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Įžanga 

Pagal Europos Parlamento straipsnį “Žiedinė ekonomika: apibrėžimas, 
svarba ir privalumai” (angl. “Circular economy: definition, importance and 
benefits”) (Parlamentas, n.d.), žiedinė ekonomika – tai esamų medžiagų ir 
produktų gamybos ir vartojimo kuo ilgiau modelis, kuris apima šiuos 
komponentus: 
 

 
Tokiu būdu produktų gyvavimo ciklas tampa ilgesnis, o tai reiškia 
maksimalų atliekų kiekio sumažinimą. Šis modelis priklauso nuo didelio 
kiekio pigių, lengvai prieinamų medžiagų ir energijos. Suplanuotas 
senėjimas, kai produktas yra sukurtas taip, kad būtų naudojamas ribotą laiką 
ir vartotojai būtų skatinami jį įsigyti vėl, taip pat yra dalis šio modelio. 
 

 

 dalijimasis 

 

 nuoma 

 

 
pakartotinis 

panaudojimas 

 

 
taisymas/ 

atnaujinimas 

 

 perdirbimas 

 



 
 

Šis projektas remiamas Europos Komisijos. Leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį leidinyje esančios informacijos 

naudojimą. 
 

5 
 

 
Dabartinis susidomėjimo žiedine ekonomika (ŽE, angl. CE – circular 
economy) augimas – tai aplinkosaugos problemų, klimato kaitos ir linijine 
ekonomika paremto požiūrio į visuomenę, įmones ir organizacijas, 
rezultatas. Labiau nei kas nors kitas kaimo bendruomenės  susiduria su 
linijinės ekonomikos mechanizmų (iškastinio kuro pramonė, išteklių 
eikvojimas, intensyvi žemdirbystė, tarša atliekomis) sukeltomis 
aplinkosaugos problemomis, tokiomis kaip: 

 

 
 

Žiedinė ekonomika 

Kai produktas tampa 
nebenaudojamas, jam 
pagaminti naudotos medžiagos 
yra išsaugomos ekonomikoje, 
jei tai tik įmanoma. 

Šios medžiagos gali būti 
produktyviai panaudojamos vėl 
ir vėl, taip toliau kurdamos 
vertę. 

 

Linijinė ekonomika 

Tai nukrypimas nuo 
tradicinio, linijinės 
ekonomikos modelio 
paremto: 

-imti; 

-gaminti; 

-vartoti; 

-išmesti schema.  
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Atsižvelgiant į klimato kaitą, nevienodą paslaugų prieinamumą ir ribotas 
plėtros galimybes, kaimo bendruomenės turi tvarkytis su tokiais pakopiniais 
reiškiniais.  (Florin-Constantin Mihai) 
 
Iki 2030 m. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai (DVT, angl. SDGs - 
Sustainable Development Goals) siekia sumažinti šiuos pavojus. Be to, 
Europos Sąjungos strategija Europos žaliuoju kursu (angl. EGD - European 
Green Deal) siekiama sukurti tvarią ekonomiką, paverčiant aplinkos ir 
klimato kaitos problemas naujomis galimybėmis visose politikos srityse. 
Tikslas – moderni, konkurencinga ir efektyviai išteklius naudojanti 
ekonomika, iki 2050 m. pasieksianti visišką šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio nulį.  Pagal Europos klimato reglamentus, iki 2030 m. ES siekia 
sumažinti grynąjį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 55%, lyginant 
su 1990 m. duomenimis. (Damjan Krajnc, 2022) 
 
Tačiau norint įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir Europos žaliąjį 
kursą, perėjimas prie žiedinės ekonomikos metodų turi būti įgyvendintas ir 
kaimo bendruomenėse. Holistinis požiūris į žiedinę ekonomiką gali 
pasirodyti ypač sėkmingas kaimo vietovėse, nes tai yra metodika, kuri galėtų 
padėti kaimo vietovėms kurti tvarias ir atsparias plėtros strategijas.  (Florin-
Constantin Mihai) 
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Norint sėkmingai pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio (ŽE) kaimo 
vietovėse, taip pat reikia skatinti jaunų žmonių verslumą. Jaunesnės kartos 
vis labiau įpranta prie ŽE idėjos ir praktikos, tokios kaip šiukšlių rūšiavimas ir 
anksčiau naudotų ar perdirbtų produktų pirkimas. 
 
Neseniai atlikta „Web of Science“ (WoS) apžvalga bei „Lexmancer“ analizė 
(Damjan Krajnc, 2022) parodė, kad jauni žmonės tiki ŽE principais ir 
prioritetais, tačiau negauna pakankamai paramos, kad galėtų aktyviai 
dalyvauti ir įgyvendinti iškeltus tikslus. To priežastis - negebėjimas suvokti 
bei įvertinti ŽE ir verslo galimybių ryšių pasitelkiant verslų mąstymą. Analizė 
taip pat parodė, kad tokių galimybių siejimas su verslo modeliais bei 
verslumu taip pat kelia problemų. Dėl to dauguma jaunimo negali planuoti, 
kurti ir vystyti naujų verslo sprendimų. 
 
Išsilavinimo lygis taip pat glaudžiai siejasi su visuomenės pritarimu ŽE 
sampratai. Nors kalbama apie organizacijas, turinčias didelį potencialą 
pokyčiams, mokyklos ir universitetai susiduria su daugybe sisteminių 
sunkumų. Instituciniu lygmeniu, kai nėra požymių, kad švietimas šia tema 
būtų integruotas į mokymo programas, kyla apribojimų skatinant aktyvius 
veiksmus ir įsitraukimą. Be to, net ir kruopščiai suplanuotų švietimo apie 
klimato raštingumą programų įgyvendinimas dažnai yra sudėtingas dėl 
išorės veiksnių. Dėl šios priežasties labai mažai tikėtina, kad studentai rinksis 
klimato kaitos kursus. (Damjan Krajnc, 2022) 
 
Nepaisant viso to, jaunimas vis labiau domisi ŽE. Jie turi labai didelę įtaką 
pereinant nuo linijinių prie žiedinių modelių, o taip pat puoselėja ir didesnius 
tvarumo lūkesčius nei ankstesnės kartos.  Jaunimas ima aktyviau įsitraukti į 
tvarumo judėjimą ir yra pasiryžęs spręsti klimato krizę. 60% jaunų žmonių 
nerimauja dėl aplinkos būklės ateityje susidūrus su nenumaldomais klimato 
pokyčiais.  
 
Naujausių žinių apie ŽE taikymas yra būtinas jauniems žmonėms, kurie 
imasi iniciatyvos įgyvendinant aplinkos pokyčius ir kuria savo verslą. 
(Damjan Krajnc, 2022) 
 

C-ENTRY  

Projektu C-ENTRY (Circular Economy Entrepreneurship Competences for 
youth) siekiama skatinti užimtumą ir verslumą ES kaimo vietovėse, 
suteikiant jaunimui įgūdžių steigti bendradarbystės ir startuolių 
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inkubatorius, kurie pasinaudotų žiedinės ekonomikos galimybėmis trijuose 
ekonomikos sektoriuose: 

 

Šie sektoriai yra strateginės sritys Europos pažangiam ekonominiam ir 
socialiniam vystymuisi.  Iniciatyva remiasi viena iš pagrindinių naujojo 
Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos veiksmų plano dalių.  

 

 
Įgyvendinant projektą R1 (ŽE sektorių vertinimo metodika), anketos buvo 
išplatintos 10 organizacijų, veikiančių baldų, apgyvendinimo/statybų ar 
agroverslo sektoriuje kiekvienoje bendradarbiaujančioje šalyje.  

 

 

baldai  

 

agroverslas  

 

statybos/apgyvendinimas   

  

įvertins ŽE strategijų 
įgyvendinimą organizacijose 
siekiant suteikti aiškų investicijų 
jaunimui, kurios gali būti 
remiamos ŽE kontekste, krypčių 
vaizdą. 

 

Šiame kontekste projekto 
C-ENTRY pirmasis 
rezultatas (R1) bus 
įsivertinimo įrankis, kuris: 
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Visos apklaustos organizacijos užsiima ŽE veikla, kad įvertintų esamą 
kiekvieno sektoriaus būklę atsižvelgiant į konkrečius ŽE aspektus, taip pat 
aptartų esamas kliūtis ir galimas politines intervencijas siekiant sėkmingo 
perėjimo.  
 
Anketoje buvo pateikta 19 kiekybinių ir kokybinių uždaro tipo klausimų, 
suskirstytų į 3 skirtingas grupes.  
 
● 5 klausimais apie įmones/organizacijas buvo siekiama atskleisti, kokiu 

lygiu šios įmonės/organizacijos yra susijusios su kitais klausimais;  
● 6 klausimai susiję su žiniomis apie žiedinę ekonomiką ir jos vertinimu 

verslo sektoriuje; 
● 8 klausimai susiję su praktiniu įmonės/organizacijos pritaikymu pagal 

žiedinės ekonomikos modelį. 
 
Anketa sukurta pasitelkiant „Google Forms“ ir ją rasite paspaudę šią 
nuorodą: https://forms.gle/j8nSknGqEXSEGmP88 
 
Tolesniuose puslapiuose pateikiamas konkretus metodologinis požiūris C-
ENTRY (R1) kontekste. Juo remdamiesi jauni žmonės galės įgyti įgūdžių ir 
žinių, atrasti naujas ŽE galimybes, pagerinti savo galimybes įsidarbinti bei 
ugdyti verslumą žaliojoje ir žiedinėje ekonomikoje. 
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Skyrius 
 

 

Apibūdinimas 

1. Išvadų ataskaitos 
analizė  

Ataskaitos analizė iš kiekvienos partnerės 
organizacijos apklausos išvadų.  

2. Apibendrinta  
išvadų ataskaitos 
analizė 

Apibendrinta ataskaitos analizė iš visų partnerių 
organizacijų apklausų išvadų: 

● 2.1: sąrašas visų anketose organizacijų 
įvardytų geriausių priemonių (prie dažniausiai 
paminėtų priemonių nurodomas atsakiusiųjų 
skaičius);  

● 2.2: kiekvieno sektoriaus (agroverslo, 
apgyvendinimo/statybų, baldų) geriausių 
priemonių suskirstymas pagal keturis tikslus: 
- išteklių naudojimo sumažinimas,  
- intensyvesnis produkto naudojimas,  
- gaminių / komponentų tarnavimo laiko 
pratęsimas ir naujo gyvenimo ištekliams 
suteikimas. 

3. C-ENTRY 
Pirmasis rezultatas 
– ŽE sektorių 
vertinimo 
metodika 

Remiantis išvadomis, sudarytomis iš visų apklausų 
ir atitinkamų tyrimų duomenų ataskaitų analizės, 
galutiniame skyriuje „C-ENTRY pirmasis rezultatas – 
ŽE sektorių vertinimo metodika“ bus pateikta : 

● 3.1: Naudingos pagalbinės priemonės, 
mokomoji medžiaga ir finansavimo 
programos, skirtos jaunimui geriau ir giliau 
suprasti žiedinę ekonomiką; 

● 3.2: Jaunimui reikalingų žiedinės ekonomikos 
įgūdžių ir kompetencijų sąrašas; 

● 3.3: Kriterijai, skirti įvertinti organizacijų ŽE 
lygį, remiantis pagrindiniais ŽE aspektais ir 
esamų verslo modelių analize; 

● 3.4: Dabartinių verslo požiūrių analizė 
pasirinktuose kaimo vietovių sektoriuose 
visuose produktų gyvavimo cikluose ir 
žiedinės ekonomikos perspektyvose; 

● 3.5 Organizacijų perėjimo prie žiedinio 
modelio analizė; 
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● 3.6 Žiedinės ekonomikos ateities 
perspektyvos. 

