
 
 
 
 
 
 
Rugsėjo 29 d. (ketvirtadienis) 

 
9:00 – 9:30 Dalyvių atvykimas ir registracija 

9:30 – 11:00 
Salė A 

ATIDARYMO RATAS. 
 
Patyriminė sesija „Kaip viduje, taip ir išorėje“  
 
Tavo kūnas ir ekosistemos yra susiję. Tavo gyvybingumas, organizacijos, 
sektoriaus gyvybingumas yra susiję. Keičiant viena – keičiasi viskas. 
 

§ Ernesta Monkutė- Skeberė, gyvų sistemų fasilitatorė 

SUSIPAŽINIMO RATAS. Kas naujo įvyko per metus? Kokios 
tendencijos turi didžiausią įtaką aplinkosaugos (atliekų) sektoriui? 
 
Bendrakūrybos forumo renginio formato, partnerių, temų, aktualijų ir 
tendencijų pristatymas salių pasirinkimui. 
 
„19 metų su aplinkosauga, tvarumu ir žiediškumu, 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, partnerystės bei bendrakūrybos vieta” 
 
Dalyvauja: forumo dalyviai, LR Seimo nariai, LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto nariai, LR aplinkos ministerijos, LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
atstovai, pramonės ir verslo atstovai, verslo asociacijų, nevyriausybinių 
organizacijų (NVO) atstovai, ekspertai, savivaldybių, RATC, gamintojų ir 
importuotojų, jų organizacijų  atstovai, mokslininkai, žurnalistai, studentai. 
 

§ Lina Šleinotaitė-Kalėdė, regeneratyvumo, gyvų sistemų fasilitatorė, 
Ekokonsultacijos  

ĮVADINIAI PRANEŠIMAI 
 
Mirtis ir atgimimas. Mitų reikšmė 
 

§ Kristina Dryža, futuristė, mitų ir archetipų konsultantė  
 
Suinteresuotų šalių naujienos, pokyčiai bei nuotaikos  
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Naujausios iniciatyvos ir politika Žiedinės ekonomikos ir atliekų 
tvarkymo sektoriuje 
 

§ Vilma Slavinskienė, Atliekų politikos grupė,Aplinkos ministerija  

11:00 – 11:30 Kavos pertrauka 

11:30 – 13:00 
Salė A 

Tvarumo įgyvendinimo operacinė sistema. Vidiniai vystymosi tikslai 
(ang. Inner development goals). Į ateities kompetencijų sritys realiam 
tvarumui pasiekti. 
 

§ Michael Wernstedt, Inner Development Goals, operacijų vadovas, End 
Ecocide Sweden valdybos narys  

Regioninių atliekų tvarkymo sistemų ateitis 
 

§ Žilvinas Šilgalis, naujas Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų 
(RATC)  asociacijos prezidentas, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 
vadovas 

Žiedinė ekonomika, efektyvus išteklių naudojimas ir perėjimas prie 
tvarių produktų: Europos pavyzdžiai, atliekų sektoriaus rolė. 
 
Kiek ir kaip pasiruošime jungtis į Europos mokslo, technologijų ir inovacijų srities 
pridėtinės vertės kūrimo grandines? Finansavimo ir bendradarbiavimo galimybės 
 

§ Rasa Tumaševičiūtė, politikos analitikė,  LINO biuras 

Ką reikia žinoti verslui sukant link žiedinės ekonomikos? Teisinio 
reguliavimo ir praktinio įgyvendinimo takoskyra. Teisininko įžvalgos 
 

§ Vilma Sabaliauskienė, advokatė, ILAW LEXTAL partnerė 

11:30 – 13:00  
Salė B   

Žiedinė ekonomika, efektyvus išteklių naudojimas ir perėjimas prie 
tvarių produktų: Europos pavyzdžiai, atliekų sektoriaus rolė. 
 
Kiek ir kaip pasiruošime jungtis į Europos mokslo, technologijų ir inovacijų srities 
pridėtinės vertės kūrimo grandines? Finansavimo ir bendradarbiavimo galimybės 
 

§ Tadas Tumėnas, Lietuvos mokslo ir inovacijų biuro (LINO) Briuselyje 
vadovas 

Suinteresuotų šalių naujienos, pokyčiai bei nuotaikos.  
Kas svarbiau? Atliekų tvarkymas ar atliekų tvarkytojas? 
 

§ Simonas Barsteiga, Lietuvos komunalinių atliekų tvarkytojų asociacijos 
vadovas, CSD Engineers vadovas  
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Botanika – regeneratyvios ateities įkvėpimo šaltinis 
 

§ Greta Valvonytė, tyrėja, Dizaino ir inovacijų studija (Danija)  

 

Gyvos sistemos ir organizacijos. Baskų metodas link gyvų organizacijų 
gamybos, energetikos, prekybos, atliekų tvarkymo sektoriaus 
įmonėms 
 

§ Lina Maskoliūnė, gyvų organizatorių fasilitatorė 

13:00 – 14:00 Pietūs 

14:00 – 16:30 
Salė A 

Kaip kurti poveikio tinklus siekiant sistemos pokyčio? Viską lemia 
bendradarbiavimas. Įvadinė teorija, bendrakūrybos sesija ir refleksija 
 

§ Adrian Robke, Poveikio tinklų kūrėjas sistemų pokyčiams. Indigenous 
and Modern, Nyderlandai 

§ Donatas Pocius, krizių, konfliktų ir pokyčių fasilitatorius 
§ Ernesta Monkutė - Skeberė, gyvų sistemų fasilitatorė 

Komunalinių atliekų apmokestinimas. Komunalinių atliekų surinkimo 
kainos ir jų augimo gairės. Komunalinių atliekų tvarkymo regioninių 
kainų nustatymo metodika 
 
Savivaldybių tarybos ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 1 d. turės nustatyti  
rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 
atliekų tvarkymą dydžius, atsižvelgdamos į Valstybinės energetikos reguliavimo 
tarybos nustatytą regioninę kainą. Komunalinių atliekų tvarkymo regioninių kainų 
nustatymo metodika. Kaip naujoji metodika užtikrins skaidrumą, žiedinės 
ekonomikos veikimą ir didžiausią naudą gyventojams? 
 

