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Šio renginio tikslas— aptarti svarbiausius dalykus, susijusius su
energetinio saugumu, aplinkosauga ir atsakingu politiniu suverenitetu
Programa
I dalis: Energetinis saugumas: perspektyva iš Europos
Lietuvos energetinė ir politinė nepriklausomybė: tikrovė ar iliuzija?
Pranešėjai:

Julius Pranevičius, Lietuvos generalinis konsulas Niujorke, „Lietuva: žygis į energetinę
nepriklausomybę"
Dr. Dainius Genys Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Energetinio saugumo mokslinių tyrimų
centras, „Energetinės nepriklausomybės paieškos Baltijos šalyse"
Dr. Giedrius Česnakas, Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, politikos mokslų lektorius
(nuotoliniu būdu), „Energetinis saugumas Baltijos šalyse: platesnio bendradarbiavimo
galimybės“
Diskusijos dalyvis: Dr. Paulius Grantas, Georgia Gwinnett College, politikos mokslų lektorius
Klausimai ir atsakymai : Moderatorė Dr. Dovilė Budrytė, Georgia Gwinnett College, politikos
mokslų profesorė

II dalis: Aplinkai draugiškas energetinis saugumas
Studentų projektas "Pavojingų oro teršalų matavimas ir politikos analizė, susijusi
su aplinkosaugos teisėsauga Atlantos miesto apylinkėse"
Projekto santrauka:
21-ajame amžiuje technologinė pažanga turi daug nepageidaujamų poveikių, kurie yra labiau ar
mažiau kenksmingi visuomenei. Deja, Džordžijos valstija šiuo metu yra viena iš penkių valstijų,
kurios valstijos lygmeniu neįgyvendino jokių iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama spręsti aplinkos
teisingumo klausimus (tokius kaip skirtingi taršos poveikiai bendruomenėms, kurių nariai
priklauso skiringoms etninėms ar tautinėms grupėms bei skiriasi pagal pajamų lygį). Siekiant
sukurti teisingus įstatymus, teršalų matavimai turi būti atliekami kreipiant dėmesį į geografinius
skirtumus. Šis tyrimas—tai partnerystė tarp GGC dėstytojų ir studentų su konsultantu
Greenlaw, aplinkos teisingumo teisine įstaiga Atlantoje. Partnerystės tikslas—rinkti duomenis
politikos iniciatyvos didinti aplinkosauginį teisingumą Džordžijoje palaikymui.
Projekto vadovai: Dr. Laura Young, GGC, politikos mokslų lektorė, ir Dr. Kathryn Zimmerman,
GGC, chemijos mokslo lektorė
Projekto dalyviai: Max Doster (pranešėjas), Whitney Hudson, Amber Kembrew, Jessica
Kerrigan, Drasti Patel, Denicia Williams ir Santessa Young
Klausimai ir atsakymai: Moderatorė Dr. Dovilė Budrytė, politikos mokslų profesorė

Biografijos
Dovilė Budrytė yra Politikos mokslų profesorė ir prodekanė Georgia
Gwinnett College. Ji dėsto Amerikos vyriausybės pagrindus,
tarptautinius santykius, tarptautinį vystymąsi ir kitus politikos mokslų
dalykus. Jos publikacijų sąraše yra moksliniai straipsniai ir keturios
knygos. 2014-15, jai buvo suteiktas Džordžijos valstijos universitetų
sistemos geriausios dėstytojos vardas.

