PROGRAMA
Rugsėjo 26 d. (ketvirtadienis)
K. Dineikos sveikatingumo parkas (Sausoji g. 1, Druskininkai (įėjimas nuo „SPA
Vilnius“ viešbučio))
Dalyvių atvykimas, registracija ir pusryčiai

9:00 - 9:50
10:00 -10:45

XVI KONFERENCIJOS-DISKUSIJŲ FORUMO „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2019”
ATIDARYMO RATAS
9:00 - 9:50
Aistė Lasytė | “Miško drama” | “Gera diena ateina... kartais”
10:00 -10:45
KLAUSIMAI. SUSIPAŽINIMO RATAS. PRAEITIES REFLEKSIJOS, DABARTIS IR
ATEITIES PROJEKCIJA. SVEIKINIMO ŽODŽIAI

10:00 -10:45

Konferencijos-diskusijų forumo renginio formato, partnerių, temų, aktualijų ir
tendencijų pristatymas pasirinkimui | Forumo taisyklės | Kaip pasirinkti sales?
„16 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.“
#visiemsforumodalyviams
Dalyvauja: konferencijos dalyviai, LR Seimo nariai, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai, LR aplinkos
ministerijos atstovai, LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai, asociacijų atstovai, savivaldybių,
regioninių atliekų tvarkymo centrų, verslo asociacijų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai, ekspertai
Moderuoja: Vilma Ramanauskaitė, ILAW advokatų kontoros partnerė, advokatė
Lina Šleinotaitė-Budrienė, UAB „Ekokonsultacijos“ vadovaujanti partnerė

10:45 – 11:15

Konferencijos dalyviai ir pranešėjai grįžta į „SPA Vilnius“ konferencijų centrą
Salė A

Salė B

PLENARINIS POSĖDIS
Video. Pasaulio Lyderystės
Konferencijos 2019 pasidalijimas:
nematomos jėgos

PLENARINIS POSĖDIS
Video. Pasaulio Lyderystės
Konferencijos 2019 pasidalijimas:
nematomos jėgos

Kokia jūsų asmeninė „karjeros“,
organizacijos, valstybinės institucijos /
asociacijos ar verslo strategija pokyčių
chaose?

Moderuoja: Vilma Ramanauskaitė,
ILAW advokatų kontoros partnerė,
advokatė
Ekspertiniai pranešimai

Sisteminė visuomenės ir organizacijų
evoliucija: asmens, organizacijos ir
sektoriaus lygmeniu. Kas skatina
keistis, kokius lūkesčius kelia ateities
visuomenė? Organizacijų ir
aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo
evoliucijos pavyzdžiai

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

Vienkartinių pakuočių naudojimo
stabdymo privalumai ir trūkumai. Nuo
pavienių veiksmų iki reglamentavimo

Įmonių, asociacijų, savivaldybių bei valstybės
strategijų kūrimas neapibrėžtumo sąlygomis.
Kodėl neveikia valstybės / savivaldybių
„nuleistos” strategijos? Kodėl menksta ekspertų
vaidmuo ir galios? Kokie metodai užtikrins
ateities veikimo modelius? Atliekų tvarkymas
Lietuvoje: nuo pinigų / infrastruktūros /
centralizuoto / pavienių grupių lobizmo valdymo
link pasitikėjimo / atviro dialogo atkūrimo /
bendro ateities scenarijų kūrimo ir įsipareigojimo juos įgyvendinti.

Plastikai. Europos Plastikų strategija.
Kinijos, Indijos importo draudimas ir
jo poveikis pasaulinei plastikų atliekų
prekybai. Kombinuoto, vienkartinio
plastiko draudimai. BFFP judėjimai
Azijoje ir jų poveikis teisėkūrai. „Zero
waste“ judėjimas, Kauno žygis,
pakuočių ženklinimas. Perdirbimo
alternatyvos. Bioplastikai. „Naujasis
lobizmas“.