§ Institucijų, konsultantų, atliekų tvarkymo sektoriaus, savivaldybių, RATC, 
kitų suinteresuotųjų šalių atstovai 
 

Pranešimai: 
 
Komunalinių atliekų surinkimo kainodara. Rekordinė infiliacija, 
energetikos išteklių krizė ir atliekų surinkimo kainos dedamosios, 
tendencijos, atskirų savivaldybių palyginimas ir galimi paradoksai.  
 

§ Eugenijus Rimkevičius, direktorius, UAB „Technologinių paslaugų 
sprendimai“ 

 
Komunalinių atliekų tvarkymo regioninių kainų nustatymo metodika. 
Politika ir metodikos gairės.  
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§ Matas Taparauskas - Tarybos narys, atsakingas už atliekų reguliavimo 
sritį, VERT  

§ Raimondas Balčiūnas, Atliekų reguliavimo skyriaus vedėjas, VERT 
§ Dr. Jonas Stravinskas, metodikos bendrakūrėjas, direktorius, UAB 

JOSTRA 
 
Fasilituoja: 

§ Aistė Griškonytė, aplinkosaugos teisės magistrantė 
§ Lina Šleinotaitė-Kalėdė, gyvų organizacijų fasilitatorė, Ekokonsultacijos  

16:30 – 17:00 Kavos pertrauka 

17:00 – 18:30 
Salė A 

Suvokimo gilinimo ir refleksijos sesija 
 
Kaip galime įvietinti, įdabartinti ir įasmeninti regeneratyvumą, puoselėjant 
santykius su savimi, savo socialiniais tinklais ir gyvybę palaikančiomis 
sistemomis? 
 
Fasilituoja: 

§ Rūta Lukošiūnaitė, regeneratyvumo ambasadorė 
§ Sandra Galdikaitė, 9 zuikiai  

Dalyvauja  
§ Ričardas Skorupskas, kraštovaizdžio specialistas 

 

17:00– 18:30 
Salė B 

Suvokimo gilinimo ir refleksijos sesija 
 
Koks tas žingsnis, kuris apvers Maslow piramidę? Ar liksime šiame sektoriuje? Ar 
yra galimybė jame plėstis? Ar aš galiu atrasti dar ką nors naujo? Daug klausimų, 
ieškosim atsakymų! 
 
Fasilituoja: 

§ Adrija Čepaitė, vadovų ir organizacijų pokyčio fasilitatorė, aktorė, 
GoForward Academy lektorė 

§ Agnė Dulskienė, įkvėpėja, gyvų organizacijų fasilitatorė 

nuo 20:00 
Vakaras su muzikine programa restorane Labai Spa Vilnius 
viešbutyje 
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Rugsėjo 30 d. (Penktadienis) 
 

10:00 – 10:15 
Salė A 

Antros dienos atidarymas ir temų pristatymas. Dalyvių refleksijos po 
pirmos dienos 

10:15 – 11:00 

Sistemiškai užprogramuotas atliekų augimas: neįgyvendintas 
gamintojo atsakomybės principas, ribotos gyventojo galimybės valdyti 
savo atliekas, subsidijavimas ir ŠESD apskaitos vingrybės.  
 

§ Domantas Tracevičius, žiediškumo ekonomistas ir ES klimato pakto 
ambasadorius, VŠĮ Žiedinė ekonomika vadovas 

11:00 – 13:00 
Salė A 

Poliariškumų integracijos taikymas atliekų sektoriaus įtampoms 
spręsti. Šiai sesijai temas siūlys ir rinksis dalyvaujantys forumo 
dalyviai! 
 
Susipriešinimas, lobizmas, konkuravimas, vienintelių teisingų sprendimų 
paieškos, kurios naudingos vienai pusei, neišklausomi oponentai, nuolatinė kova, 
kompromisai kažko atsisakant – tai tik švietimo sistemos pagimdyto ribojančio 
mąstymo pasekmės, kurias jaučiam  visose savo gyvenimo srityse. Ne išimtis ir 
atliekų sektorius. Galima evoliucionuoti kitaip! 
 
Fasilituoja: 

§ Domas Zdanevičius, IMPACT ADVISORY vykdantysis partneris, verslo 
strategas 

§ Marija Lippa, aplinkosaugos ekspertė 
§ Donatas Pocius, krizių, konfliktų  ir pokyčių fasilitatorius 

13:00 – 13:15 
Salė A 

Pasirengimas Druskininkų bendrakūrybos forumui 2023. Ateities 
bendrakūros sesijos pristatymas 
 

§ Lina Šleinotaitė-Kalėdė, regeneratyvumo, gyvų sistemų fasilitatorė, 
Ekokonsultacijos  

13:15 Renginio uždarymas. Dalyvių refleksijos 

 
 

Pastabos: 
 

§ Programa pildoma ir gali keistis. 
§ Konferencijos organizatoriai ir partneriai neatsako už pranešimų turinį. 

 
Atkreipiame dėmesį į sąmoningą popieriaus naudojimą ir rekomenduojame nespausdinti renginio 
programos bei kitos pateikiamos informacijos, kurią visada rasite svetainėje: 
https://druskininkuforumas.lt/ 


