
 

Mokslinė-praktinė konferencija  

„Regionų plėtra – 2017“ 

 

Aleksandro Stulginskio universiteto Centrinių rūmų Iškilmių salė, 

Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. (GPS: 54.893818, 23.835378) 

2017 m. balandžio mėn. 20-21 d. 

 

2017-04-20 (ketvirtadienis) 

09:30 – 10:00 Registracija ir pasitikimo kava 
 

10:00 – 10:20 Sveikinimai konferencijos dalyviams 

Antanas Maziliauskas, Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius, 

Antanas Nesteckis, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, 

Povilas Mačiulis, Kauno miesto mero pavaduotojas ir Kauno regiono plėtros tarybos 

pirmininkės pavaduotojas, 

Giedrius Surplys, Vidaus reikalų viceministras 
 

10:20 – 12:30 Plenariniai pranešimai (po 15-20 min.):  
 

„Nacionalinės regioninės politikos tobulinimas“, Giedrius Surplys, Vidaus reikalų 

viceministras.  
 

„Regioninio vystymosi perspektyvos Europos Sąjungos raidos kontekste ir finansavimo 

galimybės po 2020 metų“, Bronis Ropė, Europos Parlamento narys.  
 

"Lietuvos ekonomikos būklė: iššūkiai regioninei politikai", Jonas Rasimas, Ekonomikos 

valdysenos pareigūnas Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje.  
 

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba įgyvendinant regioninės politikos uždavinius“, Ana 

Stankaitienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos 

departamento direktorė.  
 

„Lietuvos kaimo raidos regioniniai aspektai“, Rasa Melnikienė, Lietuvos agrarinės 

ekonomikos instituto direktorė. 
 

„Šalies ūkio plėtros skatinimo uždaviniai mažinant regioninio išsivystymo netolygumus“, 

Lineta Jakimavičienė, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos vyriausioji patarėja.  

 

12:30 – 13:30 Pietūs (švediškas stalas salės fojė) 

 

13:30 – 15:30 Norvegijos gerosios praktikos pavyzdžiai, sprendžiant regioninio vystymosi ir savivaldos 

tobulinimo uždavinius (anglų kalba, po 15-20 min.): 
 

“International cooperation - a tool for regional development”, Mrs. Marit Einen, Senior 

adviser, Hordaland County Council. 
 

“The Hardanger Council experience how to make cooperation between municipalities - a tool 

for regional development”, Mrs. Trude Rinaldo, Senior adviser for Hardanger Council. 
 

“eCultura – Be there future!”, Mr. Lennart Fjell, Director for Culture, Fjell municipality.  
 

“Regional Development – the synergy between K-12 education and local business in the 

Fourth Industrial Revolution”, Mr. Andreas Nordeide, Pedagogical ICT Consultant, Office of 

Education, Fjell municipality.  
 

“eHealth – challenges, regional organisation and examples”, Mr. Ivar Petter Grøtte, Western 

Norway Research Institute, director for the research. 
 

“Regional development planning and governing”, Mr. Arne Monrad Johnsen, Sogn og 

Fjordane County Council.  

 

15:30 – 16:00 Diskusijos prie kavos puodelio 



16:00 – 17:30 Projekto „Savivaldos institucijų darbuotojų gebėjimų ugdymas viešųjų paslaugų procesų 

valdymo ir efektyvumo didinimo srityje“ rezultatų aptarimas (anglų kalba, po 15-20 min.): 
 

„Savivaldybių valdymo procesų analizė ir viešųjų paslaugų teikimo kokybės bei efektyvumo 

didinimas“, doc.dr. Mantas Vilkas ir doc.dr. Jurga Bučaitė-Vilkė. 
 

„Gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės bei medicininės slaugos ir socialinių paslaugų 

namuose organizavimo gerinimas, siekiant sumažinti gyvenimo kokybės netolygumus 

skirtinguose Lietuvos regionuose“, prof.dr. Dalia Štreimikienė ir doc.dr. Rimantas Dapkus. 
 

„Socialinio dialogo skatinimas ir galimų korupcijos apraiškų mažinimas“, prof.dr. Ryšardas 

Burda ir doc.dr. Rimantas Dapkus.  
 

„Norvegijos gerosios patirties pritaikomumas Lietuvoje ir projekto dalyvių pasitenkinimo 

rezultatais analizė“, doc.dr. Jurga Bučaitė-Vilkė ir doc.dr. Rimantas Dapkus.  
 

 

2017-04-21 (penktadienis) 

ASU 4-tieji rūmai, Universiteto 8A, Akademija, Kauno r. (GPS: 54.8937480, 23.9918799) 
 

09:00 – 13:00 Kūrybinės dirbtuvės (darbas grupėse anglų kalba - workshop), skatinant tarpregioninį 

bendradarbiavimą įvairiose viešojo sektoriaus srityse, Mrs. Marit Einen, Mr. Ivar Petter Grøtte, 

doc.dr. Jurga Bučaitė-Vilkė ir doc.dr. Rimantas Dapkus. 
 

13:00 – 14:00 Pietūs 
 

14:00 – 17:00 Bendradarbiavimo pavyzdžių aptarimas aplankant sėkmingai įgyvendintus projektus, Artūras 

Pupalė ir Rimantas Dapkus. 
 

 

Konferencijos organizacinio komiteto nariai ir konferencijos moderatoriai: 

Doc.Dr. Rimantas Dapkus – Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas ir Aleksandro Stulginskio universiteto docentas; 

Doc.Dr. Jurga Bučaitė-Vilkė – Lietuvos regioninių tyrimų instituto ekspertė ir Vytauto Didžiojo universiteto lektorė; 

Antanas Alvikas - Lietuvos regioninių tyrimų instituto direktorius; 

Mrs. Marit Einen – Hordalando apskrities tarybos vyriausioji patarėja; 

Mr. Ivar Petter Grøtte – Vakarų Norvegijos tyrimų instituto tyrimų vadovas;  
 

Kontaktai pasiteiravimui: 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas, K.Donelaičio g. 33-506, Kaunas LT- 44240 

Mob.tel.: 8-687-41422 Rimantas Dapkus ir 8-612-55865 Antanas Alvikas,  

E-paštas: Rimantas.Dapkus@gmail.com,  LRTI@LRTI.LT , Antanas@LRTI.LT  
 

Konferencija finansuojama iš 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ,,Gebėjimų stiprinimas ir institucinis 

valstybės, paramos gavėjos ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas‘‘ programos 

finansuojamo projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-010 „Savivaldos institucijų darbuotojų gebėjimų ugdymas viešųjų 

paslaugų procesų valdymo ir efektyvumo didinimo srityje“ir organizuojama projekto partnerių: VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų 

instituto kartu su Kauno, Ukmergės, Jonavos, Tauragės ir Šilalės rajonų bei Kauno miesto savivaldybių administracijomis bei 

partneriais iš Norvegijos Karalystės - Hordalando apskrities tarybos administracijos ir Vakarų Norvegijos tyrimų instituto: 
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