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Sveikinimo kalbos
Prof. Vytautas Basys, 
Lietuvos mokslų akademijos vyriausiasis mokslinis sekretorius
Rūta Pumputienė, 
advokatė, Local American Working Group vadovė 

10:00

Pranešimas
Ar „didžioji farmacija“ yra svarbi vietinėje inovacijų ekosistemoje? 
Anthony Gemmell, 
„Johnson & Johnson Innovation“ Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos naujų įmonių ir transakcijų direktorius

10:10

Pranešimas
Inovacija vs kaina. Kaip sukurti tvarią sveikatos apsaugos ekosistemą? Tendencijos ir pokyčiai iš 
pasaulinės, europinės ir Šiaurės Europos perspektyvos
Torsten Lindström, 
„Rud Pedersen Group“ partneris, vyresnysis viceprezidentas ir Europos sveikatos apsaugos direktorius

10:40

Diskusija
Horizonto skenavimas: kodėl ir kaip reikia pradėti jį Lietuvoje?  
Dr. Alvydas Česas, 
Klaipėdos universitetinės ligoninės Onkologijos ir chemoterapijos klinikos vadovas, Lietuvos onkologų 
chemoterapeutų draugijos prezidentas  
Per Troein, 
„IQVIA“ (QuintilesIMS)  strateginių partnerysčių viceprezidentas
Dr. Rafael Popper, 
Pagrindinis mokslininkas „VTT Technical Research Centre of Finland Ltd“

11:10

Pertrauka12:10

Diskusija
Iššūkiai sveikatos apsaugos inovacijoms Baltijos šalyse 
Kristina Garuolienė, 
LR Sveikatos apsaugos viceministrė 
Paulius Gradeckas, 
LR Ministro Pirmininko patarėjas Sveikatos, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų klausimais 
Liudas Krisiukėnas, 
„AbbVie” korporatyvių reikalų vadovas
Rūta J. Laukien, 
“GrayBella Capital” vykdomoji direktorė
Anna Gran, PhD MBA 
„Johnson & Johnson Innovation“ naujų įmonių Šiaurės šalyse vadovė

13:00

Pranešimas 
Farmacijos, biotechnologijų ir sveikatos apsaugos ateitis EBPO šalyse ir Lietuvoje 
Richard P. Kivel, 
„GrayBella Capital“ vykdomasis direktorius, lektorius MIT  

14:00



LAWG NARIAI

Diskusija 
Realios priemonės, kuriomis galima skatinti gyvybės mokslų antreprenerystę 
Daina Kleponė, 
„Versli Lietuva“  generalinė direktorė
Agnė Vaitkevičienė, 
„Froceth“ direktorė
Dr. Monika Kavaliauskė, 
„CasZyme“ direktorė
Gabrielius Jakutis, 
„Vilnius-Lithuania iGEM“ 2017 m. komandos vadovas
Aurimas Pečkauskas, 
Jaunųjų gydytojų asociacijos ir Europos jaunųjų gydytojų valdybų narys

14:30

Atsisveikinimo aperityvas15:30

Anthony Gemmell yra „Johnson & Johnson Innovation“ Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos 
naujų įmonių ir transakcijų direktorius. Jis yra atsakingas už naujų įmonių Europoje 
identifikavimą, vystymą ir santykių palaikymą su „Johnson & Johnson Innovation“ centro 
partneriais (tarp jų – biotechnologijų kompanijomis,  rizikos kapitalu, nevyriausybinėmis 
organizacijomis, vyriausybėmis bei akademinėmis institucijomis). 
Prieš tai Anthony dirbo keliose verslo vystymo rolėse „Johnson & Johnson“, kur sėkmingai 
valdė didelį skaičių verslo vystymo, licencijavimo, verslo įsigijimo ir atskyrimo projektų.  
Prieš prisijungiant prie „Johnson & Johnson“ kompanijų grupės, Anthony dirbo vadybininku 
Jungtinėje Karalystėje ir EVRA naujų produktų vystymo ir verslo vienetų vadyboje su „Lilly“, 
„Servier“  ir „Bristol Myers Squibb“. 
Jis yra įgijęs biologijos mokslų laipsnį Durhamo Universitete ir Londono verslo mokyklos 
verslo administravimo magistro laipsnį.