1. Ataskaitų analizė iš kiekvienos partnerių organizacijos apklausos išvadų 

1.1 Lietuva 

Pagal 2019 metų ekologinių inovacijų indeksą Lietuva užima 18 vietą tarp 
Europos Sąjungos valstybių. Šalies reitingas šiek tiek nukrito palyginus su 
ankstesniais metais, nors tolesnė Lietuvos raidos analizė šioje srityje 
neįmanoma, atsižvelgiant į besikeičiančią indekso metodiką.  
 
Tačiau nepaisant indekso skaičiavimo patikslinimų, Lietuva toliau yra 
žemiau Europos Sąjungos vidurkio ir pakaitomis atsiduria besivejančių arba 
vidutiniškai pažengusių šalių kategorijose. Remiantis naujausia 2018–2019 
m. analize, 5 iš 8 ekologinių inovacijų indekso kategorijų Lietuva užima 
aukščiausią vietą. Taip yra dėl itin aukšto šalies užimtumo rodiklio 
ekopramonėje, kuris viršija ES vidurkį.  
 
Be to, Lietuvai sekasi gerinti išteklių naudojimo efektyvumą – tai rodo faktas, 
kad jos rodikliai panašūs į visos Europos Sąjungos rodiklius (išskirtinai didelis 
vandens produktyvumo rodiklis). Likusiose kategorijose (ekoinovacijų 
išlaidos, ekoinovacijų veikla ir ekoinovacijų rezultatai) Lietuva gerokai 
atsilieka nuo ES vidurkio.  
 
Ekspertų nuomone, šalies viešosios investicijos turėtų būti orientuotos į 
tvarų, žiedinės ekonomikos principais pagrįstą ekonomikos augimą, siekiant 
nacionalinių ir Europos Sąjungos strateginių tikslų.  

Didėja gamybos ir kitos ekonominės veiklos atliekų kiekis, o Lietuva šiuo 
metu išteklius naudoja mažesniu efektyvumu nei ES vidurkis. Dėl to būtina 
tobulinti ir plėtoti patrauklias investavimo priemones verslui, galinčias 
palaikyti tvarų ir kūrybišką įmonės išteklių valdymą.  

Tai, kad Lietuva neskiria pakankamai dėmesio žiedinio dizaino ir dizaino 
inovacijų skatinimui bei žiedinio verslo modelių kūrimui, prisideda prie 
atotrūkio nuo pirmaujančių ES šalių žiedinės ekonomikos srityje. Įmonės turi 
planuoti ir kurti naujus procesus ir modelius, pagrįstus ekologiniu 
efektyvumu, ilgaamžiškumu, atsinaujinimu, perdarymu, dalijimusi, 
platesniu pakartotiniu naudojimu ir perdirbimu, kad galėtų tvariai pereiti 
prie žiedinės ekonomikos.  
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Šie verslo modeliai dar nesulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio, o tai rodo, 
kad nei politikos formuotojai, nei pačios įmonės neturi visapusiško 
supratimo apie ŽE ar įgūdžių, reikalingų jai pritaikyti. Žiedinės ekonomikos 
plėtrą skatinti padėtų ir specializuotas žinių sklaidos centras, 
bendradarbiavimo platforma, kurioje įvairios suinteresuotos grupės turėtų 
galimybę vykdyti bendras iniciatyvas, plėtoti įtraukias inovacijas ar į savo 
veiklą įtraukti gerąją šalies žiedinės ekonomikos praktiką.  

Šioje ataskaitoje pateikiami tyrimo duomenys ne tik iliustruoja visuomenės 
judėjimą žiedinės ekonomikos link, tačiau atskleidžia ir sunkumus – 
kvalifikuotų darbuotojų ir finansavimo trūkumą bei išryškina silpnąsias 
motyvavimo priemonių vietas. Vis dėlto, remiantis statistiniais duomenimis 
ir ekspertų vertinimais, akivaizdu, jog teigiami pokyčiai vyksta, tačiau tai gali 
užtrukti.   

 

1.2 Kipras  

Linijinis ekonominis modelis, pagrįstas gamyba, vartojimu ir eikvojimu, 
apima grandis: imti, gaminti, naudoti, atsikratyti ir teršti. Dėl didėjančio 
gyventojų skaičiaus ir išteklių paklausos gyvybiškai svarbu pereiti nuo 
linijinės prie žiedinės ekonomikos modelio.  
 
Pagal žiedinės ekonomikos (ŽE) modelį medžiagos surenkamos ir 
panaudojamos pakartotinai po kiekvieno naudojimo. Šio modelio grandys 
yra gamyba, naudojimas, rinkimas, perdirbimas ir pakartotinis naudojimas. 
Permąstydama išteklių efektyvumą ir medžiagų srautus, Europos Komisija 
sukūrė sistemą, skatinančią sisteminius pokyčius. Įtraukiant skirtingų 
politikos sričių ir valdymo lygių politikos formuotojus bei įvairias 
suinteresuotąsias šalis, buvo siekiama skatinti bendradarbiavimą.  
 
Kipras, kaip ir kitos Europos šalys, šį modelį stengiasi pritaikyti ir naudoti 
gamybai bei vartojimui. Vertindami svarbiausius Kipro baldų, 
apgyvendinimo/statybų ir žemės ūkio produktų sektoriams priklausančių 
organizacijų ŽE rodiklių aspektus galime juos apibendrinti ir išanalizuoti 
toliau pateikiamame tekste.  
 
Dauguma įmonių/organizacijų yra gerai informuotos apie žiedinės 
ekonomikos modelį, tačiau vis dėlto kai kurioms iš jų trūksta žinių. Siūloma, 
kad žiniasklaida, įvairios kampanijos, diskusijos ir kt. prisidėtų prie 
informacijos sklaidos. Daugumai organizacijų žiedinė ekonomika tai nulinių 
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atliekų planavimas, pakartotinis atliekų kaip žaliavos naudojimas, išteklių 
regeneracija ir perdirbimas.  
 
Produkto gyvavimo ciklo poveikio aplinkai sumažinimas, galimybė 
pakartotinai naudoti produktus ir biologinis produktų skaidymas bei 
kompostavimas - tai priemonės, padedančios Kipro organizacijoms pereiti 
nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos modelio. Tačiau ne tiek daug 
organizacijų naudoja ŽE modelį gamyboje/procesuose.  

Nustatyta, kad pagrindinės Kipro strategijos, kurios geriausiai skatina 
žiedinės ekonomikos modelį, yra vis didėjanti duomenis bei informaciją 
kaupianti ŽE žinių bazė, inovatyvių žiedinės ekonomikos verslo modelių 
skatinimas (nuoma ir pasiskirstymas) ir žiniasklaidos įtaka ŽE įsisavinimui.  
 
Po penkerių metų visos organizacijos sutarė, kad ŽE perspektyvos ir politika 
bus išplėstos. Organizacijos pasiruošusios dalyvauti ŽE mokymų veiklose, 
kad skatintų tvarų vystymąsi savo bendruomenėse, kas yra vienas iš ŽE 
verslo modelio tikslų.  

Išteklių regeneracija ir produkto naudojimo trukmės pratęsimas yra verslo 
modeliai, kuriuos dažniausiai naudoja organizacijos. Be to, ekologinius 
sertifikatus turinčių produktų ir žaliavų pirkimas bei medžiagų perdirbimas 
yra labiausiai organizacijų taikoma praktika. Plėtra į naujas rinkas ir 
partnerystės yra tai, kas paskatino organizacijas įgyvendinti ŽE praktiką.  
 
Pirmojo rezultato tikslai – investicijų jaunimui, kurios gali būti remiamos ŽE 
kontekste, krypčių įvertinimas ir organizacijos vertinimas ŽE aspektais. 
Atsižvelgiant į šiuos tikslus, kaip svarbiausią naudą organizacijos išskiria 
supažindinimą su darbo rinka, suteikiančia naujų įgūdžių bei žinių.  
 
Organizacijos tikisi, jog ŽE modelių principai padidins jų pelną po 1-10 metų. 
Atliekos ir energija yra geresnių rezultatų rodikliai. Nors organizacijos 
stengiasi diegti ŽE praktiką savo gamybos procesuose, finansavimo 
trūkumas, nepalankūs teisės aktai ir vartotojų abejingumas tampa 
pagrindinėmis kliūtimis/problemomis įgyvendinant tikslus. Tvarių produktų 
rėmimas, organizacijų įgalinimas pereiti prie naujo ekonomiško verslo 
modelio, kuris yra ekologiškas, gamybos proceso pertvarkymas ir naujų 
strateginių priemonių kūrimas užpildys kiekvieną spragą tarp linijinės ir 
žiedinės ekonomikos modelių bei lems sėkmingą perėjimą Kipre, paremtą 
Europos Komisijos pateiktu žiedinės ekonomikos veiksmų planu. 
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1.3 Graikija 
Perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios, efektyviai 
išteklius naudojančios ir žiedinės ekonomikos yra itin svarbus Graikijai. Tuo 
siekiama užtikrinti aplinkos apsaugą, skatinti ekologišką augimą, kurti 
naujas darbo vietas, kovoti su nedarbu ir remti naujoves gamybos ir 
vartojimo srityse. Taip pat svarbu įvertinti medžiagų grandinę, dalijimąsi 
vartojimo metodais bei atliekų mažinimą, pakartotinį naudojimą ir 
perdirbimą siekiant pratęsti gaminių gyvavimo ciklą ir optimizuoti išteklius, 
vandenį ir energiją.  

Nacionalinio žiedinės ekonomikos veiksmų plano ilgalaikius (2030 m.) 
tikslus galima apibendrinti taip:  

● Kilti aukštyn atliekų hierarchijoje, sutelkiant dėmesį į atliekų 
prevenciją ir perdirbimo gerinimą;  

● remti verslumą, paremtą žiedinės ekonomikos idėjomis, skatinant 
„pramonės simbiozę“ ir verslo grupes. 

Remiantis apklausos dalyvių nuomonėmis, nemaža dalis įmonių pradėjo 
įtraukti į savo veiklą žiedinės ekonomikos priemones ir reikšmingu mastu 
įgyvendino laipsnišką perėjimą prie atsinaujinančių išteklių bei medžiagų ir 
gaminių regeneracijos.  
 
Žiedinės ekonomikos, kaip atsinaujinančios ekosistemos, ekonominis 
modelis neabejotinai pradėjo populiarėti. Iš šios apklausos rezultatų 
paaiškėjo, jog įmonės tiki, kad aukštą tvarumo lygį galima pasiekti 
nepakenkiant pelnui.  
 
Galiausiai, remiantis geriausių surinktų priemonių pavyzdžiais, tapo 
akivaizdu, jog kai kurie žiedinio verslo modeliai užėmė didelę rinkos dalį, 
tačiau paprastai tik ribotose ekonominėse nišose tokiose kaip: tvarių išteklių 
tiekimas, energijos našumas ir atliekų tvarkymas.  
 