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

Stiprūs pasauliniai judėjimai paveikė ne tik ES
teisėkūrą, bet ir milijardus gyventojų visame
pasaulyje, o Vienkartinio plastiko direktyva ir
Bazelio konvencijos pakeitimai buvo realūs
pirmieji žingsniai, siekiant tvaresnės aplinkos ir
socialinio teisingumo. Užsakovai vis dažniau
prašo alternatyvų plastikinėms neperdirbamoms
barjerinėms medžiagoms, nes vartotojas tampa
išrankus pakuotei. Pakuotė tampa įmonės
socialinės-aplinkosauginės strategijos ašimi. ES
teisinė bazė yra ruošiama platesniam aukštos
pridėtinės vertės biologinės kilmės medžiagų
naudojimui, užtikrintas okso-plastikų draudimas
ir organinių atliekų surinkimas, stiprėja
draudimai plastikų cheminei sudėčiai,
įgyvendinama integruota prekių ir produktų
politika. Nenorėdamas prarasti turimų pozicijų
chemijos pramonėje, organinių atliekų tvarkymo
sektorius bus priverstas kurti aukštos pridėtinės
vertės produktus ir išnaudoti geriausias srauto
savybes.

Irena Pranskevičiūtė-Blaževičė, „Forvardas“,
organizacijų konsultantė, ekonomikos
doktorantė, bendruomeninio valdymo bei
saviorganizacijos tyrėja, dirbanti su įvairių šalių
organizacijomis, Europos Komisija ir EBPO
Lina Šleinotaitė-Budrienė, UAB
„Ekokonsultacijos“ vadovaujanti partnerė

11:15 – 12:30
Įsitraukimas ir bendras žinių kūrimas /
dalijimasis patirtimi
Kas nugalės: valdžia ar pasipriešinimas? Nuo nesiskaitymo / imitacinio
konsultavimosi su visuomene prie
naujos Lietuvos vizijos pasaulio
kontekste

Rasa Tumaševičiūtė, Vilniaus universiteto
Gyvybės mokslų centro ir Gamtos tyrimų centro
doktorantė

Pokyčių valdymo mechanizmai. Socialinių
transformacijų inžinerija. „Iš viršaus į apačią“ ir
„iš apačios į viršų“. Visuomeninių judėjimų
vystymosi evoliucija, grėsmė ir galimybės. Nuo
patyčių link dialogo.

Dabartinė Lietuvos visuomenė: kodėl
nesugebame susitarti ir siekti bendrų
tikslų?

Sėkmingiausios „iš apačios“ gimusios iniciatyvos
Lietuvoje: ko galime iš jų pasimokyti? Atsirandančios valstybinių institucijų ir verslo
bendradarbiavimo užuomazgos atliekų tvarkymo
sektoriuje. Kaip jaunimas mato atliekų tvarkymo
ateitį, ką kalba ir ką realiai veikia?

Lietuvos visuomenės paveikslas pagal
dominuojančius vertės kūrimo tipus ir kaip tai
atsispindi viešojoje erdvėje; esminiai iššūkiai,
neleidžiantys visiškai įsitraukti ir siekti bendrų
tikslų – tiek verslo, tiek ir valstybės valdymo
lygiu; pasaulinės entreprenerių bendruomenės
vertės ciklo modelis – kaip strateginio mąstymo
ir tvaraus bei greito augimo įrankis.

Miškų išsaugojimo judėjimas. Atliekų prevencija:
atliekų tvarkymo sistemos ir naujų tendencijų
priešprieša. „Zero waste“ judėjimas Lietuvoje:
asmeninės ir organizacinės transformacijos.
Kada pajusime realų poveikį komunalinių atliekų
tvarkymo sistemoms ir pradėsime veikti
integruotai?

Domas Zdanevičius, strateginės ženklodaros
ekspertas, ID Navigation įkūrėjas, Entrepreneurs
Institute Master treneris

Dalyvauja: konferencijos dalyviai, Laura
Prievelytė-Juknė, Miglė Makuškaitė, Urban
Earth Lovers, Valdonė Daugėlaitė, CupCup
įkūrėja, Domantas Tracevičius, VŠĮ „Žiedinė
ekonomika” ekspertas, Monika Peldavičiūtė,
Justina Vidzėnė, Austė Juozapaitytė, „Gyvas
miškas“ koordinatorės, Mantas Varaška, Kazlų
Rūdos meras.
Moderuoja: Irena Pranskevičiūtė-Blaževičė, Lina
Šleinotaitė-Budrienė.