Anthony Gemmell
„Johnson & Johnson 
Innovation“ Europos, Vidurio 
Rytų ir Afrikos naujų įmonių ir 
transakcijų direktorius

Pagrindinė Torsteno Lindströmo veiklos sritis – strateginė komunikacija su politine verslo 
aplinka, kurianti vertę visoms suinteresuotoms pusėms vietiniuose, nacionaliniuose, Šiaurės 
šalių ir Europos lygmenyse.  
Torstenas yra „Rud Pedersen“ Sveikatos apsaugos komandos Briuselyje ir Šiaurės šalyse 
pirmininkas. Jo žinios Šiaurės ir Europos Sąjungos šalių sveikatos ir socialinės apsaugos 
srityse buvo įgautos dirbant aukštose pozicijose tiek privačiame, tiek viešąjame sektoriuose.  
Prieš tai jis buvo Švedijos Parlamento narys, Ministro pirmininko patarėjas, kelių ligoninių 
valdybų narys.
Torstenas yra įgijęs verslo administravimo magistro bei istorijos ir švietimo laipsnius. 

Torsten Lindström
„Rud Pedersen Group“ 
partneris, vyresnysis 
viceprezidentas ir Europos 
sveikatos apsaugos 
direktorius 

PRANEŠĖJAI



PRANEŠĖJAI

Dr. Alvydas Česas
KUL Onkologijos ir 
chemoterapijos klinikos 
vadovas 

Daktaras Alvydas Česas yra gydytojas - onkologas, sukaupęs daugiau nei 20 metų 
patirties onkologijos srityje. Šiuo metu jis yra Klaipėdos universitetinės ligoninės 
Onkologijos ir chemoterapijos klinikos vadovas, taip pat - Lietuvos onkologų 
chemoterapeutų draugijos prezidentas. 
Jo profesiniai interesai – kolorektalinis vėžys, krūties vėžys, uro-genitalinio trakto navikai, 
melanoma. P. Česas yra daugiau nei 20 mokslinių publikacijų autorius ir bendraautorius. 
Alydas Česas yra pilnateisis Europos medicininės onkologijos (European society of 
medical oncology - ESMO) narys,  Vidurio Europos kooperatyvinės onkologijos (Central 
European Cooperative Oncology Group - CECOG) grupės narys, Nacionalinės vėžio 
profilaktikos ir kontrolės programos pirmininkas.

Per Troein
„IQVIA“ (QuintilesIMS)  
strateginių partnerysčių 
viceprezidentas

Per Troein kartu su „IQVIA“ (prieš tai – „QuintilesIMS“)  dirba jau 19 metų ir yra atsakingas 
už įmonės santykius su tiekėjais ir asociacijomis. Jis turi sukaupęs gilią patirtį generinių 
vaistų ir biologiškai panašių vaistų srityje.
Prieš prisijungiant prie „IQVIA“, Per  13 metų dirbo „Pharmacia“ Jungtinėse Valstijose ir 
Europoje. Paskutinius šešis metus jis praleido strategiškai vystant keletą didelių 
susijungimų ir įsigijimų projektų.  
Jis turi įgijęs Lundo Technologijos Instituto magistro (MSc) ir INSEAD verslo administravimo 
magistro laipsnius. 

Rafael Popper
Pagrindinis mokslininkas 
„VTT Technical Research 
Centre of Finland Ltd“

Dr. Rafael Popper yra vyriausiasis okslininkas “VTT Technical Research Centre of Finland” 
Suomijoje, taip pat - mokslinis darbuotojas Mančesterio universiteto Inovacijų stebėsenos 
institute, kur jis apsigynė daktaro laipsnį. 
Jis taip pat yra ir inovacijų direktorius „Futures Diamond“ įmonėje Čekijos Respublikoje, 
direktorius „iKnow - The Innovation, Foresight and Horizon Scanning System“, direktorius 
„International Foresight Academy (IFA)“ vasaros ir žiemos mokyklose.
Pagrindinės jo veiklos sritys: planavimas kaip politikos formavimo instrumentas, horizonto 
skanavimo metodologijos vystymas. 
Prieš persikeliant į Jungtinę Karalystę, Rafael du metus dirbo Jungtinių Tautų pramoninio 
vystymosi organizacijoje (UNIDO) bei Tarptautiniame mokslo ir aukštųjų technologijų centre 
(ICS) Italijoje. 