1.4 Italija 
Europos Komisija neseniai paskelbtame antrajame žiedinės ekonomikos 
veiksmų plane pabrėžia, kad taikant linijinį ekonomikos modelį, pagrįstą 
dideliu išteklių ir energijos vartojimu, klimato neutralumo pasiekti 
neįmanoma.  
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Norint pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio, būtina užpildyti esamas 
žiedinės ekonomikos spragas, susijusias su:  
 

- išteklių naudojimo mažinimu, mažinant medžiagos, naudojamos 
gaminant produktą ar teikiant paslaugą, kiekį taikant žiedinį dizainą ir 
sutelkiant dėmesį į dalijimosi modelius ir skaitmenizacijos plėtrą;  

- išteklių naudojimo prailginimu, išteklių naudojimo optimizavimu ir 
gaminio tarnavimo laiko ilginimu taikant patvarų dizainą, naudojant 
medžiagas ir paslaugas, kurios prailgina prekių tarnavimo laiką 
pakartotinai naudojant , taisant ir perdirbant;  

- atsinaujinančių žaliavų naudojimu, iškastinio kuro ir neatsinaujinančių 
medžiagų pakeitimu atsinaujinančia energija ir medžiagomis, gamtos 
kapitalo ir ekosistemų funkcijų išlaikymu;  

- pakartotiniu išteklių naudojimu, perdirbant atliekas ir pakartotinai 
naudojant antrines žaliavas.  

 
Italijoje kiekviename iš šių keturių perėjimo prie žiedinės ekonomikos 
elementų yra specifinių spragų, kurias per trumpą ar vidutinės trukmės 
laikotarpį galima užpildyti pasitelkiant technologijas ar veiklos ir valdymo 
metodus. Kitos spragos yra reikalaujančios daugiau laiko, mokslinių tyrimų 
bei inovacijų plėtros ir naujų Italijos valdžios institucijų priemonių, kurios 
turėtų remti organizacijas, suinteresuotas pereiti prie tvaresnio verslo 
modelio.  
 
Ištaisyti šias spragas galima, pavyzdžiui, sumažinant konkrečių medžiagų 
kiekio naudojimą tam tikrai paslaugai teikti, prailginant gaminio naudojimo 
laiką keleriais metais, naudojant daugiau atsinaujinančios medžiagos ar 
energijos bei daugiau perdirbtų medžiagų vietoje grynų tam tikriems 
produktams gaminti. Tokiais būdais taupoma energija, sumažėja iškastinės 
energijos naudojimas, taigi ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas 
per trumpą laikotarpį, kartu didėja nauda organizacijoms ir visai šalies bei 
Europos ekonomikai.  
 
 
1.5 Rumunija 

Nuo 2021 m. Rumunija turi savo pirmąją žiedinės ekonomikos strategiją – 
ROCES 2030. Tokio dokumento, kuriame išsamiai aptariami esminiai 
žiedinės ekonomikos elementai (atliekų panaudojimas, žiedinio verslo 
modeliai, viešieji ekologiški pirkimai ir kt.), buvimas yra labai svarbus norint 
gauti finansavimą žiedinės ekonomikos projektams ir, taikant konkrečius 
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pamatuojamus tikslus, kontroliuoti, kaip vyksta perėjimas prie žiedinės 
ekonomikos.  
 
Kitas svarbus aspektas – atkūrimo ir atsparumo mechanizmas (angl. MRR - 
Recovery and Resilience Mechanism), kuris yra laikinos finansinės 
priemonės #NextGenerationEU pagrindas. Priemonės pagrindinis tikslas – 
teikti paramą valstybėms narėms, siekiant įveikti COVID-19 krizės ir jos 
ekonominių padarinių keliamus iššūkius. Pirmasis svarbus šio plano 
elementas „Žaliasis perėjimas“ (angl. the Green Transition) yra specialus 
atliekų tvarkymui ir žiedinei ekonomikai skirtas skyrius. Juo pasinaudojant 
bus galima gauti finansavimą ir paramą projektams, kuriais siekiama 
palengvinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos (pvz., įtraukimas į antrinių 
žaliavų, gautų iš atliekų, grandinę; pakuočių grąžinimo sistemos sukūrimas 
ir įdiegimas, įskaitant techninės ir programinės įrangos infrastruktūros 
įsigijimą; investicijos į aerobinį laikymą ir apdorojimą, kompostavimo 
sistemas ir t.t.).  
 
Nepaisant viso to, perdirbimo lygis, atsižvelgiant į visas perdirbimo 
grandines, Rumunijoje išlieka itin žemas, o neigiama raida kelia daug 
iššūkių. Eurostato duomenimis, perdirbimas yra 5 kartus mažesnis nei 
Europos vidurkis. Tokiomis aplinkybėmis, kai žaliavų vis mažėja ir jos 
brangsta, perdirbus tik 13% Rumunijoje susidarančių atliekų, švaistomi 
vertingi turimi ištekliai.  
 
Pagrindinis iššūkis – pašalinti atotrūkį tarp atliekų (atliekos, kuriose yra 
perdirbamų medžiagų, atsižvelgiant į sprendimų ir technologijų plėtojimo 
lygį) tvarkymo rezultatų ir jų efektyvaus panaudojimo naujuose gaminiuose. 
Perdirbamų atliekų rinkos ir skaidrios bei dinamiškos antrinių medžiagų 
rinkos sukūrimas yra svarbiausi uždaviniai, kuriuos turėtų įgyvendinti 
vyriausybė, bendradarbiaudama su privačiu sektoriumi.  
 
Kitas neatidėliotinas klausimas yra tekstilės pakartotinio naudojimo ir 
perdirbimo taisyklių persvarstymas, kad būtų galima sukurti tvarios ir 
žiedinės tekstilės rinką.  
 
Rumunijos rezultatai įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus ir 
nuostatus yra gana prasti, lyginant su kitomis ES šalimis, kurios įdėjo daug 
pastangų rezultatų gerinimui bei turi gilesnes tradicijas šioje srityje. 
Stengiamasi sukurti reguliavimo sistemą, kuri skatintų įmones kurti žiedinio 
verslo modelius (tiek skatinant, tiek skiriant nuobaudas). Taip pat siekiama 
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padvigubinti informacijos sklaidos kampanijų skaičių, skirtų pakeisti žmonių 
požiūrį į žiedinio vartojimo įpročius.  
 
Deja, dėl labai žemų rūšiuotų atliekų surinkimo ir perdirbimo rodiklių šioje 
srityje esame tarp paskutinių Europos šalių. Žiedinės ekonomikos strategijos 
ir nuostatai lieka tik popieriuje, o juos įgyvendinant nematomi jokie 
apčiuopiami rezultatai. Pavienės įmonių pastangos daryti teigiamą poveikį 
žiedinei sistemai negali kompensuoti kompetentingų institucijų iniciatyvos 
stokos ar prasto reguliavimo.  
 
Norint įgyvendinti ir kontroliuoti žiedinę ekonomiką Rumunijoje, viena 
vertus, reikia atnaujinti nacionalinius teisės aktus, kad jie atitiktų Europos 
teisės aktus ir, kita vertus, atverti visą ekonominio ir socialinio gyvenimo 
veiklą iniciatyvoms ir novatoriškiems verslo modeliams.  
 
Veiksmingas atliekų tvarkymas itin prisideda prie žiedinės ekonomikos 
sėkmės. Perdirbant žaliavas ir energiją, galima sutaupyti išteklių. Dėl šios 
priežasties buvo sukurtas dirbtinis indikatorius, kuris seka medžiagų 
sunaudojimo efektyvumą, lygindamas ekonomikoje susidarančių atliekų 
tonas su vidiniu medžiagų suvartojimu. Kuo mažesnė šio santykio reikšmė, 
tuo geresni rezultatai.  
 
Rumunijos atveju buvo nustatyta, kad indikatoriaus reikšmės tendencija yra 
mažėjanti. 2024 m. prognozėse matyti, jog tik 3,81% vidinio medžiagų 
panaudojimo taps atliekomis, taigi rezultatai pagerės. Palyginimui, Europos 
vidurkio tendencija yra kylanti – 14,30% rodiklis tais pačiais 2024 m. rodo 
sumažėjusį medžiagų vartojimo efektyvumą. Beveik keturis kartus mažesnė 
Rumunijos rodiklio reikšmė lyginant su Europos vidurkiu, rodo, kad 
Rumunijos atsakingos gamybos ir vartojimo rezultatai – bent jau iš 
Rumunijos perspektyvos – viršija Europos vidurkį.  
 
Selektyvus atliekų surinkimas ir perdirbimas yra pagrindiniai aspektai 
mažinant poveikį aplinkai. Deja, Rumunijoje paskutiniais analizuojamo 
laikotarpio metais buvo perdirbta tik šiek tiek daugiau nei 10% visų 
komunalinių atliekų. Prognozės, sudarytos pritaikius ekonometrinį modelį, 
rodo nepastovią raidą ir kitu laikotarpiu be didesnio progreso. 2023 m. 
numatomas 11,60% komunalinių atliekų perdirbimo rodiklis.  
 
Užfiksuoti Europos vidurkiai – daugiau nei 4,5 karto didesni nei Rumunijos ir 
vis didėjantys. Tai rodo, jog tam, kad pasiektų tokius rezultatus, kitos ES 
valstybės narės veiksmingai priėmė ir įgyvendino selektyvaus surinkimo ir 
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perdirbimo principus. Prognozuojamu laikotarpiu atotrūkis tarp Europos 
vidurkio ir rodiklių Rumunijoje didėja, atsižvelgiant į tai, kad tarp 27 ES šalių 
išlieka augimo tendencija, o prognozuojami rodikliai neviršija rodiklių, 
užfiksuotų remiantis paskutinių metų Eurostato duomenimis Rumunijoje.  
Atliekų tvarkymas Rumunijoje iki 2021 m. buvo įgyvendinamas pagal 
Įstatymą Nr. 211/2011. Nepakankamos šiame įstatyme numatytos priemonės 
ir prastas jų įgyvendinimas lėmė analizuojamo laikotarpio situaciją. Tai, kad 
Rumunija iki nustatyto termino į savo nacionalinius teisės aktus neperkėlė 
2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/851 
papildančios direktyvą 2008/98/EB, susijusią su atliekomis, rodo, kad šalies 
pastangos turi būti intensyvesnės. Siekdama išvengti sankcijų laiku 
nepritaikius direktyvos, Rumunijos vyriausybė 2021 m. rugpjūčio 19 d. 
paskelbė nepaprastąjį potvarkį Nr. 92 dėl atliekų procedūrų. Šis naujas 
reglamentas ateityje lems visišką 2011 m. įstatymo panaikinimą.  
 
Žemas komunalinių atliekų perdirbimo lygis lyginant su Europos vidurkiu, 
neteikia perspektyvų ir rodo, kad buvo būtina atnaujinti teisinę sistemą, kuri 
apimtų Europos lygmeniu taikomas priemones. Visa tai įgyvendinta 
priėmus minėtą nepaprastąjį potvarkį. Šio pirmojo žingsnio poveikis bus 
pastebėtas ne iš karto, bet tikimės, kad ateityje galėsime kalbėti apie 
geresnius Rumunijos rezultatus šioje svarbioje žiedinės ekonomikos srityje.  
 
