Tarptautinės konferencijos
EUROPA REGIONAMS – REGIONAI EUROPAI
Aktuali programa
Vieta: Utenos rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salė, Utenio a. 4, Utena
2014 m. spalio 16 d.
9.30 - 10.00 Konferencijos dalyvių registracija. Kava su užkandžiais.
10.00 - 10.05 Sveikinimo žodis. LR Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktorius
Julius Pranevičius, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Utenos kolegijos direktorius prof. dr.
Gintautas Bužinskas.
10.05 – 10.25 Regionų ateitis Europoje ar Europos ateitis regionuose? LR Seimo narė Milda Petrauskienė.
10.25 – 10.45 Lietuvos regioninė politika: pastarasis dešimtmetis ir ateities vizija. Dr. Gediminas
Česonis, LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio
koordinavimo skyriaus vedėjas.
10.45 – 11.05 Europos Sąjungos investicijos Utenos miestui ir rajonui - investicijos į žmonių saugią
socialinę ir ekonominę aplinką. Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.
11.05 – 11.25 Regionų ekonominio aktyvumo didinimas. Jaunimo bedarbystės problemos ir jų
sprendimas. Wojciech Duranovski, Janusz Korczak Pedagoginis universitetas, Lenkija.
11.25 - 11.45 Regionų plėtra ir žinių trikampiai: Švietimas - Verslas – Tyrimai. Helena Overina, Rezeknės
aukštoji mokykla, Latvija.
11.45 -12.00 ES parama aukštajam mokslui regione. Doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, Utenos kolegijos
direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, Aurelija Pelenienė, Strateginės plėtros skyriaus vedėja.
12.00 – 12.10 Atsakymai į dalyvių klausimus
12.10 - 13.00 Pietūs
13.00 -14.30 Diskusija „Utenos regiono ateities vizija: europinė tapatybė ir unikalumas“
1 grupė: Ką gali pilietiškai aktyvi bendruomenė?
Moderatorė: Giedrė Tumosaitė, Ugdymo plėtotės centras. Dalyviai: Utenos rajono NVO ir bendruomenės.
Bendruomenės galimybės įsitraukti į ES sprendimus. Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos
grupės pirmininkė.
Bendruomenių aktyvumo skatinimo metas: tradicijos ir unikalumas. Jūratė Misiūnenė, Utenos rajono
savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų raida per pastarąjį dešimtmetį. Justė Rudokienė, Utenos rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė,
Dovilė Bikelytė, Utenos visuomeninių jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
prezidentė.
2 grupė: Kokia narystės ES įtaka regiono smulkiam ir vidutiniam verslui?
Moderatorė: Vijolė Satkauskienė, Utenos apskrities darbdavių asociacijos viceprezidentė. Dalyviai: Smulkaus
ir vidutinio verslo įmonių, profesinių asociacijų atstovai, verslo konsultavimo, informavimo centrų atstovai.
Pastarojo dešimtmečio pokyčiai Utenos SVV ir jo konsultavimo sektoriuje. Irina Šeršniova, Utenos
Verslo informacijos centro direktorė.
Naujų darbo vietų kūrimasis ir verslo aplinkos gerinimas smulkiajam verslui regione. Vaidas
Lankauskas, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Utenos skyriaus pirmininkas.
ES parama verslo plėtrai. Naujų įmonių kūrimas. Albinas Kazanavičius, UAB „Utenos gelžbetonis“ ir
UAB „Strengas“ direktorius.
3 grupė: Mokymasis visą gyvenimą: mada ar būtinybė?
Moderatorė: dr. Vilija Lukošiūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė. Dalyviai: Utenos
ugdymo, švietimo ir mokymo įstaigų, bibliotekų atstovai.
Apie mokymąsi ir dalijimąsi. Dr. Vilija Lukošiūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė.
Bibliotekos vaidmuo suaugusiųjų neformaliajame švietime. Vida Garunkštytė, Utenos A. ir M. Miškinių
bibliotekos direktorė.
Mokymasis per aktyvią fizinę veiklą. Alma Gaidienė, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro direktorė.
Naujų kompetencijų įgijimas ir turimų plėtojimas. Dalia Stunžėnienė, Utenos kolegijos neformaliojo
suaugusiųjų švietimo koordinatorė.
Diskusijų pranešimų trukmė 10-20 min. Diskusijų grupės dirbs skirtingose patalpose

14.30 – 15.00 Kava su užkandžiais
15.00 – 16.00 Grupių diskusijų rezultatų pristatymas (vienai grupei iki 20 min.)
Atsakymai į klausimus
16.00 – 16.15 Konferencijos rezultatų apibendrinimas
16.15-16.30 Konferencijos uždarymas
Konferenciją moderuoja
doc. Rasa Jodienė, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Kalbų ir komunikacijos katedros vedėja
Renginys skirtas Lietuvos narystės ES 10-mečiui
Renginį inicijuoja ir organizuoja VšĮ Utenos kolegija
Renginio rėmėjai – Utenos rajono savivaldybės administracija
LR Užsienio reikalų ministerija