Kristina Garuolienė
LR Sveikatos apsaugos 
viceministrė 

Kristina Garuolienė Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakultete įgijo gydytojos pediatrės 
kvalifikaciją, vėliau mokėsi viešojo administravimo Mykolo Romerio universiteto 
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete. Tapo biomedicinos mokslų daktare.
Prieš tampant Sveikatos apsaugos ministre, ji reikšmingą savo praktinio darbo laikotarpį 
praleido valstybinėse institucijose - nuo 1999 m. ji dirbo Valstybinėje ligonių kasoje 
medicinos ir ekspertizės, vaistų kompensavimo srityse. Ponia Garuolienė taip pat turi ir 
mokslinio bei pedagoginio darbo patirties - nuo 2005 m. ji dirbo Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedros asistente, o 
nuo 2012 m. – lektore. 

Paulius Gradeckas
LR Ministro Pirmininko 
patarėjas Sveikatos, jaunimo 
ir nevyriausybinių organizacijų 
klausimais

Paulius Gradeckas 2010 m. baigė studijas Kauno medicinos universitete (šiuo metu 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), 2013 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centre įgyjo medicinos epidemiologo specializaciją. 
2008 - 2011 metais dirbo visuomenės sveikatos srityje, nuo 2011 iki 2013 m. gydytojo 
epidemiologo darbą Lietuvoje ir Budapešte (Vengrija).
2014 m. baigė programą Kurk Lietuvai, pastaruosius du metus dirbo analitinį darbą 
privačioje kompanijoje. Nuo 2016 metų gruodžio mėnesio yra Lietuvos Respublikos 
Ministro Pirmininko politinio pasitikėjimo komandos narys.



PRANEŠĖJAI

Anna Gran, PhD MBA
„Johnson & Johnson 
Innovation“ naujų įmonių 
Šiaurės šalyse vadovė

Anna Gran yra „Johnson & Johnson Innovation” naujų įmonių grupės vadovė. Ji yra 
atsakinga už naujų bendradarbiavimo, partnerysčių galimybių identifikavimą tarp “London 
Innovation Centre” ir Šiaurės šalių mokslininkų, inovatorių ir antreprenerių. Ji yra 
pagrindinis kontaktinis asmuo potencialiems Šiaurės šalių partneriams: biotechnologijų 
kompanijoms, rizikos kapitalui, nevyriausybinėms organizacijoms, vyriausybėms ir 
akademinėms institucijoms.
Prieš prisijungiant prie “Johnson & Johnson Innovation”, Anna buvo Šiaurės šalių 
onkologijos prekių ženklų vadybininkė Suomijoje. Ten ji buvo atsakinga už hematologijos 
verslo integravimą Šiaurės šalių onkologijos komandoje, prekės ženklų vystymą ir dviejų 
vėžinių vaistų strateginį vystymą.
Anna turi biochemijos daktaro laipsnį, kurį įgijo Helsinkio Universitete. Ji taip pat turi 
Kembridžo Universiteto verslo administravimo magistro laipsnį. 

Liudas Krisiukėnas
„AbbVie“ korporatyvių reikalų 
vadovas

Liudas Krisiukėnas yra „AbbVie“ korporatyvinių reikalų vadovas Lietuvoje. Prieš 
prisijungiant prie „AbbVie“, jis įgijo įvairiapusę patirtį dirbdamas „Pfizer“, „Novartis”, „Eli Lilly 
& Company“.
L. Krisiukėnas turi įgijęs Kauno medicinos universiteto medicinos daktaro laipsnį, taip pat 
studijavo Vytauto didžiojo universitete verslo vadybą ir administravimą bei verslo teisę.