Europos Komisijos sudaryta žiedinės ekonomikos kontrolės sistema 
Rumunijai yra priemonė, kuria pasinaudodami galime susidaryti aiškų 
vaizdą apie žiedinės ekonomikos interesų sritis, kuriose fiksuojami didžiausi 
kompensacijų kiekiai, lyginant su kitomis ES valstybėmis narėmis. Pagal 
naująsias Europos direktyvas nacionaliniuose teisės aktuose įdiegtos 
priemonės ateityje gali lemti jų mažinimą ir geresnius rezultatus pereinant 
prie tikrai ilgalaikės plėtros.  
 
Žiedinė ekonomika reikalauja aktyvaus įsitraukimo ne tik viešosios politikos 
lygmeniu, bet ir šios koncepcijos įgyvendinimo kolektyvinėje sąmonėje 
lygmeniu, informuojant gamintojus ir vartotojus apie šio modelio naudą. 
Perėjimas nuo linijinės ekonomikos modelio prie žiedinės yra sudėtingas ir 
ilgas procesas, o Rumunija, priešingai nei kitos ES valstybės narės, yra 
pačioje pradžioje.  
 
 
1.6 Airija 

Perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios, efektyviai 
išteklius naudojančios ir žiedinės ekonomikos yra itin svarbus Airijai. Tuo 
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siekiama užtikrinti aplinkos apsaugą, skatinti ekologišką augimą, kurti 
naujas darbo vietas, kovoti su nedarbu ir remti naujoves gamybos ir 
vartojimo srityse. Taip pat svarbu įvertinti medžiagų grandinę, dalijimąsi 
vartojimo metodais bei atliekų mažinimą, pakartotinį naudojimą ir 
perdirbimą siekiant pratęsti gaminių gyvavimo ciklą ir optimizuoti išteklius, 
vandenį ir energiją.  
 
Kaip ir skaitmeninis ar energetikos perėjimas prie klimatui neutralios 
Europos, žiedinis perėjimas užtruks, nes tam reikia ne tik laipsniško 
privalomų tikslų įgyvendinimo, pvz., didesnių atliekų perdirbimo ir tvarkymo 
tikslų bei laipsniško sąvartynų mažinimo iki 2035 m. Tokiam perėjimui reikia 
ir naujų gamybos ir vartojimo modelių bei naujos „žiedinės ekonomikos 
kultūros“ tiek vietos valdžios, tiek verslo, tiek pilietinės visuomenės lygiu. 
  
Remiantis apklausos dalyvių nuomonėmis, nemaža dalis įmonių pradėjo 
įtraukti į savo veiklą žiedinės ekonomikos priemones ir reikšmingu mastu 
įgyvendino laipsnišką perėjimą prie atsinaujinančių išteklių bei medžiagų ir 
gaminių regeneravimo. Žiedinės ekonomikos, kaip atsinaujinančios 
ekosistemos, ekonominis modelis neabejotinai pradėjo populiarėti. Iš šios 
apklausos rezultatų paaiškėjo, jog įmonės tiki, kad aukštą tvarumo lygį 
galima pasiekti nepakenkiant pelnui.  Galiausiai, remiantis surinktais 
geriausių priemonių pavyzdžiais, tapo akivaizdu, jog kai kurie žiedinio verslo 
modeliai užėmė didelę rinkos dalį, tačiau paprastai tik ribotose 
ekonominėse nišose, tokiose kaip: tvarus išteklių tiekimas, energijos 
našumas, statyba ir atliekų tvarkymas. 
 

(*Nuorodos į visas šešių šalių ataskaitas pateikiamos 1 priede)   
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2. Apibendrinta išvadų ataskaita  

Kiekvienos šalies partnerės nacionalinėse ataskaitose pateikti tyrimo 
duomenys parodė, kad yra nemažai organizacijų, kurios į savo veiklą pradėjo 
įtraukti žiedinės ekonomikos priemones.  

Šios organizacijos suprato, kad laipsniškas perėjimas prie atsinaujinančių 
išteklių ir medžiagų bei produktų regeneracijos gali užtikrinti aukštą 
tvarumo lygį nesumažinant pelningumo. 

Taip pat tapo akivaizdu, kad kai kurie žiediniai verslo modeliai užėmė 
didesnę rinkos dalį nei kiti, pavyzdžiui: 

 

Organizacijų personalo nuomone, jie yra gerai informuoti apie žiedinės 
ekonomikos modelį ir būtų suinteresuoti dalyvauti žiedinės ekonomikos 
mokymuose, kad: 

 

 

 

 

 
tvarių išteklių 

tiekimas 

 energijos našumas 

 atliekų tvarkymas 

 

  
įgytų naujų įgūdžių, 

žinių ir idėjų 

  
kurtų naujus verslo 

kontaktus ir projektus 
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Jie tiki, kad žiedinės ekonomikos praktikos versle perspektyvos po penkerių 
metų išplės jų taikymą, o žiedinės ekonomikos modelį sieja su tokiomis 
idėjomis kaip:  

 

Kaip svarbiausi perėjimo nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos 
palengvinimo aspektai yra šie:  

 

 

  

   
išteklių ir energijos 

taupymas 
 

perdarymas 
nesukuriant atliekų 

 
išteklių regeneracija 

ir perdirbimas 

 

 

įtaka 
produkcijos 
kainai dėl 

efektyvaus 
išteklių 

panaudojimo 

 

atkūrim
o 

galimyb
ės 

gebėjima
s 

panaudot
i 

produktu
s 
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Sėkmingiausiai žiedinės ekonomikos modelį, personalo nuomone, 
remiančios strategijos yra šios: 

 

Atsižvelgiant į praktinį organizacijų prisitaikymą žiedinėje ekonomikoje, 
galima teigti, jog dauguma jų naudoja žiedinės ekonomikos modelį 
platesniu mastu, pasitelkdami šiuos pagrindinius žiedinės ekonomikos 
verslo modelius: 

 

Efektyvesnis išteklių taupymas/naudojimas ir strateginis tvarumas yra 
didžiausi stimulai, paskatinę įmones/organizacijas įgyvendinti žiedinės 
ekonomikos praktikas. 

 

 

 kvalifikacijų, 
reikalingų žiedinei 

ekonomikai, 
plėtimas 

 

žiedinės 
ekonomikos 

projektų 
vystymo 
rėmimas 

 

 informacijos 
apie ŽE 
sklaidos 

didinimas 

  

Žiediniai 
ištekliai  

 

Išteklių regeneracija 

 

Produktų 
naudojimo 

trukmės 
pratęsimas 
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Manoma, jog išlaidų mažinimas, inovatyvių produktų bei gamybos procesų 
augimas užtikrina svarbiausius žiedinės ekonomikos modelio privalumus 
įmonėms/kompanijoms, o 

 

yra trys sritys, kuriose pastebimi geresni žiedinės ekonomikos strategijų 
taikymo rezultatai. Vis dėlto, paaiškėjo ir keletas sunkumų. Nors 
organizacijos ir stengiasi įgyvendinti ŽE praktikas savo gamybos 
procesuose,  

 

 

yra pagrindinės kliūtys/problemos įgyvendinant ŽE strategijas organizacijų 
veiklose bei išryškinant silpnąsias motyvavimo priemonių vietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ištekliai  Atliekos   Energija 

 

 
finansavimo 

trūkumas 

 
kvalifikuotų 
darbuotojų 
trūkumas 

 

  
nepalankūs teisės 
aktai bei vartotojų 

abejingumas 
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2.1 Gerosios ŽE praktikos pavyzdžių sąrašas, remiantis organizacijų 
apklausų rezultatais 

Gerosios ŽE praktikos pavyzdžiai  Atsakymų 
skaičius 

Medžiagų/produktų/energijos perdirbimas 
 

28 

Išteklių regeneracija/Išteklių ir energijos taupymas 
 

27 

Produktų naudojimo trukmės pratęsimas 
 

21 

Produktų ir žaliavų su ekologiniais sertifikatais įsigijimas 
 

20  

Kompostavimas 
 

17 

Ekologiškas produktų dizainas 
 

12 

Atliekų atsikratymas surinkimo punktuose, iš kurių atliekos 
vežamos į sąvartyną 
 

12 

Fizinio kapitalo atstatymas 
 

11 

Vertingų medžiagų regeneracija ir pakartotinis naudojimas 
 

9  

Pakartotinis atliekų, kaip žaliavos, panaudojimas 
 

7 

Nulinės atliekos 
 

7 

Kompensacija dėl poveikio aplinkai 
 

6 

Naudingų produktų perdarymas 
 

6  

Produktų naudojimo trukmės analizė 
 

6  

Galutinių produktų nuoma-dalijimasis tarp vartotojų 
 

5 

Žaliavos paskirstymas tarp įmonių ir pramonės šakų 
 

5  
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2.2 Geriausia žiedinės ekonomikos praktika 
(Statyba, baldai, žemės ūkio maisto produktai) 

  Statybų sektorius 
Tikslai Strategijos Praktika 

   
Išteklių vartojimo 

sumažinimas 
Ekologiškas dizainas Perdirbamumas 

 
Ardyti pritaikyta 

konstrukcija (angl. DfD - 
Design for easier 

disassembly) 
 

Statinio informacinis 
modeliavimas BIM (angl. 

BIM - Building Information 
Modeling) 

 
Tvarus išteklių rūšiavimas 

 
Atsinaujinanti energija ir 

energijos našumas 
 

Didelio efektyvumo 
mechaninės įrangos 

naudojimas medžiagų 
utilizavimui 

 
Produktų, kurių 

eksploatavimo laikas 
baigiasi, valdymas 

 
Draugiška aplinkai 

architektūra 
 
 

Proceso 
optimizavimas 

Surenkamos ir modulinės 
konstrukcijos  

 
„Tiksliai laiku“ statyba 
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Gamyba, atsargų ir tiekimo 
grandinė, pardavimai, 

paklausa, inventoriaus ir 
paskirstymo planavimas 

 
Strateginis tinklo valdymas 

 
Priemonių sisteminimas ir 

išlaidų optimizavimas 
 

Naudojimo trukmės ir 
atsarginių dalių valdymas 

 
Prieinamumas ir gebėjimas 

įsipareigoti 
 
Duomenų ir matematinių 

modelių naudojimas 
 
 

Atsakingas vartojimas 
ir įsigijimas 

Transporto ir jo paliekamo 
pėdsako mažinimas 

 
Trumpa tiekimo grandinė  

 
Logistikos optimizavimas 

 
Dirbtinio intelekto 

algoritmai 
 

Inventoriaus ir pertekliaus 
mažinimas 

 
Perdirbimas  

 
Žaliavų srauto valdymas 

  
Išmontavimas 

 
Statybų valdymo 

programinė įranga 
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Tvarus pakavimas 

 
 

   
Intensyvesnis 

produktų naudojimas 
Dalijimosi ekonomika Darbo pasidalijimas 

 
Turto pasidalijimas 

 
Bendrų projektų 
įgyvendinimas 

 
Dalijimosi platformos 

 
Galutinių produktų 

nuoma-dalijimasis tarp 
vartotojų 

 
Prieiga vietoje nuosavybės 

teisės 
 

Bendradarbiavimo 
projektai 

 
 