Giedrius Česnakas yra Politikos mokslų ir diplomatijos lektorius
Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Jo daktaro disertacija "Energijos
ištekliai Rusijos užsienio politikoje su Baltarusija ir Ukraina (20002012)" laimėjo Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimą už geriausią
tyrimą, atliktą jaunų mokslininkų humanitarinių ir socialinių mokslų
srityse. 2014-16 metais jis buvo politikos mokslų ir diplomatijos
fakulteto prodekanas Vytauto Didžiojo universitete. Tais pačiais metais
jis dirbo Energetinio saugumo tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto mokslininku, kur
leido metinį mokslinių tyrimų leidinį "Lietuvos energetinis saugumas: Metinė apžvalga" (20112015).
Dainius Genys yra Energetinio saugumo tyrimų centro Vytauto Didžiojo
universitete mokslininkas. Po sociologijos daktaro laipsnio, jis neseniai
baigė dar vieną projektą "Energetikos grėsmių poveikis Lietuvos
visuomeninei sanglaudai." Jis buvo vizituojantis mokslinis bendradarbis
Harriman instituto Rusijos, Eurazijos ir Rytų Europos studijų centre
(Kolumbijos universitetete Niujorke), NATO Energetinio saugumo
kompetencijos centre (Vilniuje), Maxwell pilietybės ir viešųjų reikalų
institute (Syracuse University, Sirakūzai, JAV) ir Eco Energy Ltd bei Hario S. Trumano taikos
tyrimų institute (Hebrew universitetas, Izraelis). Dr Genys dalyvavo daugelyje projektų,
finansuojamų Lietuvos mokslo tarybos ir Europos Komisijos.
Paulius Grantas yra Politikos mokslų lektorius Georgia Gwinnet
College. Jis dėsto Amerikos vyriausybės pagrindus, valstijų ir
savivaldybių politinius pagrindus, įvadą į politikos mokslus ir kitus
dalykus GGC. Jis apsigynė savo daktaro disertaciją politikos mokslų
srityje Ilinojaus universitete Čikagoje. Dr. Grantas yra GGC
bendruomenės sodo įkūrėjas.

Julius Pranevičius yra Lietuvos Respublikos generalinis konsulas
Niujorke. Jis baigė bakalauro ir magistro studijas Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų institute Vilniaus universitete. Jis buvo Europos
Sąjungos departamento direktorius Lietuvos Respublikos Užsienio
reikalų ministerijoje (URM) ir ES Tarybos pirmininkavimo departamento
direktorius taip pat URM.

Laura D. Young yra politikos mokslų lektorė Georgia Gwinnett College. Ji
apsigynė politikos mokslų daktaro laipsnį Purdue universitetete. Jos
moksliniai interesai--saugumo tyrimai, ypač klausimai, susiję su aplinkos
krizių ir išteklių trūkumais bei šių įvykių pasekmėmis valstybių ir
visuomenių raidai.

Kathryn Zimmermann yra Chemijos mokslo lektorė GGC. Ji apsigynė
daktaro disertaciją Aplinkos toksikologijos srityje University of California
Riverside. Ji atliko daug mokslinių tyrimų aplinkosaugos srityje ir pabaigė
papildomus mokslus po daktaro disertacijos University of California San
Diege.

Projekto dalyviai:
Max Doster trečius metus studijuoja politologiją ir istoriją Georgia Gwinnett College. Jis turi
patirties su politikos formavimu ir vadovavo GGC komitetui, susijusiu su Gerontologijos mokslo
programų steigimu ir plėtra visoje Džordžijos valstijos universitetų sistemoje.
Whitney Hudson yra Georgia Gwinnett College Biochemijos ketvirto kurso studentė. Ji yra Beta
Beta Beta CHI Lambda skyriaus ir GGC Biologijos klubo narė. Ji neseniai pristatė savo mokslinį
darbą studentų konferencijoje GGC.
Amber Kembrew yra Georgia Gwinnett College Aplinkos studijų antrakursė. Ji yra vieno
studentų klubo pirmininkė ir Aplinkosaugos klubo pirmininko pavaduotoja.
Jessica Kerrigan yra Georgia Gwinnett College Politikos mokslų ketvirtakursė. Ji yra teisininkų
draugijos pirmininkė ir Politikos mokslų klubo narė. Ji turi patirties su politinio elgesio ir rinkėjų
dalyvavimo tyrimais ir aktyviai dalyvavo teisėsaugos kūrime su su vietiniais politikais.
Drasti Patel yra Georgia Gwinnett College biochemijos ketvirtakursė. Ji neseniai pristatė savo
darbą studentų konferencijoje GGC.
Denicia Williams yra Georgia Gwinnett College Politikos mokslų trečiakursė bei studentų
bendrijos „Keturi ramsčiai“ narė. Ji aktyviai dalyvauja ginant gyvūnų teises.

Santessa Young yra Georgia Gwinnett College politikos mokslų trečiakursė bei aktyvi studentų
bendrijų narė.

Padėka
Dr Dainius Genys vizitą į Jungtines Amerikos Valstijas parėmė Lietuvos Fondas, pelno nesiekianti organizacija,
investuojanti į švietimą. Ačiū Atlantos lietuvių bendruomenei, pelno nesiekiančiai organizacijai, įsikūrusiai
Atlantoje, ir Dr. Scott Boykin, GGC politikos mokslų programos koordinatoriui, už jų paramą.

