PROGRAMA
Rugsėjo 28 d. (ketvirtadienis)
8:30 - 9:30
Salė A

Dalyvių registracija. Susitikimai ir pokalbiai prie kavos
XIV KONFERENCIJOS-DISKUSIJŲ FORUMO „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2017” ATIDARYMAS
Sveikinimo žodis

9:35

LR Seimo atstovai
LR aplinkos ir ūkio ministerijų atstovai
Asociacijų atstovai
Aplinkos ministerijos ar LR Seimo aplinkosaugos komiteto apžvalginis pranešimas

9:55

PLENARINIS POSĖDIS
ATLIEKŲ TVARKYMAS 2030 LIETUVOJE – EUROPOS ŽIEDINĖS EKONOMIKOS KONTEKSTE
#visiemsforumodalyviams

Linijinio mąstymo provokacija. Žiedinių inovacijų vertė
Nelinijinės dinamikos dėsniai| Skandinaviškas valdymas| Britiškas įsitraukimas | Žiedinės ekonomikos
iššūkiai ir sėkminga patirtis
Valda Chošnau, UAB „Exitus“ vadovė
Konferencijos-diskusijų forumo partnerių, temų, aktualijų ir tendencijų pristatymas
10:20

„Išlikimo kontekste Žiedinės ekonomikos galimybių / atliekų tvarkymo sistemos ateitį kurs tvarumo
lyderių tinklas versle, žiniasklaidoje ir bendruomenėje, valdžioje.“
Lina Šleinotaitė-Budrienė, Forumo turinio vadovė, UAB „Ekokonsultacijos“ vadovaujančioji partnerė
Žalioji saviapgaulė Žiedinės ekonomikos prieangyje. Ar išdrįsime grįžti prie šaknų?

10:45

„Nepaisant privačių įmonių ir visuomenės skirtumų, lyderiai gali mokytis, kaip visuomeninių
judėjimų / ekobendruomenių sumanytojai sudomina ir sutelkia žmones, kad susivoktų, skleistų ir
įtvirtintų naujas visuomenines normas.“
Vismantas Satkauskas, Ekobendruomenių asociacijos valdybos narys

10:45 - 11:15

Kavos pertrauka

11:15

Pavojingų e-atliekų sekimo eksperimentas: ar jų kelias netolsta nuo gamintojų ir importuotojų
socialinės atsakomybės?
Linas Ivanauskas, EEPA direktorius
ATLIEKŲ TVARKYMAS 2030, PERDIRBIMO ATEITIS IR ŽIEDINĖ EKONOMIKA: SVARBIAUSI ASPEKTAI

11:45

#naujienos #gyventojams #vartotojams #pramonei #savivaldybėms #regionųatliekųtvarkymocentrams #gamintojams
#importuotojams #jųorganizacijoms #atliekų tvarkytojams #energijosgamintojams #valstybės institucijoms
#nevyriausybinėmsorganizacijoms #tvarkytojams #energijosgamintojams #valstybės institucijoms #nevyriausybinėms
organizacijoms

Inga Muliuolė, Lina Šleinotaitė-Budrienė, UAB „Ekokonsultacijos“ komanda ir partneriai
Marija Lippa, aplinkosaugos konsultantė

12:15

Biologinė mimikrija ir Žiedinė ekonomika – tvariųjų ateities verslų pagrindas
Rasa Tumaševičiūtė, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ekspertė
Maisto atliekų tvarkymas: ES ir Jungtinės Karalystės patirtis
Domantas Travcevičius, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ ekspertas
Emma Tillbrook, Eunomia Research and Consultancy (pozicija tikslinama)
Energetinė nepriklausomybė. Atliekų naudojimo energijai infrastruktūros plėtra ir nauda
#visiemsforumodalyviams

Pranešėjas tikslinamas
Nauja Lietuvos energetikos strategija. Sąsajos su Valstybinio atliekų tvarkymo plano nuostatomis
#visiemsforumodalyviams

Martynas Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas
12:30 - 14:00

Pietūs
Žiedinės ekonomikos įgyvendinimo teisiniai aspektai: ar teorija toli nuo praktikos versle ir teisme?

