ANTRASIS TVARUS
LIETUVIŠKAS RENGINYS
Rugsėjo 27-28 d. Druskininkai

ISO 20121:2012

PROGRAMA
Rugsėjo 27 d. (ketvirtadienis)
8.30–9.30

Salė A
9.35 – 10.00

Dalyvių registracija. Susitikimai ir pokalbiai prie kavos.
MaNNazz
XV KONFERENCIJOS-DISKUSIJŲ FORUMO „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018” ATIDARYMAS
„15 metų su atliekų tvarkymu susijusi bendruomenė renkasi tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje, kad
įsiklausytų į vieni kitų nuotaikas, poreikius, lūkesčius, bendrystes ir skirtumus. Tai tapo bendro
vertybių perkainojimo, supratimo paieškos, susitikimų, įsipareigojimų, veikimo, pokyčių ir
partnerystės bei mokymosi vieta.“
Sveikinimo žodis
Simonas Gentvilas, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas
Virginija Vingrienė, LR Seimo narė
Kęstutis Navickas, Aplinkos ministras
„Žiedinės ekonomikos galimybės pramonės skaitmeninimo šviesoje”, Kęstutis Masalskis, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija, Pramonės ir prekybos departamento atstovas
"Žiedinė ekonomika kaip žiedinė sankryža: kaip įvažiuoti?", Raminta Radavičienė, Verslo aplinkos ir ekonomikos
departamento ekspertė, Lietuvos pramonininkų konfederacija

PLENARINIS POSĖDIS
Konferencijos-diskusijų forumo partnerių, temų, aktualijų ir tendencijų pristatymas
10.00 – 10.15

Konferencijos-diskusijų forumo partneriai: Lina Šleinotaitė-Budrienė, UAB „Ekokonsultacijos“ vadovė, Eugenijus Rimkevičius,
UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ vadovas, Vilma Ramanauskaitė, Advokatų profesinė bendrija iLAW partnerė, Irena
Pranskevičiūtė-Blaževičė, organizacijų konsultantė, Marija Lippa, konsultantė, Valda Chošnau, UAB „Exitus“ vadovė

TVARUMO SAMPRATA IR PROVERŽIS VERSLE, ŽIEDINĖ EKONOMIKA BEI ATLIEKŲ TVARKYMAS
LIETUVOJE – PASAULIO IR EUROPOS, KAIMYNŲ KONTEKSTE.
10.15-10.20

#naujienos #gyventojams #vartotojams #pramonei #savivaldybėms #regionų atliekų tvarkymo centrams #gamintojams #importuotojams
#atliekų tvarkytojams #energijos gamintojams #valstybės institucijoms #nevyriausybinėms organizacijoms #tvarkytojams

VIDEO: Augant piliečių sąmoningumui, iniciatyvios bendruomenės imasi pačios kurti pokyčių
sistemas. Naujai pasakojamos dėvėtos tekstilės istorijos pagal "TexTale"
10.20 - 10.50
10.50 –11.20

11.25–11.45

Viktorija Nausėdienė, SocialReTex ir TexTale įkūrėja
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ ORGANIZAVIMAS IR TVARKYMAS / GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ EUROPOJE
Joachim Quoden, EXPRA (Europos Išplėstinės gamintojo atsakomybės sąjunga), vadovas

Kavos pertrauka
MaNNazz
ŽIEDINĖS EKONOMIKOS TENDENCIJOS.
Atliekų tvarkymo sprendimai valstybiniu lygmeniu, atliekų tvarkymo veiklos reguliavimas ir priežiūra.
Švedijos ir JAV, Lietuvos patirtis.
#naujienos #gyventojams #vartotojams #pramonei #savivaldybėms #regionų atliekų tvarkymo centrams #gamintojams #importuotojams
#atliekų tvarkytojams #energijos gamintojams #valstybės institucijoms #nevyriausybinėms organizacijoms #tvarkytojams