Trumpalaikė nuoma 
 

Įrangos nuoma 
 

Visuomenės įtraukimas į 
įrankių nuomos procesus 

pasitelkiant įvairias 
iniciatyvas 

 
   

Produktų/komponentų 
naudojimo trukmės 

pratęsimas 

Dovanojimas ir 
perpardavimas 

Nenaudojamų daiktų 
dovanojimas 

 
Apsikeitimas 

nenaudojamomis 
medžiagomis 
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Skirtingų pramonės šakų 
bendradarbiavimas ir 

sektorių tinklai 
 

Bendradarbiavimas su 
įmonėmis tarptautiniu 

lygiu 
 

Pakartotinis išteklių 
naudojimas ir mainai 

 
 
 

 
Atnaujinimas Lengvai pritaikomas ir 

modifikuojamas pastato 
pagrindas 

 
Esamų pastatų pritaikymas 

kitoms reikmėms (žemės 
išsaugojimas) 

 
Ateities tendencijų 

planavimas ir atitinkamo 
veiksmų plano sudarymas 

 
Produktų naudojimo 
trukmės pratęsimas 

 
Stambiagabaričių atliekų 

surinkimas, atnaujinimas ir 
pakartotinis panaudojimas 

 
Našumo ekonomika Produktas kaip paslauga 

  
Produktų ir žaliavų su 

ekologiniais sertifikatais 
įsigijimas 

 
Projektuok, statyk, 

finansuok, veik, palaikyk 
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(angl. DBFOM - Design-
build finance operate 

maintain) projektai 
 

Stambiagabaričių atliekų 
surinkimas, atnaujinimas ir 
pakartotinis panaudojimas 

 
Sinerginiai verslo modeliai  

   
Naujos paskirties 

ištekliams suteikimas 
 

Pramoninė ekologija Medžiagos pagamintos iš 
kitose pramonės šakose 

naudotų ir perdirbtų 
medžiagų 

  
3D spausdinimo 

technologija 
 

Išteklių regeneracija 
 

Vandens vartojimas 
 

Perdirbta tekstilė 
 

Produktai pagaminti iš 
100% perdirbto plastiko 

 
Plytos iš statybinių atliekų 

 
Optimalios eksploatacijos 

planai 
 

  
Perdirbimas ir 

kompostavimas 
Atliekų planavimas 

 
Statybinių atliekų valdymas 

 
Biologiškai skaidžios 

medžiagos 
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Energiją taupantis 
išmontavimas ir 

perdirbimas 
 

Namų ūkio atliekų 
perdirbimas 

 
Ekologiškos energijos 

gamyba ir atliekų kiekio 
mažinimas 

 
Organinių atliekų 

pavertimas kompostu 
 

 
Energijos regeneracija 

 
Statybinių atliekų 

panaudojimas kurui 
 

Centralizuota šildymo 
sistema 

  
Pastato šilumos izoliacija 

  
Pastatų pritaikymas 

ekologiškos energijos 
naudojimui 

 
Biokuro gamyba 
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Baldų sektorius 
Tikslai Strategijos Praktika 

   
Išteklių 

vartojimo 
sumažinimas 

Ekologiškas dizainas Natūralių medžiagų ir tekstilės 
naudojimas 

 
Atliekų atsikratymas surinkimo 

punktuose, iš kurių atliekos 
vežamos į sąvartyną 

 
Pritaikymas ardymui 

 
Medžiagų/produktų/energijos 

perdirbimas 
 

Besibaigiančio eksploatavimo 
laiko produktai 

 
Ankstyvo susidėvėjimo 
problemos sprendimas 

 
Perdirbamumas  

 
Efektyvesnis naudojimas 

 
Mokėjimo už naudojimą modelis 

 
Vienos medžiagos polietileno 

gaminiai 
 

Proceso optimizavimas Inventorizacijos, gamybos, 
strateginio tinklo, atsargų ir 

tiekimo grandinės, paskirstymo, 
pardavimų ir paklausos 

planavimas bei valdymas 
 

Žiedinės ekonomikos resursai 
 

Priemonių sisteminimas ir 
išlaidų optimizavimas 
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Ekologiškas produktų dizainas 
 

Naudingų gaminių atkūrimas 
 

Tvarus pakavimas 
 

Prieinamumas ir gebėjimas 
įsipareigoti 

 
Duomenų ir matematinių 

modelių naudojimas 
 

Atsakingas vartojimas ir 
įsigijimas 

Atliekų perdirbimas 
 

Žaliavų srauto valdymas 
 

Inventoriaus ir pertekliaus 
mažinimas 

 
Medžiagų srautų analizė 

gamybos procese 
 

Popieriaus perdirbimas 
 

Tvarus pakavimas 
 

Logistikos optimizavimas 
 

Dirbtinio intelekto algoritmai 
 

Tiekimo grandinės planavimas  
  

   
Intensyvesnis 

produktų 
naudojimas 

Dalijimosi ekonomika Galutinių produktų nuoma-
dalijimasis tarp vartotojų 

 
Žaliavos paskirstymas tarp 
įmonių ir pramonės šakų  

 
Dalijimosi platformos prieinamos 

visiems 
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Prieiga vietoje nuosavybės teisės 
 

Trumpalaikė nuoma 
 
 
 

 
 

 

Visų rūšių baldų nuoma 
 

Baldų nuoma  

   
Produktų/ 

komponentų 
naudojimo 

trukmės 
pratęsimas 

Dovanojimas ir 
perpardavimas 

Pakartotinis išteklių 
panaudojimas ir mainai 

  
Nenaudojamų daiktų 

dovanojimas 
 
Apsikeitimas nenaudojamomis 

medžiagomis 
 

Atnaujinimas Stambiagabaričių atliekų 
surinkimas ir pakartotinis 

panaudojimas 
 

Produkto gyvavimo ciklo analizė 
ir, jei įmanoma, prailginimas 

 
Našumo ekonomika Sinerginiai verslo modeliai 

 
Produktų ir žaliavų su 

ekologiniais sertifikatais 
įsigijimas  

 
Produktas kaip paslauga  

   
Naujos 

paskirties 
ištekliams 
suteikimas 

Pramoninė ekologija Išteklių regeneracija 
 

Žaliavos gaunamos iš atliekų 
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 Pakartotinis vandens 
naudojimas 

 
Biometanas iš nuotekų dumblo  

 
Optimalios eksploatacijos planai 

 
Perdirbimas ir 

kompostavimas 
Ekologiškos energijos gamyba ir 

atliekų kiekio mažinimas 
 

Kompostavimas  
 

Atliekų planavimas 
 

Namų ūkio atliekų perdirbimas 
 

Energijos regeneracija Energija iš atliekų 
 

Gamyba naudojant briketus 
 

Elektra iš atliekų (granulės)  
 
 

 

Žemės ūkio produktų sektorius 
Tikslai Strategijos Praktika 

   
Išteklių 

vartojimo 
sumažinimas 

Ekologiškas dizainas Perdirbamumas 
 

Įrankiai ir gaminiai iš ekologiškų 
medžiagų 

 
Nieko nesąlygojamas žemės ūkis 

 
Vertingų medžiagų regeneracija 

ir pakartotinis panaudojimas 
 

Didelio efektyvumo mechaninės 
įrangos naudojimas medžiagų 

utilizavimui 
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Medžiagų/produktų/energijos 

perdirbimas 
 

Atliekų atsikratymas surinkimo 
punktuose, iš kurių atliekos 

vežamos į sąvartyną  
 

Nieko nesąlygojamas žemės ūkis 
 

Proceso optimizavimas Inventorizacijos, gamybos, 
atsargų ir tiekimo grandinės, 
atsarginių dallių, paskirstymo, 

pardavimų ir paklausos 
planavimas bei valdymas 

 
Žiedinės ekonomikos resursai 

 
Priemonių sisteminimas ir 

išlaidų optimizavimas 
 

Integruotas verslo planavimas 
pardavimuose ir gamyboje 

 
Padidėjęs mėšlo (žaliojo ir 

gyvulinio) naudojimas 
 

Sėjomainos vietoje neorganinių 
trašų naudojimas 

 
Pasėlių džiovinimas saulėje 

 
Tinkamas pesticidų naudojimas 

 
Prieinamumas ir gebėjimas 

įsipareigoti 
 

Atsakingas vartojimas ir 
įsigijimas 

Perdirbto maisto suvartojimo 
mažinimas 

 
Maisto švaistymo mažinimas 
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Jautienos, cukraus bei perdirbto 
maisto suvartojimo mažinimas 

 
Tvarus pakavimas 

 
Logistikos optimizavimas 

  
Dirbtinio intelekto algoritmai 

  
Žaliavų srauto valdymas 

 
Inventoriaus ir pertekliaus 

mažinimas  
 

Trumpa tiekimo grandinė 
 

   
Intensyvesnis 

produktų 
naudojimas 

Dalijimosi ekonomika Prieiga prie žemės vietoje 
nuosavybės teisės 

 
Dalijimasis derliumi bei sėklomis 

  
Dalijimasis maistu 

 
Trumpalaikė nuoma 

 
 
 
 
 
 

Įrangos nuoma 
 

   
Produktų/ 

komponentų 
naudojimo 

trukmės 
pratęsimas 

Dovanojimas ir 
perpardavimas 

Išteklių ir įrankių pakartotinis 
naudojimas ir mainai 

  
Sveiko maisto aukojimas 

 



 
 

Šis projektas remiamas Europos Komisijos. Leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį leidinyje esančios informacijos 

naudojimą. 
 

37 
 

Atnaujinimas Stambiagabaričių atliekų 
surinkimas ir pakartotinis 

panaudojimas 
 

Maisto ir jo maistinės vertės 
kokybės užtikrinimas 

 
Išteklių ir įrankių pakartotinis 

naudojimas ir mainai 
 

Sveiko maisto aukojimas 
 

Našumo ekonomika Produktų ir žaliavų su 
ekologiniais sertifikatais 

įsigijimas 
 

Sinerginiai verslo modeliai  
 

 
   

Naujos 
paskirties 
ištekliams 
suteikimas 

 

Pramoninė ekologija Pakartotinis vandens 
naudojimas 

 
Biometanas iš nuotekų dumblo  

 
Gyvūnų laikymo sistemos 

 
Pilnas žaliavinių žemės ūkio 

produktų naudojimas  
 

Atliekų srautų apdorojimas 
 

Energijos gamyba naudojant 
atliekas kaip kurą 

 
Perdirbimas ir 

kompostavimas 
Organinių atliekų 
kompostavimas 

 
Kietųjų atliekų perdirbimas 
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Atliekų planavimas 
 

Namų ūkio atliekų perdirbimas 
 

Ekologiškos energijos gamyba ir 
atliekų kiekio mažinimas 

 
Organinių atliekų pavertimas 

kompostu 
 

Energijos regeneracija 
 

Ekologiškos energijos gamyba 
(daugiausia saulės ir vėjo) 

 
Biodegalai iš panaudoto 

daržovių aliejaus 
  

Perteklinių ir daug energijos 
reikalaujančių pakuočių 

sumažinimas 
 

Biometanas iš atliekų 
 

Elektra iš nugenėtų alyvmedžių 
 

 

 
 

3. Pirmasis C-ENTRY rezultatas – ŽE sektorių vertinimo metodika 

3.1 Parama organizacijoms vystant ŽE  

Bendro ribotų išteklių naudojimo ir suvartojimo mažinimas yra vienas iš 
pagrindinių žiedinės ekonomikos aspektų. Dėl to organizacijos turi 
persvarstyti savo verslo modelius, atsižvelgdamos į žiediškumą. Žiedinio 
verslo modelio pagrindas yra tai, kaip organizacija kuria, teikia ir kaupia vertę 
per uždarus medžiagų ciklus. Norėdamos uždaryti medžiagų ir gaminių 
ciklą, organizacijos turės ne tik iš esmės pertvarkyti savo tiekimo grandines, 
bet ir kurti prekes, remiantis žiediškumo principais bei sudaryti žiedinius 
verslo modelius. Konkrečiau, organizacijos turės: 
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Esminiai klausimai, kuriuos turėtų kelti skirtingų sektorių organizacijos, 
siekiančios pereiti prie žiedinio verslo modelių, yra šie: 

● Kaip galime kurti produktus, kurie mažintų atliekų kiekį gamybos 
cikle? 