14:00

#visiemsforumodalyviams

Vilma Ramanauskaitė, ILAW advokatų kontoros partnerė
Būti ar nebūti MBA Lietuvoje?
#visiemsforumodalyviams

14:30

(pozicija tikslinama)
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DISKUSIJA: KONTROLINIS KLAUSIMYNAS DARBAMS, DIEGIANT ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PAKETĄ
15:30

15:30 - 16:00

Diskusiją moderuoja: Lina Šleinotaitė-Budrienė, Forumo turinio vadovė, UAB „Ekokonsultacijos“
vadovaujančioji partnerė
Kavos pertrauka
Salė A
Atliekų tvarkymo sektoriaus finansų analizė

16:00 - 18:00

#savivaldybėms #atliekųtvarkytojams
#valstybėsinstitucijoms

Salė B
ATLIEKŲ TVARKYMO SEKTORIAUS AKTUALIJOS
#savivaldybėms #atliekųtvarkytojams
#valstybėsinstitucijoms

Pranešėjai tikslinami

Atliekų tvarkymo sektorius žiniasklaidos
monitoringo akimis
Jūratė Stankuvienė, UAB „Mediaskopas“ vadovė

Kokie iššūkiai ir galimybės laukia nuo 2019 m.?
Atliekų tvarkymo įstatymo pataisų poveikis
rinkai ir jos dalyviams
Pavojingų atliekų laikymas, biologinių atliekų
sąvoka, papildanti atliekų surinkimo sistemą,
pokyčiai pavojingų atliekų tvarkymo
licencijavime, banko garantija visų atliekų
tvarkymui – apibrėžta, kad veterinarijos tarnyba
maisto tvarkymo subjektuose prižiūri biologinių
atliekų susidarymą vietoje; solidarumo,
proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų
susigrąžinimo principai, padangų tvarkymo
reikalavimai, nauja pakuočių atliekų tvarkymo
organizavimo licencijavimo tvarka.
Loreta Juškaitė, UAB „Baltic Environment“
direktorė
Vilma Ramanauskaitė, ILAW advokatų kontoros
partnerė

Darbo rinkos tendencijos Lietuvoje. Atliekų
tvarkymo sektoriaus atvejai
#savivaldybėms #atliekųtvarkytojams
#valstybėsinstitucijoms

Marija Paulauskaitė, „Biuro“ pardavimų vadovė
Baltijos šalims

Diskusija
Ar naujos Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos
paskatins konkurenciją ir efektyvų paslaugos
teikimą atliekų tvarkymo rinkoje?
Kiek Lietuvai reikia naujų organizacijų? Naujos
licencijavo tvarkos poveikis rinkai. Ar įstatymo
pataisos išsprendė aktualiausias problemas?
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Dalijimosi ekonomikos užuomazgos ir reikšmė
#savivaldybėms #atliekųtvarkytojams
#valstybėsinstitucijoms

Sąvartynų kasybos politika: požiūris ES ir
Lietuvoje. Europos projektai, pirmų realių
tyrimų rezultatai Lietuvoje. Nauda

Dalinuosi.lt (pranešėjas tikslinamas)
Laura Ambrutienė, LePlayGo įkūrėja

#verslui #pramonei #savivaldybėms #atliekųtvarkytojams

Pakartotinis panaudojimas: O WASTE ROOM |
TIRELESS

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos
informacinė sistema (GPAIS): kaip jai
pasiruošti?

#savivaldybėms #atliekųtvarkytojams
#valstybėsinstitucijoms

Dalia Mauricaitė-Kalinauskienė
Vilius Benetis ir TIRELESS komanda

Prof. dr. Gintaras Denafas, KTU

#savivaldybėms #atliekųtvarkytojams
#valstybėsinstitucijoms

Jolanta Graudinytė, UAB „Ekokonsultacijos“
atliekų apskaitos ekspertė
Žiedinės ekonomikos projektų finansavimas ir
nauji verslo modeliai

Ekologų tinklo pristatymas
Marija Lippa, koordinatorė

Parama aplinkosaugai – galimybės,
panaudojimas, perspektyvos. Parama privačiam
sektoriui: -eko ir susijusios sritys. Sėkmingos
paramos principai: ką verta žinoti ir kokių
veiksmų imtis?
Vismantas Satkauskas, UAB „Sėkmės
sprendimai“ vadovas

20:00

Vakarienė su programa
Koncertuoja „The Voiceless“ – tai naujas energijos užtaisas gerai žinomoje roko klasikoje! „QUEENS
OF ROSES“ – nenumaldoma energija scenoje, šėlti verčianti muzika ir moteriška aistra.

