Tarptautinė konferencija
„LEADER Lietuvoje 10 metų“
2014 m. spalio 15–16 d.
Anykščiai
PRELIMINARI DARBOTVARKĖ
Spalio 15 d. (trečiadienis)
Pažintinė-praktinė diena

08.00–10.30

Atvykimas ir įsikūrimas viešbučiuose

10.30–11.00

Vykstančiųjų paėmimas nuo viešbučių ir registracija

11.00–16.00

Išvyka autobusu į projektus
11.30–12.15 Karklų labirintas Skapiškių kaime
Prieš 3 metus 1 ha teritorijoje iš karklų buvo supinta apie 2 km tvora
ir įkurtas teminis karklų labirintų parkas
UAB „Adovis“ savininkas Deividas Dilys
12.45–13.30 Vandenlenčių parkas
Anykščių rajone įkurtas vandenlenčių parkas su 210–230 m. ilgio
traukos lynų sistema, pontoniniu lieptu, patalpomis ir lauko terasa,
tinklinio aikštele
MB „Traukos slėnis“ savininkai Tomas Kairys ir Matas Jakovlevas
14.00–15.30 Troškūnų bažnyčios ansamblis ir rūsiai
Bažnyčios rūsio patalpų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės
poreikiams
Troškūnų šv. Trejybės bažnyčios klebonas Saulius Filipavičius
Pietūs ir grįžimas į viešbučius

16.00–19.00

Laisvas laikas (18.45 paėmimas nuo viešbučių)

19.00–23.00

Vakarienė. Konkurso „LEADER apdovanojimai
apdovanojimas
Anykščių menų inkubatorius (J. Biliūno g. 53, Anykščiai)
Elegantiška laisvalaikio apranga (casual)

2014“

nugalėtojų

Spalio 16 d. (ketvirtadienis)
Konferencija-forumas
Anykščių menų inkubatorius, J. Biliūno g. 53, Anykščiai

Kviestiniai forumo svečiai: žurnalistas, publicistas, „15min“ vyriausiasis redaktorius Rimvydas Valatka,
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros vedėjas prof. Arūnas Poviliūnas,
Kauno technologijos universitetas Viešosios politikos ir administravimo instituto prof. Algis Krupavičius

09.30–10.00

Registracija

10.00–10.15

Sveikinimo žodis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas (derinama)

10.15–10.30

„LEADER metodo poveikis kaime“
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas (derinama)

10.30–10.45

„Kaimo pokyčių valdymas“
Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Klavdija Stepanova

10.45–11.15

Forumo diskusija

11.15–11.30

Kavos pertrauka

11.30–11.45

„Verslumas kaime“
Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas

11.45–12.00

„Vietos valdžia – partneris nuosekliai kaimo plėtrai“
Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas (derinama)

12.00–12.15

„Pilietinės visuomenės formavimas kaime“
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė

12.15–12.45

Forumo diskusija

12.45–14.00

Pietūs

14.00–14.15

„Austrijos sėkmės istorijos“
Austrijos atstovas (derinama)

14.15–14.30

„LEADER patirtis Estijoje“
Estijos kaimo tinklo atstovas Konstantin Mihhejev

14.30–14.45

„Europos patirtis, pritaikoma Lietuvai“
ELARD arba DG AGRI atstovas (derinama)

14.45–15.15

Forumo diskusija

15.15–15.45

Konferencijos uždarymas

Konferencijos metu nuo 10 val. iki 14 val. Anykščių menų inkubatoriuje dalyviai galės aplankyti
amatininkų ir kūrėjų dirbtuves.
Konferenciją organizuoja:
Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su Anykščių vietos veiklos
grupe
Daugiau informacijos:
Simonas Pusvaškis (koordinatorius), tel. (8 37) 39 75 65, mob. 8 633 60 317,
el. p. Simonas.Pusvaskis@zmmc.lt