Dviejų kūrėjų – Algio Kriščiūno ir
Rolando Žigonio – jungtinis projektas
„Holy Trash“ plastiko taršos tema.
12:30 – 14:00

Pietūs
Salė A

Salė B

Pakartotinio panaudojimo politika,
teisėkūra, praktiniai modeliai ir geroji
praktika

Pasaulio Lyderystės Konferencijos
pasidalijimas: Simono Sineko
“Begalinio ir baigtinio žaidimo
strategijos”

Moderuoja: Lina Šleinotaitė-Budrienė, UAB
„Ekokonsultacijos“ vadovaujanti partnerė

Simonas Sinekas, New York bestselerių autorius,
optimistas. Jis tvirtai tiki šviesia ateitimi ir mūsų
sugebėjimu ją kurti kartu. Geriausiai žinomas už
koncepcijos “Pradėk nuo Kodėl” sukūrimą ir
išpopuliarinimą. Jo pranešimai šia tema per
“TED-talk” yra treti pagal populiarumą.

Jana Žůrková, RREUSE Europe, Network
Coordinator and Communication Manager

Kaip vystosi Ukrainos atliekų
tvarkymo politika, teisėkūra,
infrastruktūra? Kokią patirtį perduos
Lietuva?
14:00 - 15:30

Nuo 2016 metų Lietuvoje atsirado
nauji teisinės sistemos dalyviai –
privatūs detektyvai. Ar galima jų
galimybes ir patirtį išnaudoti
stiprinant aplinkos apsaugą? Kaip tai
efektyviai padaryti?

Olya Melen-Zabramna, teisės departamento
vadovė, Aplinka-Žmonės-Teisė (Ukraina)

Olegas Rimanas, UAB „Rimano biuras“
direktorius, Vilniaus privačių detektyvų grupės
„Rimanas ir partneriai“ atsakingas partneris

Kazachstanas ir aplinkosauga. Kaip ir
kodėl keičiasi Kazachstano atliekų
tvarkymo politika? Kodėl milijoninės
investicijos neduoda laukiamo efekto?
Kaip Lietuva galėtų prisidėti prie
atliekų tvarkymo sistemos vystymo?

Miestai ir automobilizacijos
tendencijos. Eksploatuoti netinkamų
transporto priemonių atliekos ir jų
tvarkymas: politika, teisėkūra, ateities
vizijos ir poveikis dabartinėms
sistemoms

Andrius Burba, UAB „Centrinės Azijos
projektai“ direktorius ir įkūrėjas

Simonas Dunauskas, aplinkosaugos analitikas
Vidas Pocius, Demontuotojų asociacija
Danguolė Butkienė, Padangų importuotojų
organizacija

15:30 – 16:00

Kavos pertraukėlė
Salė A

Salė B

Kaip Liubliana ir Slovėnija tapo „Zero
waste“ miestu / šalimi: vieno žmogaus
lyderystės, integralaus požiūrio,
bendruomenės / darbuotojų
įtraukimo pavyzdys

SAVIVALDYBIŲ ORGNIZUOJAMOS
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
SISTEMOS. MAISTO ŠVAISTYMO
PREVENCIJA. ATSKIRAS MAISTO
ATLIEKŲ SURINKIMAS. TEISINIAI
ASPEKTAI. INOVATYVŪS VERSLO
MODELIAI. KĄ REALIAI DARYSIME
LIETUVOJE?

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

MiniBoss Lietuva (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)
verslo mokyklos pranešimai:
• Sapropeliniai daiginimo indeliai
• Organinių atliekų atskyrimas nuo maistinių
atliekų bei jų smulkinimas ir įpročio – atskirti
augalines maisto atliekas nuo gyvulinių –
formavimas.

Nina Sankovič, Liublianos komunalinės įmonės
atstovė
Interviu su Nina Sankovič. Interviu veda Irena
Pranskevičiūtė-Blaževičė, Lina
Šleinotaitė-Budrienė.

Domantas Tracevičius, VšĮ „Žiedinė ekonomika”
ekspertas
„Maisto banko“ ir bendradarbiaujančių
organizacijų indėlis į maisto švaistymo mažinimą, rezultatų socialinį ir aplinkosauginį poveikį.
„Maisto banko“ pastangos siekiant, kad Lietuva
turėtų Nacionalinę maisto švaistymo prevencijos politiką, atliepiančią JT Darnaus vystymosi
tikslus ir ES siekį sumažinti maisto švaistymą iki
2030 m. perpus.