Rūta J. Laukien
,,GrayBella Capital” vykdomoji 
direktorė

Ponia Rūta Jurevičiūtė Laukien yra vykdomoji direktorė Graybella Capital LLC. - rizikos ir 
privataus kapitalo investiciniame fonde, kuris orientuojasi į biotechnologijų, sveikatos 
apsaugos ir technologijų kompanijas Baltijos šalyse. Ji taip pat yra 220 vietų 
restorano/galerijos „Liquid Art House“ savininkė ir vadovė. 
Rūta Jurevičiūtė – Laukien yra sukaupusi daugiau nei 12 metų patirties investicinės 
bankininkystės srityje. Ji septynerius metus ėjo „Bear Stearns“ viceprezidentės pareigas, 
kur dirbo susijungimų ir įsigijimų bei sveikatos apsaugos grupėse ir buvo tiesiogiai 
atsakinga už 13 privataus kapitalo ir rizikos draudimo fondų. 
Ponia Laukien turi įgijusi Šiaurės Floridos universiteto Ekonomikos ir psichologijos 
bakalauro, Fuqua Verslo mokyklos verslo administravimo magistro ir Duke Universiteto 
Teisės mokyklos tarptautinės teisės magistro laipsnius. 

Richard Kivel yra  „GrayBella Capital“ – rizikos ir privataus kapitalo investicinio fondo – 
vykdomasis direktorius. „GrayBella Capital“ orientuojasi į biotechnologijų, sveikatos 
apsaugos ir technologijų kompanijas Europoje. 
Richardas yra dirbęs direktoriumi, pirmininku ir valdybos pirmininku tiek privačiose, tiek 
valstybinėse įmonėse Europoje, Rusijoje, Singapūre ir Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(JAV). Tarp tokių įmonių - „Bridgewater Associates“– didžiausias pasaulio rizikos draudimo 
fondas, kurio vertė - virš 160 mlrd. JAV dolerių. 
Richardas yra kviestinis lektorius Masačiusetso technologijų institute (Massachusetts 
Institute of Technology – MIT), Maskvos Skolkovo vadybos mokykloje ir kituose 
universitetuose Europoje bei Singapūre. Jis yra sukaupęs ilgametę mentorystės 
antrepreneriams MIT Verslo forume patirtį. Be kita ko Richardas yra ir Ispanijoje bei 
Portugalijoje įsikūrusios pasaulinės idėjų kalvės „Bankinter Innovation Foundation“ kontrolės 
grupės narys.  
Kontaktai: Richard Kivel - kivel@mit.edu - Twitter @kivel1

Richard Kivel 
 „GrayBella Capital“ 
vykdomasis direktorius, 
lektorius MIT  



PRANEŠĖJAI

Daina Kleponė
 „Versli Lietuva“  
generalinė direktorė 

Daina Kleponė yra „Versli Lietuva“  generalinė direktorė. Ponia Kleponė turi sukaupusi 
ilgametę vadovavimo patirtį skirtingose srityse ir rinkose veikusiuose lyderiaujančiuose 
projektuose ir organizacijose. 
Prieš pradedant vadovauti „Versliai Lietuvai“ Daina vadovavo tokioms Lietuvos įmonėms 
kaip „Šatrija“, „Baltika Lietuva“, „Audimas“, buvo „Lietuvos draudimo“ valdybos narė, keletą 
metų konsultavo užsienio kapitalo kompanijas Austrijoje, Šveicarijoje ir Indijoje. 
Be chemijos studijų laipsnio, ji turi ir Baltijos vadybos instituto verslo administravimo 
magistro laipsnį. 