Sprendimai valstybiniu lygmeniu, atliekų tvarkymo veiklos reguliavimas ir priežiūra JAV. Patirtis
dirbant JAV institucijose.
Dr. Jūratė Virkutytė, Cincinačio universiteto profesorė, JAV
www.atliekutvarkymas.com
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TURINIO VADOVĖ LINA ŠLEINOTAITĖ-BUDRIENĖ
UAB „EKONSULTACIJOS“ VADOVAUJANČIOJI PARTNERĖ
TEL. NR. +370 685 59558, LINA@EKONSULTACIJOS.LT

11:45– 12.20

12:20 – 12.40

Švedija: naujausios atliekų reguliavimo tendencijos ir kryptys. Europos Plastikų strategija ir jos
įgyvendinimas.
Åsa Stenmarck, Atliekų ir resursų valdymo padalino vadovė, IVL Švedijos aplinkos tyrimų institutas
Apibendrinimas: „Teisę į gerąjį viešąjį administravimą Lietuvoje. Atliekų tvarkymo veiklos
reguliavimas ir priežiūra: visos galimybės (ne)išnaudotos?“
Marija Lippa, konsultantė

12.40–14.00

Pietūs
MaNNAzz
AR VISŲ, VADINASI, NIEKIENO? BENDROJO NAUDOJIMO IŠTEKLIŲ VALDYMO IŠŠŪKIAI IR INOVATYVŪS
(VERSLO) MODELIAI. BENDRUOMENINIS ATLIEKŲ TVARKYMAS. AR TAI ĮMANOMA LIETUVOJE?
#naujienos #gyventojams #vartotojams #pramonei #savivaldybėms #regionų atliekų tvarkymo centrams #gamintojams
#importuotojams #atliekų tvarkytojams #energijos gamintojams #valstybės institucijoms #nevyriausybinėms organizacijoms
#tvarkytojams

14:00-15:00

„Pripažįstama, kad praeities strategijos, kaip valdyti bendruosius išteklius, buvo klaidingos ir
ardančios ne tik ekologinę, bet ir socialinę bei ekonominę pusiausvyrą. Nobelio premijos laureatė E.
Ostrom pasiūlė alternatyvų sprendimą, iš pamatų pakeitusį požiūrį į išteklių valdymą ir sudėtingų
problemų sprendimą. Šis modelis pranoksta tradicinį požiūrį, kuriuo remiantis turtas valdomas tik
rinkos sąlygomis arba yra valstybės nuosavybė. Jį sėkmingai taiko šalys, bendruomenės ir verslas,
siekdamas efektyvių bei tvarių rezultatų.“
Irena Pranskevičiūtė-Blaževičė, organizacijų konsultantė, ekonomikos doktorantė, bendruomeninio valdymo bei
saviorganizacijos tyrėja, dirbanti su įvairių šalių organizacijomis, Europos komisija ir EBPO.

ĮTRAUKIAMASIS DALYVAVIMAS : PATIRTIS KOLUMBIJOJE IR LIETUVOJE.
Aurimas Ražanauskas, švietimo ir organizacijų konsultantas
AR ESAME PAKANKAMAI BRANDŪS? BENDRUOMENINIO VALDYMO IR ŽIEDINĖS EKONOMIKOS
PERSPEKTYVOS LIETUVOJE
Domas Zdanevičius, strateginės ženklodaros ekspertas, ID Navigation įkūrėjas, Entrepreneurs Institute Master treneris

DISKUSIJA.
15.00–15.30

Dalyvauja: Irena Pranskevičiūtė-Blaževičė, organizacijų konsultantė, ekonomikos doktorantė, bendruomeninio
valdymo bei saviorganizacijos tyrėja, Alfonsas Brazas, UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai” direktorius, Domas
Zdanevičius, strateginės ženklodaros ekspertas, ID Navigation įkūrėjas, Entrepreneurs Institute Master treneris,
Jūratė Viliūnaitė - Baltrūnienė, Ukmergės miesto Duksynos rajono seniūnaitė, Ukmergės miesto bendruomenės
narė, Aurimas Ražanauskas, švietimo ir organizacijų konsultantas.