Žaliosios technologijos ir vartojimo
produktų revoliucija. Tūkstantmečio
karta ir tvarumas: rinkos tendencijos
Dr. Pandwe Gibson, Ecotech, Prezidentė, JAV
Knygų autorė, mokytoja ir bendruomenių kūrėja,
aktyviai dirbanti švietimo, verslo,
administravimo, tvarių miestų ir bendruomenių
plėtros, verslumo ir ekopreneurizmo srityse

Modestas Bastys, VŠĮ „Maisto bankas“ Vilniaus
padalinio vadovas

ATLIEKŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI
GAUTI TEISINIS FONAS? Kur link
einame ir kiek pakeliui su teisės aktų
reikalavimais?

Kiek neigsime: pakuočių atliekų
tvarkymo politikos, reguliavimo,
organizavimo, tvarkymo bankrotas.
Sisteminės krizės išeitys
16:00 – 18:00

#savivaldybėms #atliekų tvarkytojams #valstybės
institucijoms #atliekų surinkėjams #komunalinių
paslaugų įmonėms

Dalyvauja: konferencijos dalyviai, Vilma
Ramanauskaitė, ILAW advokatų kontoros
partnerė, advokatė, Tomas Šliogeris, pakuočių ir
pakuočių atliekų tvarkymo konsultantas,
advokatas, dr. Feliksas Miliutis, GLIMSTEDT
vyresnysis teisininkas, Lina
Šleinotaitė-Budrienė, „Forvardas“

Vilma Ramanauskaitė, ILAW advokatų kontoros
partnerė, advokatė

SAVIVALDYBIŲ TEIKIAMŲ
PASLAUGŲ EFEKTYVUMO IR
KONKURENCINGUMO DIDINIMO
IŠŠŪKIAI.
Ar gali pigti komunalinių atliekų
surinkimas? Kaip keičiasi atliekų
surinkimo kaina, atsiradus atskiram
maisto atliekų surinkimui?
#savivaldybėms #atliekų tvarkytojams #valstybės
institucijoms #atliekų surinkėjams #komunalinių
paslaugų įmonėms
Eugenijus Rimkevičius, UAB „Technologinių
paslaugų sprendimai” vadovas
Inga Muliuolė, UAB „Ekokonsultacijos” projektų
vadovė
#naujienos #gyventojams #vartotojams
#pramonei #savivaldybėms #regionų atliekų
tvarkymo #atliekų tvarkytojams #energijos
gamintojams #valstybės institucijoms
#nevyriausybinėms organizacijoms
#tvarkytojams
Simonas Barsteiga, CSD Engineers vadovas
Lietuvoje
Inga Karaliūnaitė, UAB „Ekokonsultacijos“
projektų vadovė
Kęstutis Skridaila, aplinkos inžinierius
Diskusija. Moderuoja: Vilma Ramanauskaitė,
ILAW advokatų kontoros partnerė, advokatė
Dalyvauja pranešėjai ir Ruslan Sklepovič, UAB
“Modus group” valdybos narys

18:00 – 20:00

Susitikimai | Laisvas laikas
“Druskininkų Kolonada” (V. Kudirkos g. 22, Druskininkai)
Piknikas. Koncertuoja grupė BALTIC BALCAN.

20:00

PROGRAMA
Rugsėjo 27 d. (penktadienis)
Salė A
XVI KONFERENCIJOS-DISKUSIJŲ FORUMO „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2019” ANTROS
DIENOS ATIDARYMAS

9:00

Antros dienos temų pristatymas. Refleksijos po pirmos dienos

9:00 -9:05

Lina Šleinotaitė-Budrienė, Forumo turinio vadovė, UAB „Ekokonsultacijos“ vadovaujanti partnerė

Atliekų tvarkymas Lietuvos gyventojo biudžeto požiūriu
9:05 – 9:35

#atliekų tvarkytojams #savivaldybėms
Danguolė Pranckėnienė, sertifikuota auditorė, vadovaujanti partnerė, „Moore Mackonis“ Vilnius

Pasaulinės Lyderystės Konferencijos 2019 pasidalijimas: įtaką gali daryti kiekvienas.
Didingesnė vizija – Deltan Dallagnol, Brazilijos prokuroras
9:35 – 10:00

