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Partneriai:  

    
 

Moderatorė: Giedrė Bielskytė, komunikacijos ekspertė 

 

9.00–9.10 Įžanginis žodis: dalyvių pasveikinimas, konferencijos tikslai 
Ugnius Jankauskas, „Verslo žinių“ generalinis direktorius 

9.10–9.30 
20 min. 

Tvarumo vakcina karščiuojančiam pasauliui 
Dovilė Grigienė, „Swedbank“ Lietuvoje vadovė 

9.30–9.50 
20 min. 

Tvarumu pagrįsta verslo strategija 
Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius 

9.50–10.10 
20 min. 

Strateginiai tvarumo sprendimai gamybos įmonėje 
Rolandas Viršilas, „Švyturio-Utenos alaus“ generalinis direktorius 
Kalbina: Agnė Ranonytė, „Verslo žinios“ 

10.10–10.25 Klausimai – atsakymai 

10.25–10.50 Pertrauka  

10.50–11.10  
20 min. 

Rožinių akinių keitimas į žaliausius pasaulyje marškinėlius. SBA grupės patirtis 

 Tvarus verslas: tarp pasirinkimo ir neišvengiamybės 

 Tvarumo iniciatyvos NT, tekstilės ir baldų sektoriuose 

 Ekonominiai tvarumo aspektai 

 Iššūkiai ir pavojai siekiant išlaikyti tvarų kursą 
Jolanta Grašienė, SBA grupės viceprezidentė 

11.10–11.30 
20 min. 

Kaip išlaikyti verslo tvarumą jį perduodant kitam savininkui? 

 Kaip išvengti „vienas žingsnis pirmyn, du - atgal“ perdavimo procese? 

 Kodėl galimas savininko sugrįžimas po atsitraukimas yra problema? 

 4 žingsniai, užtikrinantys sklandų perdavimą išvengiant atsitraukimo nuo priimtų sprendimų 
Daiva Ušinskaitė – Filonovienė, advokatų kontoros „Wint“ vadovaujančioji partnerė 

11.30–11.50 
20 min. 

Kaip tvarumas gali padėti eksportuoti? 
Daina Kleponė, „Verslios Lietuvos“ generalinė direktorė 

11.50–12.05 Klausimai – atsakymai 

12.05–13.00 PIETŪS 

13.00–13.20 
20 min. 

Kodėl Europa pažaliavo ir kiek atspalvių turi žalia spalva? 
Marius Vaščega, Europos Komisijos nario Virginijaus Sinkevičiaus, atsakingo už aplinkosaugą, vandenynus ir 
žuvininkystę, komandos vadovas 

13.20–13.40 
20 min. 

Žiedinė ekonomika: transformacijos iššūkiai verslui ir vartotojams 
Ruslanas Radajevas, „Neo Group“ generalinis direktorius 

13.40–14.00 
20 min. 

Drąsos, drąsos, visuomet tik drąsos! Kodėl Napoleono kvietimas vis dar aktualus: „Telia Lietuvos“ patirtis 
siekiant drąsių aplinkosaugos tikslų 
Aurelija Žėkienė, „Telia Lietuvos“ kokybės, standartų, darbuotojų saugos ir aplinkosaugos komandos vadovė 

14.00–14.15 Klausimai – atsakymai 

14.15–14.40 Pertrauka 

14.40–15.00 
20 min. 

Tvarios inovacijos energetikoje: kaip atrodytų energetiškai sumani diena? 
Paulius Kozlovas, „Ignitis grupės“ inovacijų vystymo departamento vadovas 

15.00–15.40 
40 min. 

Tyrimo pristatymas ir pokalbis:  Kodėl socialinė atsakomybė atsiduria svarbiausių Lietuvos verslo  
tikslų paraštėse? 
Mantas Nemickas, „Epson Europe“ verslo plėtros vadovas Baltijos šalims 
Lina Sabaitienė, Lietuvos Respublikos energetikos viceministrė 
Audronė Alijošiutė-Paulauskienė, Baltijos aplinkos forumo ekspertė, nepriklausoma Lietuvos nacionalinio koordinacinio  
Centro (EBPO gairės daugiašalėms įmonėms) ekspertė 
Kalbina: Agnė Jašinskienė, „Verslo žinios“ 

15.40–15.55 Klausimai – atsakymai 

15.55–16.00 Konferencijos apibendrinimas 
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