● Kaip galime planuoti išteklių regeneraciją gamybos proceso metu 
arba po galutinio vartotojo pasinaudojimo preke? 

● Kaip galime siekti mažesnio galutinio vartotojo vartojimo ir plėsti 
dalijimąsi? 

● Kaip galime tikėtis pelno be vis didėjančio ribotų resursų 
sunaudojimo? 

● Kaip organizacijos gali taikyti dizaino mąstyseną ir inovacijas savo 
verslo modeliuose, kad pasiektų geresnių aplinkosaugos rezulltatų? 

(Circular economy for a sustainable future , 2021) 
 

Žemiau skiltyse 3.1.1 (Joāo, June 2020) ir 3.1.2 (Union, n.d.) pateikiami naudingi 
įrankiai ir edukacinė medžiaga kartu su informacija apie finansinę paramą, 
kuri gali padėti jauniems žmonėms įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių siekiant 
atsakyti į su ŽE susijusius klausimus. 

 

3.1.1 Naudingi įrankiai ir edukacinė medžiaga  

Naudingi įrankiai ir edukacinė medžiaga 
Pavadinimas / 
Nuoroda 

Nuo
rod
a 

Tipas Autorius/Meta
i 
 

Santrauka 
 

3 kūrybiški 
būdai mados 
atliekų 

Nuo
rod
a 

Video - Ted 
talk 

Amit Kalra • 
TED@Tommy 
2016 

Aptariami būdai, kaip galima 
pakartotinai panaudoti ir perdirbti 
nereikalingus drabužius bei kaip 

 

 
Pertvarkyti tiekimo grandines, kad galėtų reguliuoti pinigų 
grąžinimą internetu. 

 
Užtikrinti pastovų perdirbtų medžiagų tiekimą bei 
investuoti į infrastruktūrą. 

 
Plėsti aiškią komunikaciją ir informacijos sklaidą tarp 
vertės grandinės partnerių. 

 
Ieškoti naujų partnerių žiedinių verslo modelių bei 
produktų kūrimui. 

  

 
 

  

https://www.ted.com/talks/amit_kalra_3_creative_ways_to_fix_fashion_s_waste_problem?language=en
https://www.ted.com/talks/amit_kalra_3_creative_ways_to_fix_fashion_s_waste_problem?language=en
https://www.ted.com/talks/amit_kalra_3_creative_ways_to_fix_fashion_s_waste_problem?language=en
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problemai 
spręsti 

pramonė galėtų kurti didesnio 
funkcionalumo drabužius bei 
naudoti biologiškai skaidžias 
medžiagas. Įraše kalbama ir apie 
stiprių cheminių medžiagų 
naudojimą audinių dažymui bei 
kaip tai gali paveikti vandens 
išteklius. 

Tvirta 
ekonomika 
turėtų remtis 
klestėjimu, o ne 
augimu 
 

Nuo
rod
a 

TED Talk Kate Raworth, 
TEDTalk 2018 

Svarbus ir įdomus pokalbis, 
išryškinantis problemas, susijusias 
su vartotojiškumo kultūra bei 
kritikuojantis ekonomiką, 
paremtą nesustabdomu augimu. 
Iškeliamos BVP augimo 
problemos. 

Trumpas 
žiedinės 
ekonomikos 
gidas: Europos 
politikos studijų 
centro sistema 
(angl. CEPS - 
Centre for 
European 
Policy Studies)  

Nuo
rod
a 

PowerPoint Igor Taranic 
(Europos 
politikos 
studijų 
centras) 2016 
 
 
 
 

Pristatymas, parengtas pagal 
ataskaitą „Žiedinės ekonomikos 
pažanga suinteresuotosioms 
šalims“ sistemą. Joje apžvelgiami 
esminiai ŽE principai bei 
rekomendacijos, kaip ES geriausia 
remti perėjimą prie ŽE, skirtos 
Europos politikos formuotojams. 

Žiedinė 
ekonomika/Tvar
ių medžiagų 
valdymas 

Nuo
rod
a 

Paskaitos 
vykdytos 
nuotoliniu 
būdu 
pasitelkiant 
vaizo įrašus, 
skaitinius, 
viktorinas. 

Lund 
University 
Ir kiti septyni 
partneriai 
2020 

Nemokamos paskaitos apie 
tvarumą bei žiedinę ekonomiką 
nuotoliniu būdu. 
 
 

Žiedinės 
ekonomikos 
verslo 
darbalapiai 

Nuo
rod
a 

Darbalapiai Zero Waste 
Scotland 2019 

Darbalapiai, padedantys 
įmonėms apžvelgti taikomas 
praktikas ir nustatyti, kaip galima 
įtraukti ŽE į verslą. 

Žiedinės 
ekonomikos 
klubas 
 
 

Nuo
rod
a 

Interneto 
svetainė 

Žiedinės 
ekonomikos 
klubas (angl. 
CEC - Circular 
Economy 
Club) 
2012 

Žiedinės ekonomikos klubas – 
didžiausias tarptautinis ŽE 
profesionalų tinklas su 260 vietinių 
skyrių 110 šalių. Interneto svetainė 
leidžia nariams iš viso pasaulio 
dalintis įžvalgomis ir nuorodomis į 
šaltinius (straipsnius, knygas, 

https://www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow?language=en
https://www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow?language=en
https://www.ted.com/talks/kate_raworth_a_healthy_economy_should_be_designed_to_thrive_not_grow?language=en
https://dokumen.tips/documents/a-short-guide-to-the-circular-economy-the-ceps-ceps-special-report-on-thea-short.html?page=5
https://dokumen.tips/documents/a-short-guide-to-the-circular-economy-the-ceps-ceps-special-report-on-thea-short.html?page=5
https://dokumen.tips/documents/a-short-guide-to-the-circular-economy-the-ceps-ceps-special-report-on-thea-short.html?page=5
https://www.coursera.org/learn/circular-economy
https://www.coursera.org/learn/circular-economy
https://www.coursera.org/learn/circular-economy
https://ceaccelerator.zerowastescotland.org.uk/wp-content/uploads/ZWS-CE-Worksheets-stg-1-1.pdf
https://ceaccelerator.zerowastescotland.org.uk/wp-content/uploads/ZWS-CE-Worksheets-stg-1-1.pdf
https://ceaccelerator.zerowastescotland.org.uk/wp-content/uploads/ZWS-CE-Worksheets-stg-1-1.pdf
https://www.circulareconomyclub.com/
https://www.circulareconomyclub.com/
https://www.circulareconomyclub.com/


 
 

Šis projektas remiamas Europos Komisijos. Leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį leidinyje esančios informacijos 

naudojimą. 
 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naujienas, tinklalaides) apie ŽE. Tai 
puikus informacijos šaltinis apie 
socialinius tyrimus ir pavyzdžius, 
susijusius su žiediniais produktais 
ir sistemomis. Kadangi klubui 
priklauso nariai iš viso pasaulio, čia 
galima atrasti šaltinių įvairiomis 
kalbomis. 

Žiedinės 
ekonomikos 
bendrųjų 
išteklių 
žemėlapis  
(Ellen 
MacArthur 
fondas) 

Nuo
rod
a 

Tinklalapis 
 

Ellen Mac- 
Arthur fondas 
(EMF) nuo 
2010 & nuolat 
pildomas 

Interaktyvus išteklių minčių 
žemėlapis yra beveik visų išleistų 
edukacinių šaltinių, įskaitant 
vaizdo įrašus, grafikus, ataskaitas, 
atvejo analizes, straipsnius ir t.t., 
kolekcija. Šaltinis suteikia prieigą 
prie organizuotos kolekcijos, 
kurioje telpa žinios ir edukacinė 
medžiaga, išleista EMF, pradedant 
nuo įvado į žiedinę ekonomiką iki 
verslo atvejų analizės ir ŽE 
ataskaitų. 

Žiedinė 
ekonomika: 
įvadas 
 

Nuo
rod
a 

Nuotoliniai 
kursai 

edX, Delft 
technologijos 
universitetas 
2019 

Kursuose mokoma, kaip prisidėti 
prie tvarios ekonomikos 
įgyvendinant naujus verslus ir 
dizaino sprendimus, paremtus 
žiedine ekonomika. Tai įvadinio 
lygio kursai verslo ir vadybos tema. 

Dame Ellen 
MacArthur: 
maistas, 
sveikata ir 
žiedinė 
ekonomika 

Nuo
rod
a 

Youtube 
vaizdo 
įrašas 

Ellen Mac- 
Arthur „EAT 
Food“  forume 
2015 

Proga paklausyti įkvepiančios 
pranešėjos Ellen MacArthur. Čia ji 
aiškina, kas yra ŽE ir kaip ŽE gali 
padėti visai ekonomikai 
panaudojant žaliavas pakartotinai 
ir grąžinant jas į ekonomiką, tad 
taip pakeičiant visą sistemą, ne tik 
produktą. 

Peter Lacy ir 
Jakob Rutqvist 
knygos „Waste 
to Wealth“ („Iš 
atliekų į 
gerovę“) 
santrauka 

Nuo
rod
a 

7 puslapių 
PFD 
dokumenta
s 

Lacy ir 
Rutqvist 
išleista 
„Palgrave 
Macmillan“ 
leidyklos; 
 „Accenture“ 
sudaryta 
santrauka, 

Tai Peter Lacy ir Jakob Rutqvist 
2015m. knygos „Waste to Wealth“ 
(„Iš atliekų į gerovę“) santrauka. 
Joje pristatoma žiedinė 
ekonomika, aiškinamas jos 
poreikis, penki žiedinės 
ekonomikos verslo modeliai, 
dešimt inovatyvių technologijų 

https://ellenmacarthurfoundation.org/
https://ellenmacarthurfoundation.org/
https://ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.edx.org/course/circular-economy-an-introduction
https://www.edx.org/course/circular-economy-an-introduction
https://www.edx.org/course/circular-economy-an-introduction
https://www.youtube.com/watch?v=M6MLFJDddM4&ab_channel=EAT
https://www.youtube.com/watch?v=M6MLFJDddM4&ab_channel=EAT
https://www.youtube.com/watch?v=M6MLFJDddM4&ab_channel=EAT
https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-Waste-Wealth-Exec-Sum-FINAL.pdf
https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-Waste-Wealth-Exec-Sum-FINAL.pdf
https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-Waste-Wealth-Exec-Sum-FINAL.pdf
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2015 bei kaip verslas gali pasiekti 
žiediškumo privalumus. 

