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• Saugi vieta rasti temas, kurios yra prioritetinės visiems, ir
jas išdiskutuoti.
• Ideali vieta būti išgirstam, klausyti ir keistis nuomonėmis.
• Bendro supratimo, susitikimų, įsipareigojimų, aktyvizmo,
pokyčių ir bendradarbiavimo arena.
Pramonės įmonėms | Verslui | Tvarios plėtros lyderiams | Politinių partijų strategams |
Savivaldybių tarybų ir administracijos atstovams, atsakingiems už atliekų tvarkymo
infrastruktūrą bei organizavimą | Gamintojams, importuotojams ir jų organizacijoms |
Gyventojams | Vartotojams | Žiniasklaidai | Vyriausybės atstovams | Seimo nariams |
Valstybinių institucijų atstovams | Nevyriausybinėms organizacijoms | Konsultantams |
Mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų bei pavojingų ir specifinių atliekų
surinkėjams | Atliekų tvarkytojams | Analitikams | Investuotojams | Fondams | Bankams |
Studentams | Mokslo ir švietimo įstaigoms | Mokslininkams | Aktyvioms asociacijoms
vartojimo, aplinkosauginio švietimo srityse

Registracija: http://atliekutvarkymas.com/
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• Sprendimų priėmimas atliekų tvarkymo srityje valstybiniu lygmeniu. Švedijos ir JAV patirtis. Naujausios reguliavimo kryptys ir tendencijos.
• Atliekų perdirbimas: kokia perdirbimo ateitis Europoje ir Lietuvoje? Poveikis
komunalinių atliekų tvarkymo sistemoms Lietuvoje.
• Atliekų perdirbimo pramonė Lietuvoje: kas iš jos liko, artimiausių metų poreikiai ir iššūkiai.
• Europos Plastikų strategija. Kinijos importo draudimas ir jo poveikis pasaulinei plastikų atliekų prekybai.
• Pakuočių atliekų valdymas, tvarkymo realijos Europoje ir grimasos Lietuvoje: kas vyksta su pakuočių atliekų tvarkymo kiekiais, organizacijomis, gamintojų ir importuotojų kaštais, užduočių vykdymu bei vartotoju?
• Koks likęs realus finansavimas atliekų tvarkymo sektoriui?
• Atliekų tvarkymo kaina gyventojams: ar vėl keisis jos skaičiavimo metodika?
• Ar visų, vadinasi, niekieno? Bendrojo naudojimo išteklių valdymo iššūkiai ir
inovatyvūs modeliai.
• Automobilių atliekos ir jų tvarkymas: ateities vizijos ir poveikis dabartinėms
sistemoms.
• DISKUSIJA | Kokios prioritetinės temos svarbios prieš naująjį 2021–2027 m.
Valstybinį atliekų tvarkymo planą?
• Savivaldybių teikiamų paslaugų efektyvumo ir konkurencingumo didinimo
iššūkiai.
• Biologinių atliekų surinkimas ir apdorojimas – reguliavimas ir kas iš tiesų
vyksta Lietuvoje?
• Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita ir GPAIS - kitoks požiūris.
• Komunalinių bei gamybinių ir kitos veiklos atliekų tvarkymo tendencijos.

Interesų žemėlapis | Sisteminis požiūris | Analitinės diskusijos |
Visų suinteresuotų šalių nuomonės | Esminės atliekų tvarkymo tendencijos Lietuvoje,
kaimyninėse šalyse, Europoje ir pasaulyje | Praėjusių metų apžvalga ir prognozės /
Ateities planai | Geriausia praktika ir nesėkmės
Registracija: http://atliekutvarkymas.com/
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APIE KONFERENCIJĄ-DISKUSIJŲ FORUMĄ
„ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018“
Tai vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje, kurį atpažins kiekvienas dalyvis, vertinantis sąmoningą, etišką ir atsakingą veiklą.
Tvaraus renginio tikslas: įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo
sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo
stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.
Siekiami rezultatai: profesionalus tvaraus renginio organizavimas, vadovaujantis ISO 20121:2012 kriterijais, siekiant mažinti neigiamą renginio poveikį
aplinkai, efektyvinti organizacinius sprendimus, optimizuoti būtinus resursus,
kelti aukščiausius tvarumo reikalavimus partneriams ir tiekėjams.
Tvaraus renginio organizatorių įsipareigojimas: organizatoriai prisiima
ilgalaikę atsakingo renginio organizatoriaus poziciją ir įsipareigoja teikti
išsamias tvaraus renginio ataskaitas dalyviams, partneriams bei plačiajai
visuomenei.

Dėl bendradarbiavimo, galimų pranešimų, tyrimų, gerosios praktikos pavyzdžių
kreiptis į diskusijų forumo turinio vadovę Liną Šleinotaitę-Budrienę,
mob. +370 685 59558, el. p. lina@ekokonsultacijos.lt.
Dėl dalyvavimo kreiptis į organizatorę Valentiną Borovik,
mob. +370 612 43466, el. p. valentina@renginiai.org

Registracija: http://atliekutvarkymas.com/

