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galimybė prisijungti ir dalyvauti konferencijoje iš savo darbo vietos: https://bit.ly/3j2bliZ 

Atsižvelgiant į infekcijos COVID-19 plitimo grėsmę ir LRV sprendimus, raginame laikytis saugos priemonių, rekomendacijų ir būtinų sąlygų norint sumažinti ar 
panaikinti riziką užsikrėsti koronavirusu. Renginio metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

diskusijų tęsinys prie kavos puodelio.

Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodis. Šiaulių regiono ekonomistų asociacijos prezidentė 
doc. dr. Solveiga Skunčikienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė prof. dr. renata 
Bilbokaitė, Šiaulių m. savivaldybės meras artūras Visockas, Lr Seimo Šiaulių krašto bičiulių grupės 
pirmininkas dr. Stasys tumėnas

09.20–09.35 val. 

09.35–10.00 val. nacionalinės verslo asociacijos prezidentas Paulius Paulionis – „Naujasis ES struktūrinių fondų 
finansavimo laikotarpis: regionų galimybės ir seklumos“

10.00–10.25 val. Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos ekspertas Viktoras Strups – „Šiaulių regiono
2021–2027 m. plėtra: iššūkiai ir problemos“

10.25–10.50 val. Šiaulių m. savivaldybės Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva džiaugienė – „Viešųjų investicijų 
pritraukimas, panaudojimas ir siekiami rezultatai Šiaulių mieste“

10.50–11.15 val. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo komiteto pirmininkas, uaB „jupojos technika“ 
direktorius raimundas Vaišvilas – „Verslo ir jaunimo dialogas Šiaulių regone: problemos ir 
galimybės“

11.15–11.40 val. joniškio raj. IĮ „Virtienis“ įkūrėja ir direktorė neringa Striūgaitė – „Turėk idėją ir tai pavyks“
11.40–12.00 val. asociacijos „auganti Kelmė“ direktorė jolita Koryznienė – „Verslo kūrimas regionuose: kaip pagauti 

sėkmę“ 
12.00–12.30 val. Konferencijos apibendrinimas. Lr Seimo Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas dr. Stasys tumėnas, 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos regiono plėtros instituto prof. dr. diana Cibulskienė
12.30–13.00 val.

REgiSTRacija į koNfERENciją
iki rugsėjo 8 d. 12.00 val. 
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