Tvarus 
pakavimas 
žiedinėje 
ekonomikoje 
 
 
 

Nuo
rod
a 

Nuotoliniai 
kursai 
 

TU Delft 2020 Nemokami kursai prieinami kaip 
masiniai atviri internetiniai kursai 
(angl. MOOC). Suskirstyti į šešias 
„serijas“, kuriose pristatomi 
skirtingi pakavimo aspektai. 
Serijas pristato įvairūs dėstytojai, o 
kartu su kiekviena serija 
pateikiama vis skirtinga atvejo 
analizė ir į(si)vertinimo skyrelis. 

Žiedinio dizaino 
gidas 

Nuo
rod
a 

Interneto 
svetainė su 
daug 
išteklių 

Bendras 
Ellen 
MacArthur 
Fondo 
ir „IDEOS“ 
darbas, 
2018 

Žiedinio dizaino gidas yra 
interaktyvus įrankis, skirtas padėti 
novatoriams pergalvoti ir 
pertvarkyti savo projektavimo 
procesus, kad būtų sukurta 
efektyvesnė ŽE. Tai nemokamos 
dirbtuvės, užduotys ir vaizdo įrašai, 
kuriuos galite parsisiųsti ir kurie 
iliustruoja, kokie lankstūs verslui 
gali būti žiediniai principai. 

Žiedinės 
ekonomikos 
tinklalaidė 

Nuo
rod
a 

Tinklalaidė 
ir scenarijus 

Catherine 
Weetman, 
Rethink, 
2019 

Tinklalaidė, suteikianti informaciją 
apie ŽE ir kaip skirtingi žmonės 
taiko žiediškumo principus 
apgalvodami, kaip planuojame, 
kuriame ir naudojame. Palyginus 
su kitais, tai kitoks, todėl įdomus 
šaltinis.  

Žiedinės 
ekonomikos 
laidos 
tinklalaidė 
 

Nuo
rod
a 

Tinklalaidė Ellen 
MacArthur 
fondas, 2022 

Ellen MacArthur fondas sveikina 
atvykus į žiedinės ekonomikos 
laidą, kurioje kalbama apie naujus 
projektavimo, gamybos ir 
vartojimo būdus bei kaip galime 
kurti ekonomiką, tinkamą XXI a. 

Žiedinė 
ekonomika 
paprastai 

Nuo
rod
a 

Video - 
TEDx 
talk 

TEDx Talks, 
Cillian Lohan 
2018 

Puiki „TED Talk“ paskaita apie 
žiedinę ekonomiką, pateikta 
aiškiai, suprantama kalba ir 
iliustruota aktualiais pavyzdžiais. 

Ataskaitų apie 
žiediškumo 
spragas 
interaktyvus 
įrankis  
 
 

Nuo
rod
a 

Interaktyvu
s 
internetinis 
įrankis 
 
 
 

Žiedinė 
ekonomika, 
2020 

Labai naudingas, kokybiškas ir 
įdomus interaktyvus įrankis, 
skirtas pamatyti, kaip skirtingos 
pasaulio šalys gali būti palygintos, 
kodėl jos yra tokios skirtingos bei 
kaip galima pagerinti situaciją. 
Lengvas naudoti, suteikia aiškų 

https://online-learning.tudelft.nl/courses/sustainable-packaging-in-a-circular-economy/
https://online-learning.tudelft.nl/courses/sustainable-packaging-in-a-circular-economy/
https://online-learning.tudelft.nl/courses/sustainable-packaging-in-a-circular-economy/
https://www.circulardesignguide.com/
https://www.rethinkglobal.info/circular-economy-podcast/
https://www.rethinkglobal.info/circular-economy-podcast/
https://www.rethinkglobal.info/circular-economy-podcast/
https://the-circular-economy-podcast.simplecast.com/
https://the-circular-economy-podcast.simplecast.com/
https://the-circular-economy-podcast.simplecast.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cbm1MCTobVc&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=cbm1MCTobVc&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=cbm1MCTobVc&ab_channel=TEDxTalks
https://www.circularity-gap.world/2022#Download-the-report
https://www.circularity-gap.world/2022#Download-the-report
https://www.circularity-gap.world/2022#Download-the-report
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 vaizdą, ko pasauliui reikia norint 
gyventi tvariai bei suteikia 
informaciją, ko galima imtis 
siekiant įgyvendinti ŽE. 

Žiediškumo 
spraga 

Nuo
rod
a 

YouTube 
vaizdo 
įrašas su 
nuoroda į 
„Žiediškum
o spragos“ 
internetinę 
svetainę 

Mark de Wit 
(Circularity 
Gap), TEDx 
2018 
 
 

Vaizdo įraše išryškinama 
problema – pasaulyje pasiektas tik 
9% žiediškumas, tad ši „spraga“ 
turi būti ištaisyta. Vaizdo įraše 
pristatomos 4 praktiškos 
strategijos šiai „spragai“ užpildyti: 
1. Daugiau rūšiuoti, 2. Daugiau 
optimizuoti, 3. Nustoti švaistyti, 4. 
Nustoti išgauti medžiagas. Vaizdo 
įrašas aiškus ir glaustas. 

Žiediniai 
metraščiai 

Nuo
rod
a 

Žiediniai 
metraščiai 
 

Pasaulio 
ekonomikos 
forumas, 
vykstantis 
kiekvienais 
metais nuo 
2015 

Ataskaitos atskleidžia 
novatoriškus ŽE pokyčius nuo 
inovatyvių, naujų, technologinį 
perversmą kuriančių verslų ir 
novatoriškų tarptautinių įmonių 
iki miestų, laužiančių 
nusistovėjusias tvarumo taisykles 
bei atsidavusių ŽE investuotojų, 
kuriančių infrastruktūrą šiam 
augančiam judėjimui finansuoti. 

Kodėl turime 
permąstyti, kaip 
statome namus 

Nuo
rod
a 

„YouTube“ 
vaizo įrašas 

Ged Finch; 
TEDxWellingt
on 
2019 

Vaizdo įraše kalbama apie tai, kaip 
ŽE modelis gali iš esmės tegiamai 
pakeisti tai, kaip statome namus 
bei naudojamės šiuolaikine 
skaitmenine statyba. Jei statybos 
gali būti vykdomos ekologišku 
būdu, tokiu atveju galime 
užtikrinti, jog žalingų 
infrastruktūrų poveikis aplinkai 
gali būti sumažintas. 

Žiedinė klasė Nuo
rod
a 

Trys 
moduliai su 
pratybų 
sąsiuviniais 
 

Žiedinė klasė, 
Suomija 
2018 

Žiedinė klasė – tai nemokamas 
aukštos kokybės įrankių rinkinys, 
sukurtas vidurinių mokyklų 
mokiniams ir mokytojams, kad šie 
galėtų įtraukti ŽE principus į savo 
kasdienį gyvenimą. Rinkinys 
sukurtas kartu su mokytojais ir 
mokiniais. Į jį įeina trys moduliai su 
atskirais pratybų sąsiuviniais ir 
papildomais vaizdo įrašais. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wiax9lSCfYY&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=Wiax9lSCfYY&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=Wiax9lSCfYY&ab_channel=TEDxTalks
https://thecirculars.org/content/resources/The_Circulars_Yearbook_2019.pdf
https://thecirculars.org/content/resources/The_Circulars_Yearbook_2019.pdf
https://thecirculars.org/content/resources/The_Circulars_Yearbook_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5RrEJMMiI9w&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=5RrEJMMiI9w&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=5RrEJMMiI9w&ab_channel=TEDxTalks
https://circularclassroom.com/
https://circularclassroom.com/
https://circularclassroom.com/
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CICLO: nauja 
platforma 
pagrindinių 
žiedinės 
ekonomikos 
įgūdžių 
ugdymui 
 

Nuo
rod
a 

Edukacinė 
platforma 

CICLO 
projektas 2020 

Per aštuonis modulius CICLO 
platforma siekia nemokamai 
atnaujinti ilgalaikių bedarbių ir 
žemos kvalifikacijos darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo ir 
perkvalifikavimo galimybes 
besivystančios žiedinės 
ekonomikos rinkos srityje. 

Quickscan 
žiedinio verslo 
modelis (angl. 
CBM - Circular 
Business Model) 
 

Nuo
rod
a 

Interaktyvu
s įrankis 

Saxion verslo 
modelių 
lektoratas  - 
verslo modelių 
laboratorija 

2022 

Naudodami „Quickscan žiedinio 
verslo modelį“ įgyjate įžvalgų apie 
žiedinio verslo modelio galimybes 
jūsų įmonei. Naudodami 
klausimyną galite įvertinti, kur 
esate, kalbant apie tvarų ir žiedinį 
verslą. Taip pat galite atrasti naujų 
galimybių, kaip paversti savo 
verslą dar labiau atitinkantį 
žiediškumo principus. 

Žiedinio ciklo 
kūrėjas 

Nuo
rod
a 

Interaktyvu
s įrankis 

Saxion verslo 
modelių 
lektoratas  - 
verslo modelių 
laboratorija 

2022 

Žiedinio ciklo kūrėjas yra 
interaktyvus įrankis, skirtas 
naudotojui pačiam lengvai sukurti 
medžiagų ciklą. Įrankis siūlo 
unikalią simbolių ir strėlių 
kolekciją ciklo piešimui. Savo 
piešinį galima paprastai išsaugoti 
ir dalintis eskizais. 

Verslo modelio 
šablonas 

Nuo
rod
a 

Interaktyvu
s įrankis 

Saxion verslo 
modelių 
lektoratas  - 
verslo modelių 
laboratorija 

2022 

Verslo modelio šablonas siūlo 
praktinę tvaraus verslo modelio 
kūrimo struktūrą. Šabloną sudaro 
dešimt statybinių blokų, 
suskirstytų į tris etapus: tikslo 
nustatymo etapas, projektavimo 
etapas ir rezultato etapas. 

1 lentelė: Naudingi įrankiai ir edukacinė medžiaga 

  

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue/existing-eu-platforms/ciclo-new-platform-development-basic-circular-economy-skills
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue/existing-eu-platforms/ciclo-new-platform-development-basic-circular-economy-skills
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue/existing-eu-platforms/ciclo-new-platform-development-basic-circular-economy-skills
https://businessmodellab.nl/en/tools/quickscan-circulair-businessmodel
https://businessmodellab.nl/en/tools/quickscan-circulair-businessmodel
https://businessmodellab.nl/en/tools/quickscan-circulair-businessmodel
https://businessmodellab.nl/en/tools/circulair-organiseren
https://businessmodellab.nl/en/tools/circulair-organiseren
https://businessmodellab.nl/en/tools/circulair-organiseren
http://businessmodellab.nl/en/tools/business-model-template
https://businessmodellab.nl/en/tools/business-model-template
https://businessmodellab.nl/en/tools/business-model-template
https://businessmodellab.nl/en/tools/business-model-template
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3.1.2 Finansinė parama 

Europos Sąjunga subsidijuoja perėjimą prie žiedinės ekonomikos, 
pasitelkdama daugybę finansinių iniciatyvų, įskaitant „LIFE“, „Horizontas 
2020“ programas ir Europos struktūrinius bei investicijų fondus. Per 
InvestEU konsultavimo centrą Europos investicijų bankas (EIB) siūlo 
finansavimą ir gaires žiedinę ekonomiką skatinantiems projektams. 