#visiems renginio dalyviams #atliekų tvarkytojams #savivaldybėms #valstybinių institucijų atstovams
Kristina Mareckienė, konferencijos pardavimų vadovė
Verutė Vitkevičienė, PLK ambasadorė, VŠĮ ”Versli Lietuva” mentorė, UAB “Rempaka” bendrasavininkė

Nulinės emisijos. Nuliniai miestai. Nuliniai žmonės
Sistemai sudėtingėjant, darosi vis sunkiau identifikuoti atskiras tos sistemos dalis, apibrėžti ryšį tarp atskirų
jos dėmenų ir elementų. Taip pat vis sunkiau atsakyti į fundamentalų klausimą: „Kas esame ir kur einame?“.
Ar mes formuojame mus supančią aplinką, ar ji mus?
Kas yra nulinės emisijos? Naujas (santykinai) „rinkodarinis piaro“ produktas ar rimtas visuomenės siekis
peržiūrėti savo poreikius ir santykį su žydrąja planeta?

10:00 – 10:40

Nulinis miestas – kas tai? Miestas, kurio urbanistinė struktūra iš principo nekinta, o stabili visuomenė visas
gaminamas atliekas paverčia naujomis energijos rūšimis? O gal tai tiesiog stagnuojanti vietovė, kur
kiekvienas pokytis ir ekonomiškai, ir politiškai nenaudingas, o visuomenė abejinga bet kokiai inovacijai? Ir
nuliniai žmonės – masės, kurių lūkesčiais ir nuostatomis lengva manipuliuoti (nes laisva valia neegzistuoja)?
Arba sąmoninga ir veikli visuomenė, sudaryta iš antiekologų, aiškiai suvokianti kiekvieno savo veiksmo
padarinius, prisiimanti atsakomybę ir besivadovaujanti principu „nepalikti jokio pėdsako“.
Tomas S. Butkus, urbanistas, leidėjas, poetas, humanitarinių mokslų daktaras, VšĮ „Vario burnos” direktorius
Pokalbis su / tarp Tomu S. Butkumi, urbanistu, leidėju, poetu, humanitarinių mokslų daktaru, VšĮ „Vario
burnos” direktoriumi ir Andrium Gricium, vizionierium ir UAB “Uraga” kūrybos direktoriumi

10:40 – 11:10

Kavos pertraukėlė
Kodėl tradiciniai saugos darbe metodai neefektyvūs? Kada senų darbo įrenginių
saugos klausimai taps istorija? Kaip realiai įgyvendinama „Mašinų saugos“ direktyva
(CE) Lietuvoje? Ar esame pasirengę saugiam darbui su moderniomis pramonės
technologijomis? Ar robotas gali atsakyti už darbe sužalotą darbuotoją?

11:10 – 11:50

Darbuotojai yra mokomi, instruktuojami, jie viską žino, išlaiko testus be klaidų, turi visas saugos priemones,
tačiau nelaimingų atsitikimų vis tiek nepavyksta išvengti. Racionalios saugos darbe žinios ir taisyklės,
slypinčios galvoje, dirbant tiesiog nėra tinkamai panaudojamos ir toks elgesys yra nulemtas mūsų fiziologinių savybių – ypač emocijų. Reikia rasti būdų, kaip sužadinti tas žmogaus emocijas, kad jis jaustų atsakomybę ir stengtųsi saugiai elgtis darbe.
#atliekų tvarkytojams #savivaldybėms
Raimedas Burba, daugkartinis geriausias „Metų Darbų saugos konsultantas“, Lietuvos ir Vokietijos UAB
TUVLITA, Konsultavimo tarnybos direktorius
Irma Spudienė, DSP plius įkūrėja ir vadovė

10:40 – 11:10

XVI KONFERENCIJOS-DISKUSIJŲ FORUMO „ATLIEKŲ TVARKYMAS 2019” uždarymas | Refleksijos po renginio. Atsakymai į klausimus.

Pastabos:
• programa gali keistis;
• organizatoriai ir partneriai už pranešimų turinį neatsako;
• salėje A pirmos renginio dienos (rugsėjo 26 d.) pranešimai bus verčiami į anglų / lietuvių kalbas.
Atkreipiame dėmesį į sąmoningą popieriaus naudojimą ir rekomenduojame nespausdinti renginio
programos bei kitos pateikiamos informacijos – ją visada rasite svetainėje www.atliekutvarkymas.com.