TVARUMAS. ŽIEDINĖ EKONOMIKA. VERSLO INICIATYVOS
15.30-16.50

#naujienos #gyventojams #vartotojams #pramonei #savivaldybėms #regionų atliekų tvarkymo centrams #gamintojams
#importuotojams #atliekų tvarkytojams #energijos gamintojams #valstybės institucijoms #nevyriausybinėms organizacijoms
#tvarkytojams

DECATHLON tvarumo kelionė pasaulyje ir Lietuvoje
Benita Guillaume, projektų vadovė, Decathlon Lietuva
16.00–16.20
16.20–16.50

Kavos pertrauka
Atliekų tvarkymas: nauji verslo modeliai Lotynų Amerikoje
Daliena Lerario, CEO TriCiclos, Brazilija, Čilė
www.atliekutvarkymas.com
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16.50 – 17.15

SAVIVALDYBIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ EFEKTYVUMO IR KONKURENCINGUMO DIDINIMO IŠŠŪKIAI
Efektyvus atliekų surinkimo modelis, orientuotas į konkurencingumo ir kokybės skatinimą. Ar gali taip
būti? Verslo ir savivaldos teikiamų paslaugų efektyvumo palyginimas.
#savivaldybėms #atliekų tvarkytojams #valstybės institucijoms #atliekų surinkėjams #komunalinių paslaugų įmonėms

Eugenijus Rimkevičius, UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ vadovas

Pakuočių atliekų valdymas ir tvarkymo realijos Europoje bei grimasos Lietuvoje: kas vyksta su
pakuočių atliekų tvarkymo kiekiais, organizacijomis, gamintojų ir importuotojų kaštais bei užduočių
vykdymu ir vartotoju?
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS LIETUVOJE : Trumpi pranešimai
SALĖ A
17.15 -19.00

Vilma Ramanauskaitė, ILAW advokatų kontoros partnerė, advokatė
Algirdas Reipas, Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (RATC asociacija),vadovas
Arūnas Makauskas, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo konsultantas
Liepa Okulič-Kazarinaitė ir Saulė Gylytė, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleivės

DISKUSIJA: Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos krizės išeities kryptys.
Moderuoja: Lina Šleinotaitė-Budrienė, UAB “Ekokonsultacijos” vadovė
Diskusijos dalyviai: Vilma Ramanauskaitė, ILAW advokatų kontoros partnerė, advokatė, Arūnas Makauskas,
pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo konsultantas, Algirdas Reipas, Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija
(RATC asociacija), vadovas

DISKUSIJA: PRIORITETINĖS KRYPTYS PRIEŠ NAUJĄJĮ VALSTYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO POLITIKOS
PLANAVIMO PROCESĄ 2021–2030
ATEITIES IŠŠŪKIAI MBA ĮRENGINIAMS
Donatas Majus, UAB „Energesman“ vadovas

BIOLOGINIŲ
LIETUVOJE?

ATLIEKŲ SURINKIMAS IR APDOROJIMAS – REGULIAVIMAS IR KAS REALIAI VYKSTA

Jonas Stravinskas, UAB „JOSTRA“ vadovas
SALĖ B
17.15 - 19.00

20.00

DISKUSIJA:
Savivaldybių organizuojamų komunalinių atliekų tvarkymo sistemų vystymo kryptys.
Atliekų tvarkymo kaina gyventojui: ar vėl keisis jos skaičiavimo metodika?
Komunalinių, gamybinių, pavojingųjų atliekų bei kitos veiklos atliekų tvarkymo tendencijos ir būtinos
intervencijos.
Moderuoja : Loreta Juškaitė, , UAB „Baltic Environment“ direktorė
Dalyvauja: Inga Muliuolė, UAB “Ekokonsultacijos” projektų vadovė, Donatas Majus, UAB „Energesman“
vadovas Jonas Stravinskas, UAB „JOSTRA“ vadovas, Alfonsas Brazas, UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai”
direktorius, Gintautas Ulys, UAB “Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras” direktorius, Dr. Feliksas Miliutis,
Glimsted, vyr. teisininkas, advokatas
Piknikas su muzikine programa. Druskininkų Kolonada (V. Kudirkos g. 22, Druskininkai).