Rugsėjo 29 d. (penktadienis)

Salė A

9:00

9:35

XIV KONFERENCIJOS-DISKUSIJŲ FORUMO „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2017“ ANTROS DIENOS
ATIDARYMAS
Antros dienos temų pristatymas
Lina Šleinotaitė-Budrienė, Forumo turinio vadovė, UAB „Ekokonsultacijos“ vadovaujančioji partnerė
Atliekų sektorius – ateities lyderis
Vilma Karosienė, aplinkosaugos ekspertė
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Salė A

Turinio partneris BNI

Salė B

Turinio partneris

10:30 – 13:00

B2B tiklaveika ir dalijimosi ekonomikos
pridėtinė vertė
#atliekų tvarkytojams #pramonėsįmonėms #verslui

Tvarus savivaldybių valdymas
Nauji modeliai Lietuvoje. Naujas atliekų
tvarkymo sistemos planavimas, organizavimas
ir integravimas
#savivaldybėms #regionųatliekųtvarkymocentrams

DALIJIMOSI EKONOMIKA – INOVATYVUS B2B
MODELIS

INTEGRUOTOS SAVIVALDYBIŲ VALDYMO
PLATFORMOS LIETUVOJE

„Laimi besidalijantys.“ (angl. Givers Gain®)

Žaneta Stasiškienė, KTU APINI vadovė

BNI Lietuva skyrių narių ir atliekų tvarkymo
sektoriaus įmonių, tinklaveikos renginys

Išmanios savivaldybės modelis

Būtina išankstinė atliekų sektoriaus, pramonės,
verslo ir BNI narių registracija el. paštu
lina@ekokonsultacijos.lt. Vietų skaičius ribotas.

Įvadas į tinklaveiką. Verslo ryšių plėtra: ar kada
ėjote į verslo renginį su tikslu?
Mindaugas Daraškevičius, BNI Lietuva, Centro ir
Vakarų regiono direktorius, konsultantas,
MiniBoss Business School mokyklos savininkas

Ar įmanoma verslą suderinti su socialine
atsakomybe? Kas geriau: duoti ar gauti?

Eugenijus Rimkevičius, UAB „Technologinių
paslaugų sprendimai“ vadovas

Atliekų tvarkymo planavimas: valstybinis
planavimas vs regionų ir savivaldybių atliekų
tvarkymo planavimas. Praėjusio periodo patirtis
Lina Šleinotaitė-Budrienė,
UAB „Ekokonsultacijos“ vadovaujančioji
partnerė
2014–2020 m. ES parama komunalinių atliekų
tvarkymui: apžvalga, pastebėjimai ir pasiūlymai
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Justas Gavėnas, Talentų namai

BNI Lietuva narių ir atliekų tvarkymo, pramonės
įmonių 30 sek. prisistatymai

Regioninis investicijų projektų vertinimas –
privalumas ar trūkumas? Vieningos investicijų
projektų metodikos naudojimo pliusai ir minusai.
Alternatyvų vertinimas ir pasirinkimas. Paraiškų
teikimas ir vertinimas. Pirkimų vykdymas ir
projektų įgyvendinimas
Gediminas Naujokas, UAB PRIC vadovas

Edukacija
Kaip realiai veikia BNI? Geroji praktika. Sėkmės
pavyzdžiai. Kaip išnaudoti? Nauja verslo
filosofija ir kultūra Lietuvoje
Rolandas Valaitis, „Emovents“ vadovas,
BNI Amber
13:00

XIV KONFERENCIJOS-DISKUSIJŲ FORUMO „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2017” apibendrinimas ir
uždarymas

Atkreipiame dėmesį į sąmoningą popieriaus vartojimą ir rekomenduojame nespausdinti renginio programos bei kitos
pateikiamos informacijos, kurią visuomet surasite mūsų svetainėje.
Pastabos:
•
•
•

Programa gali keistis.
Konferencijos organizatoriai ir partneriai už pranešimų turinį neatsako.
Pirmos dienos (rugsėjo 28 d.) pranešimai bus verčiami į anglų / lietuvių kalbas.
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