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LIETUVOS PRAMON!S PER!JIMO PRIE "IEDIN!S 
EKONOMIKOS KELRODIS – 
PIRMOJI BENDRAK$ROS IR PARTNERYSTE GR%STA LIETUVOS PRAMON&S VIZIJA 

2021 M. KOVO M&N. 18 D. | 10:00 – 12:00

KELROD"IO RENGIMO IR KOORDINACIN!S GRUP!S SUSITIKIMAS
Su Lietuvos prekybos, pramon#s ir amat$ r%m$ nariais

Kokios &iedin#s ekonomikos galimyb#s pramonei ir verslui: istorija, strukt%ra ir mechanizmai? 
Koks Lietuvos ateities ekonomikos, pramon#s ir verslo &iedi'kumo potencialas, varomosios 
j#gos, rizikos ir apribojimai / stabd&iai? D#l ko m%s$ pramon#, vald&ia, ekspertai, asociacijos ir 
vartotojai, aplinkosaugin#s organizacijos gali susitarti, o kas liks nesutarim$ ir konflikt$ 
taikinyje?

Pristatyti  Lietuvos pramon"s per"jimo prie 'iedin"s ekonomikos kelrod(io rengimo proces! Lietuvos 
prekybos, pramon"s ir amat) r*m) nariams

Pateikti informacij! kaip r*m) +mon"ms b*t) naudingiausia dalyvauti, kad pasiekti did(iausi! asmenin,, 
verslo ir r*m) naud!

Susitikimo tikslai:

SUSITIKIMO DARBOTVARK!

Tema Laikas Veiklos, u&duotys

Pa(intis 10:00 - 10:10 Susipa&inimas, kas yra kambaryje
Vardas, organizacija.
Atsakomyb"s arba Pramon" VS 'iedin"? 

Visi dalyviai

Proceso ir tikslo 
pristatymas

10:10 - 10:30 Kod#l verta prisijungti?

Pramon#s per#jimo prie "iedin#s ekonomikos kelrodis – 
bendrak%rybos ir sisteminio dialogo procesas, "iedin#s 
ekonomikos ekosistemos suinteresuotos 'alys ir interes$ 
grup#s, "iedin#s ekonomikos koordinacin# grup#
Proceso pagrindimas. Proceso pristatymas. Tikslai

Lina (leinotait#-Kal#d#, UAB „Ekokonsultacijos“ 

Konteksto 
pristatymas 

10:30 - 11:00 "iedin#s ekonomikos kontekstas:

„'iedin"s ekonomikos duotyb"s – ai#kios, konkre-ios, 
apibr"(tos s!lygos ir reikalavimai valstybei ir pramonei“
". Stasi'kien#, KTU
„'iedin"s ekonomikos +gyvendinimo galimyb"s ir i##*kiai 
Lietuvos pramon"s +mon"se. Empirinio tyrimo rezultatai“
L. Dagilien#, KTU
„'iedin"s ekonomikos +gyvendinimo praktin"s priemon"s: 
u(sienio #ali) patirtis“
J. Bruneckien#, KTU

Patirties analiz" 11:00 - 12:00 Lietuvos prekybos, pramon#s ir amat$ r%m$ nari$ 
&iedi'kumo )vyki$ juosta

*vardiname ir u&fiksuojame esminius )vykius, kurie )vyko 
per pastaruosius 20 met$ j%s$ organizacijoje/)mon#je, 
sektoriuje, 'alyje ar pasaulyje, kurie susij+ su tvaresniu 
i'tekli$, energijos naudojimu, atliek$ perdirbimu, tvaria 
gamyba ar dizainu bei kitomis su &iedin#s ekonomikos 
tema susijusiomis sritimis.

*vykiai - tai projektai, iniciatyvos, investicijos, sprendimai, 
)statym$ pakeitimai, technologin#s inovacijos ir kt. *vykiai 
gali b%ti tiek teigiami (s#km#s, pavyk+ projektai, poky,iai) 
tiek neigiami (nes#kmingi bandymai, nepavyk+ 
eksperimentai, neigiam- )tak- tur#j+ sprendimai).

Pasirengimas pristatymui – )&valgos ir d#sningumai

Kai (i*rite + bendr! paveiksl!, kokios +(valgos kyla, kokius 
d"sningumus pastebite?

Parenkite apibendrinant+ pristatym!, kuriame atsakykite:

Kokius d"sningumus, pasikartojan-ius +vykius, loginius 
ry#ius pastebite tarp +vyki)?

Koki) „+vyki)“ tr*ksta?

Kokie praeities +vykiai toliau tur"s svarbi! +tak! ateityje?

Tolimesni (ingsniai Kaip toliau konkre,iai J%s$ verslui dalyvauti procese?