www.atliekutvarkymas.com

Organizatoriai

Atsakingo
renginio
konsultantas

Turinio
partneriai

Rėmėjai

DARBO S AUGOS PRIEMONĖS

TURINIO VADOVĖ LINA ŠLEINOTAITĖ-BUDRIENĖ
UAB „EKONSULTACIJOS“ VADOVAUJANČIOJI PARTNERĖ
TEL. NR. +370 685 59558, LINA@EKONSULTACIJOS.LT

Rugsėjo 28 d. (penktadienis)
pristato 8 val. ryto SPA Vilnius (prie pagrindinio įėjimo):
Produktyvios ir žvalios dienos paslaptis – rimtos rytinės treniruotės iššūkis. Išbandykite karinio stiliaus funkcinę
treniruotę su padangomis ir ji ne tik pakels Jus iš lovos, bet ir nuteiks puikiai dienos pradžiai su trenere Eva Misiūnaite
Salė A
9.20

9.30–10.00

XV KONFERENCIJOS-DISKUSIJŲ FORUMO „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018” ANTROS DIENOS ATIDARYMAS
Antros dienos temų pristatymas
Lina Šleinotaitė-Budrienė, Forumo turinio vadovė, UAB „Ekokonsultacijos“ vadovaujanti partnerė

Kas juos (mus) motyvuoja arba antras atlygio vardas
„Didžiausius darbus nuveikia žmonės, vedami idėjos. Taip sakoma. Bet ar tikrai idėja – vienintelis
motyvatorius? Kas skatina žmones iš tiesų? Ką iš tiesų pripažįsta žmonės kaip atlygį? Kokio atlygio reikia
visiems ir kiekvienam?“ #savivaldybėms #atliekų tvarkytojams #valstybės institucijoms
Lolita Kovaitienė, personalo valdymo konsultantė, daugiau nei 15 metų besigilinanti į darbuotojų (ir ne tik) motyvacijos
problematiką

10:00-10:30
10.30–10.45

10:45 - 11:15

Coca –Cola kompanijos “Pasaulis be atliekų” strategija 2030
Nele Normak, Coca-Cola Baltijos šalių viešųjų ryšių ir komunikacijos vadovė

Kavos pertrauka
KOKS LIKĘS REALUS FINANSAVIMAS ATLIEKŲ PERDIRBIMUI / TVARKYMUI?
„KAIP NEPASIKLYSTI PARAMOS DŽIUNGLĖSE?“ #savivaldybėms #atliekų tvarkytojams
Žiedinės ekonomikos projektų finansavimas ir nauji verslo modeliai.
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

LIFE programa investuoja į naujoviškus atliekų perdirbimo sprendimus ir žiedinės ekonomikos modelius.
Kaip parengti projektus Lietuvoje?
11.15–12.00

12.00

Aušra Šmitienė, projekto vadovė, „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“, Aplinkos projektų valdymo agentūra.

DISKUSIJA. Kokios pagalbos reikia atliekų tvarkymo sektoriui, kad ja realiai būtų galima pasinaudoti? Ką pats
sektorius gali padaryti, siekdamas kurti mokymąsi, dalijimąsi, bendradarbiavimą skatinančią metodinę
pagalbą?
XV KONFERENCIJOS-DISKUSIJŲ FORUMO „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018“ uždarymas.

Pastabos:
•
Programa gali keistis.
•
Konferencijos organizatoriai ir partneriai už pranešimų turinį neatsako.
•
Pirmos renginio dienos (rugsėjo 27 d.) pranešimai bus verčiami į anglų / lietuvių kalbas.
Atkreipiame dėmesį į sąmoningą popieriaus naudojimą ir ekomenduojame nespausdinti renginio programos bei
kitos pateikiamos informacijos, kurią visada rasite svetainėje www.atliekutvarkymas.com
www.atliekutvarkymas.com
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