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10.00  Svečių sutikimas Ignalinos rajono savivaldybėje (mažoji salė, Laisvės a. 70, Ignalina). 

Ignalinos rajono savivaldybės pristatymas. 
11.00  Darbo grupių veikla  

 
Pirmoji darbo grupė – Mineraliniai vandenys 
Renginys vyksta Ignalinos  rajono savivaldybės salėje (Laisvės a. 70, Ignalina). 
 
Pranešimų temos:  
a) Požeminis mineralinis vanduo ir jo naudojimas 
Pranešėjas Mokslų akademijos narys emeritas Vytautas Juodkazis. 
b) Mineralinio vandens saugos ir kokybės aspektai  
Pranešėjas dr. Almantas Kranauskas, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos 
departamento Sveikatos stiprinimo ir kurortologijos skyriaus vedėjas.   
 
Dalyvauja: 
Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Edita Ryliškienė; Ignalinos 
rajono ligoninės l. e. vyr. gydytojo pareigas Stanislavas Olševskis; Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Juozas Panavas; Ignalinos 
rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas (savivaldybės gydytojas) Tomas Bakanas. 

 
Antroji darbo grupė – Ignalinos regiono darbo užimtumo problemos 
Renginys vyksta Ignalinos  AE regiono plėtros agentūros salėje (Ateities g. 23, Ignalina). 
 
Pranešimų temos:  
a) Lietuvos darbo rinkos raidos tendencijos, regioniniai aspektai 
Pranešėjai: prof. dr. (HP) Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir 
socialinių tyrimų instituto direktorius; dr. Arūnas Pocius, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir 
socialinių tyrimų instituto vyr. mokslinis bendradarbis. 
 
b) Visaginas. Elektrinė. Lietuva. 
Pranešėjas Mokslų akademijos tikrasis narys Arvydas Virgilijus Matulionis.    
 
Dalyvauja: 
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Verslo ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėjas 
Ričardas Trimonis, Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Natalija Truchina, Ignalinos 
AE regiono plėtros agentūros direktorė Inga Šidlauskienė, Utenos teritorinės darbo biržos Ignalinos 
skyriaus vedėja Alma Šerėnienė, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovas Lauris Budreckis. 

 
Trečioji darbo grupė – Krašto istorijos muziejus 
Renginys vyksta Ignalinos  kultūros ir sporto centro salėje (Ateities g. 43, Ignalina). 
 
Pranešimo tema. Regioninio muziejaus misija, veiklos kryptys ir užduotys 
Pranešėjas doc. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas.  
  
Dalyvauja: 
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Rimanta Vilčinskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Rasa 
Juodagalvienė, Ignalinos kultūros ir sporto centro direktorius Darginas Mikėnas, centro etnografė 
Marija Kirkienė, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė, 
Adomo Hrebnickio muziejaus vedėja Renata Veličkienė. 
 

13.00–14.30  Pietūs  
15.00–17.00  Trumpas supažindinimas su vykdomais projektais Ignalinos mieste, ekskursija po                                               

Aukštaitijos nacionalinį parką. 
_______________ 