Agnė Vaitkevičienė
„Froceth“ direktorė 

Agnės Vaitkevičienės darbas ląstelių terapijos srityje prasidėjo Vilniaus universitete (VU), 
kur 2005 m. ji baigė molekulinės biologijos specialybę. Studijų metu ji atliko praktiką VU 
Imunologijos institute, kur gilinosi į kamieninių ląstelių panaudojimo teoriją bei praktiką. 
Mokslus pratęsė Ispanijoje, Barselonos universitete, kur specializavosi organų, audinių ir 
ląstelių transplantacijų srityje, atliko praktiką Katalonijos nacionaliniame audinių ir ląstelių 
banke (BST). Studijų metu įgytas žinias gilino dirbdama VĮ „Nacionalinė sveikatos 
priežiūros laboratorija“ bei pirmajame Lietuvos privačiame kamieninių ląstelių banke. 
Kartu su partneriais 2014 m. Agnė įkūrė pirmą ir vienintelę biotechnologijų įmonę Baltijos 
šalyse, gaminančią pažangios terapijos vaistinius preparatus, individualiai pritaikytus 
kiekvienam pacientui. Visus preparatus, „Froceth“ kuria prisitaikydami prie kiekvieno 
paciento poreikių, jų gamybai naudodami paties paciento audinius ir ląsteles. Visuose 
procesuose taikomos pažangiausios somatinių ląstelių terapijos technologijos.

Dr. Monika Kavaliauskė
„CasZyme“ direktorė

Dr. Monika Kavaliauskė yra direktorė “CasZyme” - startuolyje, įsikūrusiame Vilniuje, 
Lietuvoje. Ši įmonė siekia pristatyti naujausiais ir aukščiausios kokybės tyrimais pagrįstus 
išradimus CRISPR molekulinių įrankių srityje. „CasZyme“ kuria ir apibrėžia naujus įrankius, 
skirtus CRISPR-Cas genomo redagavimo technologijai vystyti. 

Dr. Monika Kavaliauskė taip pat įkūrė Inovacijų skyrių Vilniaus Universitete, kuriam 
vadovavo 5 metus. Dr. Monika Kavaliauskė yra habilituota socialinių mokslų daktarė, turinti 
gilią patirtį biotechnologijų ir farmacijos industrijų srityse, taip pat – aukštųjų technologijų 
verslo vystyme, technologijų perdavime ir marketinge. 

Gabrielius Jakutis
„Vilnius-Lithuania
iGEM“ 2017 m. komandos 
vadovas

Gabrielius Jakutis yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto  šešto kurso studentas, 
„Vilnius-Lithuania iGEM“ 2017 m. komandos vadovas ir Inovatyvios medicinos draugijos 
Mokslo projektų koordinatorius.
Gabrielius su bendraminčiais siekia kurti atvirą, tarpdisciplininę, studentams draugišką ir 
inovacijoms palankią mokslinės tiriamosios veiklos vystymo aplinką Lietuvoje, skatinti 
savarankišką ir šiuolaikišką studentų mokslinę veiklą. 
Gabrielius yra pristatęs medicinos tyrimus dešimtyje tarptautinių kongresų, o 2017 metais 
su viena gabiausių Vilniaus universiteto gamtos ir gyvybės mokslų studentų komanda 
laimėjo didžiausią sintetinės biologijos konkursą „iGEM“.

Aurimas Peckauskas
Jaunųjų gydytojų asociacijos 
valdybos narys 

Aurimas Pečkauskas 2016 m. įgijo gydytojo anesteziologo – reanimatologo specializaciją 
Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU). 2014 – 2017 m. pagal specialybę stažavosi 
Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Suomijoje. Šiuo metu anesteziologu-reanimatologu dirba 
LSMUL Kauno klinikose. Vykdo mokslinę veiklą, atstovauja savo specialybę tiek Lietuvos, 
tiek Europos specialistų draugijose. Dirba lektoriumi LSMU – dėsto anesteziologiją bei 
lyderystę tiek ikidiplominių, tiek podiplominių studijų studentams.
Aurimas yra vienas Jaunųjų gydytojų asociacijos (JGA) įkūrėjų bei nuo 2015 m. eina 
valdybos nario pareigas, koordinuoja užsispyrėliško/beviltiško gydymo reglamentavimo 
klausimus bei aktyviai vykdo vidinius organizacijos ir išorinius mokymus netechninių 
įgūdžių srityje, organizuoja renginius. 
Aurimas yra ir Europos jaunųjų gydytojų asociacijos (EJD – European Junior Doctors) 
valdybos narys. 


