Pirmoji Lietuvoje tarptautinė konferencija
„EKOLINK 2022. Ekologinė gamyba. Pakeliui į 2030“
EKOLINK 2022 vyks rugsėjo 22 – 23 dienomis VDU Žemės ūkio akademijoje, parodos „Inno
panorama 2022“ metu, kuri šiemet yra dedikuota tvarumui, ekologijai, žaliajam kursui.
PRELIMINARI PROGRAMA
Rugsėjo 22 d.
10-12 val. Ekologinės politikos link. Strateginė sesija apie esamą ekologinės rinkos
situaciją bei jo ateitį Lietuvos bei Europos sąjungos kontekste.
Ekologinės rinkos situacija Lietuvoje ir perspektyvos
Ekologija kaip Europos žaliojo kurso tikslų sprendimo dalis:
kaip pasiekti 25 % tikslą?
Ekologijos vystymosi tendencijos ES iki 2030 m.
Ekologijos svarba ir perspektyvos
Panelinė diskusija. Ekologiškų produktų paklausos
skatinimas: sąmoningumas, prieinamumas, sąlygų
ekologinės gamybos užtikrinimui kūrimas.
Diskusija ir klausimai

Kęstutis Navickas,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras
Pierre Bascou,
Europos Komisija DG AGRI B direktorius
Tvarumui
Tarptautinės ekologinės organizacijos IFOAM
OE atstovas
Virginija Lukšienė,
VŠĮ Ekoagros direktorė
Pranešėjai

Dalyviai

13-16 val. Ekologinės gamybos ir perdirbimo link – verslo sėkmės istorijos ir galimybės.
Ekologinio maisto prekybos situacija Lietuvoje ir perspektyvos
Ekologinių kooperatyvų patirtis Lietuvoje
Grandinių trumpinimas: tiesioginės ekologinių produktų
prekybos galimybės
Įkvepiančios istorijos. Lietuvos patirtis – Auga Group istorija

Įkvepiančios tarptautinės istorijos. Prancūzijos ekologinių ūkių
asociacijos INTERBIO Nouvelle-Aquitaine patirtis.
Panelinė diskusija. Ilgalaikių tikslų laikymasis ir atsparumas
momentinėms tendencijoms
Diskusija ir klausimai

Liudvikas Aleliūnas
RIMI Tvarumo ekspertas
Nikolajus Dubnikovas,
Bio LEŪA direktorius
Vaiva Bastienė,
VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Gediminas Judzentas,
AB „AUGA group“ marketingo ir tvarumo
direktorius
Jerome Cinel,
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine direktorius
Pranešėjai
Dalyviai

Rugsėjo 23 d.
09-12 val. Ekologinio viešojo maitinimo link– geroji užsienio šalių praktika ir proveržio
Lietuvoje sąlygos.
Ekologinio maisto tiekimo į ugdymo įstaigas ir ligonines
Lietuvoje skatinimas
EKO viešojo maitinimo sertifikavimas – taisyklės ir galimybės

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

Sveikatai palankus pranešimas. Edukavimas nuo mažų dienų

Raminta Bogušienė,
VšĮ "Sveikatai palankus" direktorė
Niclas Klixbüll,
Danijos Ekologinės Asociacijos Rinkodaros
skyriaus Projektų vadovas
Pranešėjai

Įkvepiančios istorijos. Danijos Nacionalinės ekologinės
asociacijos tikslai, veiksmai ir pasiekimai viešojo maitinimo
srityje.
Panelinė diskusija. Kaip užtikrinti ekologinių maisto
produktų paklausą, kad garantuotume jų gamybą.
Diskusija ir klausimai

VŠĮ Ekoagros atstovas

Dalyviai

13-16 val. Ekologijos mokslo ir praktikos link – naujausios technologijos, tyrimai,
perspektyvos.

Ekologinis ūkininkavimas ES: faktai ir skaičiai
Ekologinės gamybos efektyvumas praktikoje
BioSuisse - aukštesnių nei ekologijos standartų kėlimas ir
įgyvendinimas.
Ar ekologinis žemės ūkis išgelbės Baltijos jūrą nuo taršos?
Netradicinės ekologiško ir įprastinio maisto žaliavų kokybės
vertinimo galimybės
Ilgalaikio ekologinio ūkininkavimo, sertifikuotų trąšų ir dirvos
gerinimo priemonių įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms
Lietuvos ekologinės gamybos sistemoje
Tikslioji žemdirbystė ir skaitmeninių technologijų plėtra - raktas į
žaliąjį susitarimą
Konferencijos apibendrinimas ir pabaiga.

VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida
Miceikienė
Ūkininkas Valentinas Genys
Rachel Reist,
Bio Suisse Tarptautinis padalinys
VDU ŽŪA prof. dr. Laima Česonienė
VDU ŽŪA doc. dr. Daiva Šileikienė
VDU ŽŪA dr. Juozas Pekarskas
Agroekologijos centro vadovas
Remigijus Savickas,
EWA technikos direktorius

Nekantriai laukiame naudingų ir įdomių diskusijų apie ekologinės gamybos ateitį ir tikimės, kad
dalyvius įkvėps ir motyvuos iškilūs pranešėjai bei ekologijos vizionieriai.
Kviečiame rezervuoti datą ir registruotis konferencijai el.paštu ekolink@ekoagros.lt.
Dalyvavimas konferencijoje ir pietūs užsiregistravusiems dalyviams – nemokami.

