
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Darbotvarkė 
 

1 diena: trečiadienis, kovo 24 d. 

nuo 9.00 Dalyviai prisijungia ir patikrina vertimo žodžiu / programinę įrangą 

9.30–10.45 

Įvadinė plenarinė sesija 
- FARNET pagalbos tarnybos (FSU) pasveikinimas 
- Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio 

direktorato pasveikinimas: Alenka Kampl, skyriaus vadovė, C2 
- FSU pranešimas apie geresnes vietos strategijas  
- Sausumoje įgyvendinamos FLAG strategijos  

10.45–11.15 Pertrauka 

11.15–12.15 

Susipažinkite su FLAG  

Vaizdo įrašai apie Baltijos jūros ir vidaus vandenų FLAG strategijas ir 
projektus, vykdomus Vokietijoje, Suomijoje, Lenkijoje ir Švedijoje 

12.15–14.00 Pietų pertrauka 

14.00–15.30 

Nuo iššūkių iki veiksmų 

Aukštos kokybės strategijų rengimo darbo grupės, 1 etapas 

Įvadinis FSU pranešimas, po kurio eis darbas mažose grupėse 

2 diena: ketvirtadienis, kovo 25 d. 

nuo 9.00 Dalyviai prisijungia ir patikrina vertimo žodžiu / programinę įrangą 

9.30–11.00 

Tikslai, uždaviniai, rodikliai ir veiksmų planas 

Aukštos kokybės strategijų rengimo darbo grupės, 2 etapas 

Įvadinis FSU pranešimas, po kurio eis darbas mažose grupėse 

11.00–11.30 Pertrauka 

11.30–12.30 Bendradarbiavimo integravimas į strategiją 

Geresnės vietos strategijos aplink Baltijos 
jūrą ir vidaus vandenų zonose 

 
 

TARPTAUTINIS „FARNET“ SEMINARAS, SKIRTAS „FLAG“ 

GRUPĖMS 

INTERNETU 2021 M. KOVO 24–26 D. 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/farnet-guide-20-forward-looking-strategies-fisheries-areas_el


 

 

 

Aukštos kokybės strategijų rengimo darbo grupės, 3 etapas 

Įvadinis FSU pranešimas, po kurio eis darbas mažose grupėse 

12.30–14.15 Pietų pertrauka 

14.15–15.15 

Baltijos jūros ir vidaus vandenų iniciatyvos bei rėmėjai 
- Vietinės žūklės projektas ir Baltijos žuvų projektas: Marjukka 

Porvari, John Nurminen fondas (Suomija) 
- Bendradarbiavimo projektas „Grundalas rubuilis“ (angl. „Round 

Goby“): Susanna Minnhagen, Kalmaro savivaldybė (Švedija) 
- Bendradarbiavimo platforma „Submariner“, Angela Schultz-

Zehden, „Submariner“ tinklas 
- COASTAL (programos „Horizontas 2020“ projektas): Georgia 

Destouni, Stokholmo universitetas 
- RETROUT (Tvarus žvejybinio turizmo valdymas Baltijos jūroje): 

Håkan Häggström, Stokholmo grafystės administracinė taryba  
- Programa LIFE: Šarūnas Zableckis, EASME (Mažųjų ir vidutinių 

įmonių vykdomoji agentūra) 

15.15–16.15 Bendradarbiavimo sesija (iniciatyvos ir rėmėjai) 

3 diena: penktadienis, kovo 26 d. 

nuo 9.00 Dalyviai prisijungia ir patikrina vertimo žodžiu / programinę įrangą 

9.30–10.45 

FLAG bendradarbiavimo projektų paroda 

- „Žvejybos reisas į Limfjordą“ – LAG ir FLAG bendradarbiavimo 

projektas turizmo srityje (Inger Bøgh, „Thy-Mors FLAG“, Danija) 

- Baltijos jūros ruonių ir kormoranų projektas (Esko Taanila, „South 

Finland FLAG“, Suomija) 
- „Sumani žvejyba“ (Jacek Perkowski, „Zegrze Lagoon FLAG“, 

Lenkija) 
- „Tvari verslininkystė kaimo vietovėse“ (Eha Paas, „East-Harju 

LAG“, Estija) 
- Slovėnijos vidaus vandenų produktų populiarinimo projektas 

(Manuela Bojnec, „Posavje FLAG“, SIovėnija) 

10.45–11.15 Pertrauka 

11.15–11.30 Bendradarbiavimo klinikų pristatymas 

11.30–12.00 Baigiamoji sesija ir viktorina dalyviams 

12.00–13.00 

Bendradarbiavimo klinikos – galimybė dalyviams gauti praktinių 

patarimų dėl bendradarbiavimo projektų. Tuo pat metu vyks atviras 

bendradarbiavimas 

 
 


