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LIETUVOS PRAMONĖS PERĖJIMO PRIE ŽIEDINĖS
EKONOMIKOS KELRODIS –
PIRMOJI BENDRAKŪROS IR PARTNERYSTE GRĮSTA LIETUVOS PRAMONĖS VIZIJA
2021 M. KOVO MĖN. 18 D. | 10:00 – 12:00

KELRODŽIO RENGIMO IR KOORDINACINĖS GRUPĖS SUSITIKIMAS
Su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariais

Kokios žiedinės ekonomikos galimybės pramonei ir verslui: istorija, struktūra ir mechanizmai?
Koks Lietuvos ateities ekonomikos, pramonės ir verslo žiediškumo potencialas, varomosios
jėgos, rizikos ir apribojimai / stabdžiai? Dėl ko mūsų pramonė, valdžia, ekspertai, asociacijos ir
vartotojai, aplinkosauginės organizacijos gali susitarti, o kas liks nesutarimų ir konfliktų
taikinyje?
Susitikimo tikslai:
Pristatyti Lietuvos pramonės perėjimo prie Žiedinės ekonomikos kelrodžio rengimo procesą Lietuvos
prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams
Pateikti informaciją kaip rūmų įmonėms būtų naudingiausia dalyvauti, kad pasiekti didžiausią asmeninę,
verslo ir rūmų naudą

SUSITIKIMO DARBOTVARKĖ
Tema

Laikas

Veiklos, užduotys

Pažintis

10:00 - 10:10

Susipažinimas, kas yra kambaryje
Vardas, organizacija.
Atsakomybės arba Pramonė VS Žiedinė?
Visi dalyviai

Proceso ir tikslo
pristatymas

10:10 - 10:30

Kodėl verta prisijungti?
Pramonės perėjimo prie Žiedinės ekonomikos kelrodis –
bendrakūrybos ir sisteminio dialogo procesas, Žiedinės
ekonomikos ekosistemos suinteresuotos šalys ir interesų
grupės, Žiedinės ekonomikos koordinacinė grupė
Proceso pagrindimas. Proceso pristatymas. Tikslai
Lina Šleinotaitė-Kalėdė, UAB „Ekokonsultacijos“

Konteksto
pristatymas

10:30 - 11:00

Patirties analizė

11:00 - 12:00

Žiedinės ekonomikos kontekstas:
„Žiedinės ekonomikos duotybės – aiškios, konkrečios,
apibrėžtos sąlygos ir reikalavimai valstybei ir pramonei“
Ž. Stasiškienė, KTU
„Žiedinės ekonomikos įgyvendinimo galimybės ir iššūkiai
Lietuvos pramonės įmonėse. Empirinio tyrimo rezultatai“
L. Dagilienė, KTU
„Žiedinės ekonomikos įgyvendinimo praktinės priemonės:
užsienio šalių patirtis“
J. Bruneckienė, KTU
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių
žiediškumo įvykių juosta
Įvardiname ir užfiksuojame esminius įvykius, kurie įvyko
per pastaruosius 20 metų jūsų organizacijoje/įmonėje,
sektoriuje, šalyje ar pasaulyje, kurie susiję su tvaresniu
išteklių, energijos naudojimu, atliekų perdirbimu, tvaria
gamyba ar dizainu bei kitomis su žiedinės ekonomikos
tema susijusiomis sritimis.
Įvykiai - tai projektai, iniciatyvos, investicijos, sprendimai,
įstatymų pakeitimai, technologinės inovacijos ir kt. Įvykiai
gali būti tiek teigiami (sėkmės, pavykę projektai, pokyčiai)
tiek neigiami (nesėkmingi bandymai, nepavykę
eksperimentai, neigiamą įtaką turėję sprendimai).
Pasirengimas pristatymui – įžvalgos ir dėsningumai
Kai žiūrite į bendrą paveikslą, kokios įžvalgos kyla, kokius
dėsningumus pastebite?
Parenkite apibendrinantį pristatymą, kuriame atsakykite:
Kokius dėsningumus, pasikartojančius įvykius, loginius
ryšius pastebite tarp įvykių?
Kokių „įvykių“ trūksta?
Kokie praeities įvykiai toliau turės svarbią įtaką ateityje?

Tolimesni žingsniai

Kaip toliau konkrečiai Jūsų verslui dalyvauti procese?

