00 I sesija “Darnumas „raktas“ bioekonomikos iššūkiams spręsti”   

13.00-14.00 Pietūs  

14.00-15.45 II sesija “Bioekonomika kaimo plėtrai” / Kūrybinės dirbtuvės “Bioekonomikos ateities 

kūrimas” (pirma dalis)   

15.45-16.00 Kavos pertrauka   

16.00-17.30 III sesija “Inovacijos investicijų, rinkų ir bio-sektoriaus plėtrai” / Kūrybinės dirbtuvės 

“Bioekonomikos ateities kūrimas” (antra dalis)   

17.30-19.00 Konferencijos apibendrinimas 

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS “Bioekonomikos ateities kūrimas” 

Pagrindinis kūrybinių dirbtuvių lektorius doc. dr. Arnis Lēnerts iš Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų 

universiteto. Pirma kūrybinių dirbtuvių dalis apims teorinę apžvalgą apie bioekonomiką. Antroje kūrybinių 

dirbtuvių dalyje darbas vyks grupėse atliekant atvejų analizę.  

Mokslinis komitetas 

Pirmininkas: 

Prof. dr. Astrida Miceikienė, Vytauto Didžiojo universitetas 

Nariai: 

Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas 

Prof. dr. Vlada Vitunskienė, Vytauto Didžiojo universitetas 

Doc.dr. Rasa Pakeltienė, Vytauto Didžiojo universitetas 

Prof. dr. Irina Pilvere, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas 

Prof. dr. Andra Zvirbule, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas 

Organizacinis komitetas 

Pirmininkas: 

Lekt. Erika Besusparienė, Vytauto Didžiojo universitetas 

Nariai: 

Doc. dr. Arnis Lēnerts, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas 

Dokt. Aušra Nausėdienė, Vytauto Didžiojo universitetas 

Dokt. Virginija Kargytė, Vytauto Didžiojo universitetas 

Dokt. Jevgenija Česnauskė, Vytauto Didžiojo universitetas 

 


