
Data:
Laikas:
Vieta:

2022 m. rugsėjo 21 d.
9.00 – 17.00
Zyplių dvaras, Tubelių
kaimas, Lukšių seniūnija,
Šakių rajonas

Forumas (konferencija)

VERTĖS KŪRIMO INOVACIJOS PLĖTOJANT BIOLOGIŠKAI
VERTINGŲ PRODUKTŲ TRUMPĄSIAS TIEKIMO

GRANDINES IR VIETOS RINKAS“
Forumo moderatorius Rimantas ČIŪTAS, Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo

inovatorių asociacijos direktorius

EIP veiklos grupės vykdomo projekto „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų
plėtra“ Nr. 35BV-KK-18-1-06620-PR001

Registracija 

9:00   
EIP veiklos grupės dalyvių produktų pristatymas

Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams

10:00  

Zyplių dvaras ir Kuchmistrų restoranas – trumposios maisto tiekimo grandinės
šiuolaikiškas variantas

10:30 |  Arūnas TARNAUSKAS, UAB “Gulbelė” vadovas (derinama)

EIP projekto „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir
vietos rinkų plėtra“ geroji patirtis

10:10  |  dr. Vilma ATKOČIŪNIENĖ, EIP veiklos grupės „InnoFood Hub“ projekto
vadovė, VDU Žemės ūkio akademija

Lokalių maisto sistemų kūrimas ir vietos rinkų plėtra – naujojo programinio laikotarpio
(2021-2027 m.) viena iš svarbiausių kaimo atsparumo palaikymo strateginių krypčių

10:50 |  Rimantas ČIŪTAS, EIP veiklos grupės „InnoFood Hub“ konsultantas

Kviečiame registruotis:
https://forms.gle/EUua8jiXKx52DNDm7

Mus galite sekti 
Facebook paskyroje: EIP veiklos grupė  „Innofood Hub“, 

Internetinėje svetainėje: https://innofoodhub.vdu.lt
Organizatorių vardu: Vilma Atkočiūnienė 

El. paštas: vilma.atkociuniene@vdu.lt, Tel. nr. +370 682 14169



Forumas (konferencija)

Trumpųjų biologiškai vertingo maisto tiekimo grandinių rizikų valdymas ir sprendimų

paramos sistemos demonstravimas

11:30 | dr. Dalius SERAFINAS, EIP veiklos grupės „InnoFood Hub“ konsultantas, UAB
„Kvalitetas“

Arbatos pertrauka ir pažintis su EIP projekto dalyvių pasiektai rezultatais

11:10   

Trumposios maisto tiekimo grandinės vertės kūrimo inovacijos vartotojų akimis –
pažintis su sociologinių tyrimų rezultatais

12:10 |  dr. Gintarė VAZNONIENĖ, dr. Ilona KIAUŠIENĖ, dr. Vilma ATKOČIŪNIENĖ,
EIP veiklos grupės „InnoFood Hub“ tyrėjos, VDU Žemės ūkio akademija

Biologiškai veiklias medžiagas kaupiančių augalų derliaus dorojimas ir laikymas:
tikslai, rizikos ir sprendimai

11:50  |  dr. Egidijus ZVICEVIČIUS, EIP grupės „InnoFood Hub“ tyrėjas, VDU Žemės
ūkio akademija

Pietūs

12:30  

Natūralios spalvos ir skoniai virtuvėje

14:40 |  Saulė SERAFINIENĖ, EIP grupės „InnoFood Hub“ konsultantė, UAB „Kvalitetas“

Pažintis su Zyplių dvaru, vynuogynu ir vyno gamybos verslu

13:15  

Kviečiame registruotis:
https://forms.gle/EUua8jiXKx52DNDm7

Mus galite sekti 
Facebook paskyroje: EIP veiklos grupė  „Innofood Hub“, 

Internetinėje svetainėje: https://innofoodhub.vdu.lt
Organizatorių vardu: Vilma Atkočiūnienė 

El. paštas: vilma.atkociuniene@vdu.lt, Tel. nr. +370 682 14169



Forumas (konferencija)

Biologiškai vertingų maisto produktų edukacija – degustacija „Atspėk ir pajausk
naują skonį!"

15:15 | Asta Ramaškevičienė, Gintarė Serafinaitė-Laucė ir Dovilė Čiūtaitė-Ilevičienė,
EIP grupės „InnoFood Hub“ savanorės - konsultantės

Kavos pertrauka

15:00   

Biologiškai vertingų produktų realizavimas trumposiose maisto tiekimo grandinėse

dr. Vilma ATKOČIŪNIENĖ, dr. Gintarė VAZNONIENĖ, dr. Ilona KIAUŠIENĖ, dr.
Valdemaras MAKUTĖNAS, VDU Žemės ūkio akademija

Diskusijos prie EIP projekto stendinių pranešimų

16:00 

Biologinės vertės trumpojoje tiekimo grandinėje didinimas: erškėtrožės, pluoštinės
kanapės, šaltalankiai

dr. Egidijus ZVICEVIČIUS, dr. Juozas PEKARSKAS, dr. Aurelija PAULAUSKIENĖ,
VDU Žemės ūkio akademija

Vietos rinkai skirtų biologiškai vertingų produktų asortimento didinimas

dr. Aurelija PAULAUSKIENĖ, VDU Žemės ūkio akademija

Pluoštinių kanapių žiedynų gausinimo geroji praktika

Nerijus RIAUBA, Rimantas ČIŪTAS, Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo
inovatorių asociacija

Dirvožemio kokybės gerinimo praktika siekiant užtikrinti derliaus biologinę vertę

dr. Juozas PEKARSKAS, VDU Žemės ūkio akademija

Kviečiame registruotis:
https://forms.gle/EUua8jiXKx52DNDm7

Forumas remiamas projekto Nr.35BV-KK-18-1-06620-PR001, kuris finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų 

EIP grupės „InnoFood Hub“ dalyvių ir konsultantų baigiamoji diskusija apie 
biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių skatinimą ir vietos rinkų plėtrą

16:00 


