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KVIETIMAS 

 
Gerbiamieji, maloniai kviečiame Jus į mokslinę konferenciją „Šalies universaliai 

tvarios plėtros strategija“, skirtą universaliai tvarios plėtros modeliavimui.  

Tvari plėtra kelis pastaruosius dešimtmečius išlieka ta atramine kategorija, kuria 

remiantis bandoma analizuoti ir suvokti sudėtingų sistemų ar procesų dinamiką, nustatyti jų 

tarpusavio sąveikos, suderinamumo ir kitas problemas. Šalies tvarios plėtros sprendimų sėkmė 

siejama su apibendrintai suprastų investicinių išteklių bei jų pagrindu formuojamų plėtros veiksnių ir 

būtinų sąlygų įžvalgiu formavimu ir valdymu. Tik universalaus tvarumo pagrindu organizuota šalies 

plėtros strategija gali globalizacijos ir integracijos sąlygomis išsaugoti šalių, neturinčių gausių 

gamtinių išteklių ir nepasiekusių aukštų ekonominės veiklos rezultatų, galimybes stiprinti valstybinį, 

teritorinį ir ekonominį nepriklausomumą ir garantuoti efektyvių esamų ir kuriamų investicinių ir kitų 

išteklių naudojimą. Tai būtų reikšmingas indėlis į pozityvių integracinių procesų stiprinimą, 

pasitelkiant visų integracijos dalyvių interesus. 

Konferencijos tikslas – pagrįsti universaliai tvaraus koncepto ir nedidelės šalies tvarios 

plėtros programos sudarymo metodiką nedidelėms Vidurio ir Rytų Europos šalims ES narėms, 

akcentuojant jų politinę ir ekonominę plėtotę trikdančių problemų sprendimą ir kad tai sąlygotų šių 

šalių spartesnį ekonominį augimą ir lygiagretų jų indėlio veiksnumą didinant ES, kaip politinės – 

ekonominės sistemos galią ir įvairovę. 

Investicinį įžvalgumą pasirinkus pagrindiniu universaliai tvarios plėtros ištekliumi ir 

veiksniu investavimo strategija, suprasta kaip investicinių išteklių formavimas ir jų pagrindu plėtros 

veiksnių ugdymas, o taip pat optimalus investicinių išteklių pagal plėtros komponentes optimalus 

pasiskirstymas, tampa svarbia šalies universaliai tvarios plėtros programos įgyvendinimo priemone.  

  



Konferencijos tematika: 

 Investicinis įžvalgumas kaip  pagrindinis universaliai tvarios plėtros išteklius ir investavimo 

strategijos veiksnys; 

 Universaliai tvaraus koncepto ir nedidelės šalies tvarios plėtros  programos sudarymo metodikos 

pagrindimas;  

 Šalies plėtros strategijos formavimas  universalaus tvarumo pagrindu. 

 

Konferencija organizuojama vykdant, mokslinį projektą „Investavimo strategijos 

nedidelei šaliai parengimas, siekiant universalaus plėtros tvarumo”, Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-

060, remiamą Europos Socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę. 

 

KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS 

 
Pirmininkas – Prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas (Lietuvos edukologijos 

universitetas) 

Nariai: prof. dr. Vytas Navickas (Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Birutė Mikulskienė 

(Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Birutės Pitrėnaitė–Žilėnienė (Lietuvos edukologijos 

universitetas ), prof. dr. Giedrė Kvieskienė (Lietuvos edukologijos universitetas), prof. dr. Valentinas 

Podvezko (Lietuvos edukologijos universitetas), doc. dr. Anicetas Ignotas (Lietuvos edukologijos  

universitetas), doc. dr. Viktorija Stasytytė (Lietuvos edukologijos universitetas), lekt. dr. Egle 

Celiešienė (Lietuvos edukologijos universitetas). 

 

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS 
 

Pirmininkas – doc. Dr. Anicetas Ignotas, projekto vadovas.  

Nariai: Džiuljeta Ruškytė, projekto koordinatorė, doc. dr. Viktorija Stasytytė, vyriausioji mokslo 

darbuotoja, Egle Celiešienė, mokslo darbuotoja, Nijolė Maknickienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja.  

 

 

REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ 
 

Maloniai kviečiame registruotis į konferenciją iki 2015 m. balandžio 13 d. (užpildant Konferencijos 

dalyvio anketos formą). 

Registracija ir dalyvavimas konferencijoje yra nemokami.  

Užsiregistravusiems dalyviams suteikiama: 

 Galimybė dalyvauti mokslinėje konferencijoje; 

 Konferencijos pranešėjo pažymėjimas; 

 Mokslinis straipsnis, parengtas pagal moksliniam straipsniui keliamus reikalavimus ir 

recenzentų pripažintas aukšto mokslinio lygio, gali būti publikuojamas Lietuvos edukologijos 

universiteto leidžiamame socialinių mokslų žurnale: ,,Socialinis ugdymas“. Prieiga per 

internetą: < http://socialinisugdymas.leu.lt/index.php/socialinisugdymas/about >.  

 Kava, arbata, vanduo, pietūs konferencijos pertraukų metu. 

  

http://socialinisugdymas.leu.lt/index.php/socialinisugdymas/about


 

KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA 
 

Konferencija vyks 2015 m. balandžio 23 d. (ketvirtadienį), VšĮ „Jaunimo slėnis", Konstitucijos pr. 

25, II –as aukštas, Vilnius.  

OFICIALI KALBA 

 
Lietuvių kalba. 

 

 

PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR TRUKMĖ 

 
 Pranešimai pateikiami PowerPoint formatu ar kita forma. 

 Preliminari pranešimo trukmė – 15 min. 

 

KONTAKTAI 
 

Dėl registracijos ar kitų klausimų prašome kreiptis:  

Džiuljeta Ruškytė, projekto koordinatorė , 

el. paštas: dziuljeta.ruskyte@leu.lt , tel.: (8 5) 233 95 10 

 

 

KONFERENCIJOS DALYVIO ANKETA 

 
Vardas, pavardė  

Pedagoginis vardas ir mokslo laipsnis ( jeigu turite)  

Atstovaujama institucija  

Kontaktinis telefonas  

El. pašto adresas  

Dalyvavimas konferencijoje ( pažymėkite ): 

 – skaitysiu pranešimą 

 – būsiu klausytojas 

 

Pranešimo tema   

Mokslinio straipsnio tema*   

 

* Mokslinis straipsnis, parengtas pagal moksliniam straipsniui keliamus reikalavimus ir recenzentų 

pripažintas aukšto mokslinio lygio, gali būti publikuojamas socialinių mokslų žurnale: ,,Socialinis 

ugdymas“. Prieiga per internetą: < http://socialinisugdymas.leu.lt/index.php/socialinisugdymas/about 

>.  

 

 

Užpildytą konferencijos dalyvio anketą pateikti iki 2015 m. balandžio 13 d.: 

el. paštu: dziuljeta.ruskyte@leu.lt 

faksu: (8 5) 233 95 10  
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