Taip pat privatus sektorius vis labiau domisi žiedinės ekonomikos verslo, 
padedančio institucijoms kurti gerą įvaizdį ir pereiti prie žiedinės ir klimatui 
neutralios ekonomikos, potencialu.  Kapitalo srautų nukreipimas į tvarias 
investicijas yra vienas iš reikalavimų, padedančių žengti link žiedinės 
ekonomikos.  (Parliament, n.d.) 

ES finansavimo programos ir finansinė parama 
„Europos 
horizontas" (angl. 
Horizon Europe)    

„Europos horizontas“ yra didžiausia visų laikų ES mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa, kurios biudžetas - 95,5 mlrd. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo programa vykdoma iki 2027 m. 

● Kaip pasinaudoti „Europos horizonto" finansavimo galimybėmis 
● Aktyvios ir planuojamos „Europos horizonto“ stipendijos ir 

pasiūlymai 

Regioninės 
politikos parama 
žiedinei 
ekonomikai: 

Šios investicijos gali prisidėti prie: aktyvesnio perdirbimo, sklandaus 
atliekų tvarkymo, išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo, 
bioekonomikos stiprinimo, naujų produktų dizaino sprendimų, naujų 
verslo modelių ir ekologiškų darbo vietų kūrimo. 

● Nauja sanglaudos politika 
● Techniniai seminarai 2021-2027 
● Sanglaudos politika 2021–2027 m. - 80 supaprastinimo 

priemonių 

„LIFE" programa „LIFE" programa yra ES finansavimo priemonė, sukurta 1992 m. ir skirta 
veiklai, susijusiai su aplinkos ir klimato temomis. Dabartinio 2021–2027 
m. finansavimo laikotarpio biudžetas yra 5,4 mlrd. 

● Gamta ir biologinė įvairovė 
● Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė 
● Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas 
● Perėjimas prie švarios energijos 

Pasaulinė 
partnerystė: 
„SWITCH“ 

„SWITCH“ regioninės programos: pavyzdinė iniciatyva „Įjunk ekologiją“ 
(angl. “Switch to Green“) , paremta ES „Switch“ regioninėmis 
programomis, atkreipia EU ir partnerių dėmesį į visa apimančią žaliąją 
ekonomiką. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=circular;matchWholeText=true;typeCodes=1,0,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=circular;matchWholeText=true;typeCodes=1,0,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/2021-2027-technical-seminars/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_en.pdf
https://cinea.ec.europa.eu/life/nature-and-biodiversity_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/circular-economy-and-quality-life_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/clean-energy-transition_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/clean-energy-transition_en
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regioninės 
programos 

● „Switch“ Afrika 
● „Swich“ Azija 
● „Switch“ Viduržemio jūra 
● „Įjunk ekologiją“ 

2 lentelė: Žiedinės ekonomikos finansavimas 

3.2 Kriterijai, skirti įvertinti organizacijų žiediškumo lygį, remiantis 
pagrindiniais ŽE aspektais – esamų verslo modelių analize 
 
Žiediškumo sąvoką labai sunku apibrėžti ir kiekybiškai įvertinti. Sąvoka 
apima kiekvieną vertės grandinės ir gamybos proceso etapą ir dažnai 
paliečia tokius aspektus kaip įmonių praktika. Linijinė ekonomika eikvoja 
gamtos išteklius, nekompensuodama prarastų darbo vietų, ir generuoja 
atliekas, kurios terš mūsų planetą ilgus šimtmečius. Plačiąja prasme 
žiediškumo vertinimas turėtų parodyti, kokia pažanga yra padaryta 
perėjime nuo linijinės ekonomikos paradigmos ir kaip arti esame tvarios 
sistemos be atliekų ir taršos. (Laura Bonacorsi, 2020) 
 
Tampa labai sudėtinga pereiti nuo minėto „atstumo“ apibrėžimo prie 
tinkamos naudoti sintetinės priemonės, rodančios, kaip gerai sekasi paversti 
ekonomiką žiedine, tuo pačiu „uždarant“ ir „susiaurinant“ ciklą. Taip yra dėl 
daugialypio žiediškumo pobūdžio, kuris apima gaminių dizainą, jų kaip 
atliekų tvarkymą ir paties gaminio naudojimo trukmę. Kalbant apie 
žiediškumą, galima atsižvelgti į tris jo įgyvendinimo lygius:   
 
 

 
 

● Mikrolygis apima pavienes įmones (arba vartotojus), kurie turi 
specifinių savybių ir turėtų vertinti savo pasiekimus žiediškumo srityje, 
atsižvelgdami į konkretų sektorių ir situaciją.  

 

 

 Mikrolygis 

 Mezolygis 

 Makrolygis 

https://www.switchtogreen.eu/home/switchafricagreen/
http://www.switch-asia.eu/
https://www.switchmed.eu/en
https://www.switchtogreen.eu/home/
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● Mezolygis apima įmones, susietas geografiškai ir (arba) būdingais 
verslais, sudarančias „pramoninės simbiozės“ potencialą.  

● Makrolygis pasiekiamas sutelkiant dėmesį į konkrečią geografinę sritį 
(miestą, regioną ar net šalį) ir jos ryšį su didesnėmis geografinėmis 
vietovėmis. 

 
Žiediškumo vertinimas kelia iššūkių, nes jis apima kelių aspektų sintezę 
viename rodiklyje. Kitame skyriuje apžvelgiami du aktualūs ŽE organizacijų 
ir verslo mikro- ir mezolygių rodikliai. (Laura Bonacorsi, 2020) 
 
Pasaulio tvaraus vystymosi verslo taryba (angl. WBCSD - World 
Business Council for Sustainable Development, toliau - Taryba) 

Taryba yra ne pelno siekianti organizacija, sprendžianti darnaus vystymosi 
klausimus nuo 1992 m. Ją sudaro generaliniai direktoriai 200 svarbių įmonių, 
iš kurių daugelis yra tarptautinės įmonės, pvz., „Nestlé“, „3M“, „Danone“ ir 
„DuPont“. 
 
Turint omenyje žiedinę ekonomiką, organizacijos tikslas yra skatinti įmonių 
įsitraukimą, kad būtų galima rasti naujų sprendimų siekiant tvaresnės 
ekonomikos paradigmos.  Organizacija daugiausia dėmesio skiria išteklių 
naudojimo efektyvumo didinimui, pavyzdžiui, dešimt kartų padidinti 
ekologinį medžiagų efektyvumą, kad iki 2050 m. būtų pasiektas tikslas 
sukurti pasaulį be atliekų.  
 
„Factor10“ yra žiedinės ekonomikos projektas, suburiantis narius, siekiant 
perplanuoti gamybos procesą: sumažinti priklausomybę nuo grynų 
medžiagų ir daryti mažesnį poveikį planetai, smarkiai sumažinant atliekų 
kiekį.  
 
Siekdama palengvinti projekto įgyvendinimą, Taryba, bendradarbiaudama 
su KPMG (2020), pateikia keletą žiedinių vertinimo priemonių: tai 21 žiedinio 
perėjimo rodiklių (angl. CTIS - Circular Transition Indicators) rinkinys, 
padedantis įmonėms narėms ir ne narėms atsakyti į šiuos klausimus 
(WBCSD ir KPMG, 2020): 
 

1. Koks yra mano verslo žiediškumo lygis? 
2. Kaip nustatyti tikslus tobulėjimui? 
3. Kaip stebėti teigiamas tendencijas, atsirandančius dėl žiedinės 

veiklos? 
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Žiedinio perėjimo rodikliai, kaip ir dauguma žiedinės ekonomikos rodiklių, 
yra paremti: 

- medžiagų srautų apskaita kartu su išteklių efektyvumu,  
- išteklių efektyvumu 
- ir pridėtinė verte, kurią sukuria žiedinis verslas.  

 
Šių rodiklių tikslas – padėti įmonėms pereiti prie labiau žiedinės ekonomikos. 
Siekiant, kad procedūra būtų patogi, įdiegtas internetinis įrankis, padedantis 
vartotojams apskaičiuoti žiediškumo mastą pagal   
paprastumo, nuoseklumo, išsamumo, lankstumo, papildomumo ir 
neutralumo principus. Rodikliai gali būti suskirstyti į tris grupes: 
 

1) Ciklo uždarymas: 
skaičius, išreikštas %, įvertinus bendrą gaunamų medžiagų apyvartą 
skaičius, išreikštas %, įvertinus bendrą netenkamų medžiagų apyvartą 
su vandens cirkuliacija susijęs skaičius, išreikštas %, kuris dar turi būti 
apibrėžtas už žiedinio perėjimo rodiklius (CTI) atsakingos darbo 
grupės 
atsinaujinančios energijos, apskaičiuotos nuo visos gamybos procese 
sunaudotos energijos, skaičius, išreikštas % 

 
2) Ciklo optimizavimas: 

skaičius, išreikštas %, kiekio svarbiausios medžiagos iš visų linijiniu 
būdu gaunamų medžiagų masės 
% išreikštas atkūrimo tipas, nurodant, kaip medžiagas galima 
panaudoti pakartotinai (perdirbti, taisyti, atnaujinti) 

 
3) Ciklo įvertinimas : 

žiedinis medžiagų produktyvumas: medžiagų srauto rodiklių 
susiejimas su įprastais finansiniais įmonės lygio rodikliais  

 
Įmonės rodikliai pasirenkami pagal tokią loginę schemą: 
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„Enel X" 

„Enel X“ priklauso „Enel“ grupei, o jos tikslas – teikti paslaugas, susijusias su 
energijos transformavimu namuose, mieste ir pramonėje, ypatingą dėmesį 
skiriant tvariam vystymuisi. „Enel X" 2019 m. sukūrė taikomąjį žiediškumo 
lygio matavimo metodą, pagrįstą „CirculAbility©" teorine sistema pagal 
šiuos penkis elementus: 

1. Tiekėjų įsipareigojimas gamybos metu laikytis žiedinės ekonomikos 
principų; 

2. Daugkartinio naudojimo elementai, palengvinantys žiedinio 
vartojimo modelį ir prailginantys gaminio gyvavimo ciklą; 

3. Gerosios patirties sklaida siekiant padidinti išteklių naudojimo 
efektyvumą; 

4. Gaminio eksploatavimo pabaigos valdymas naudojant naujoviškus ir 
tvarius metodus, skatinančius pakartotinį medžiagų naudojimą; 

5. Aplinkosauginio sąmoningumo ugdymo rėmimas įtraukiant tiekėjus 
į naudingų tikslų siekiančius procesus. 

Šie penki aspektai nagrinėjami kartu su penkiais žiedinio verslo modeliais: 

 

 APIMTI: apibrėžti ribas 

 PASIRINKTI: pasirinkti rodiklius 

 SURINKTI: atrasti šaltinius ir rinkti duomenis 

 APSKAIČIUOTI: atlikti skaičiavimus 

 ANALIZUOTI: interpretuoti rezultatus 

 PRIORITETAI: atrasti galimybes 

 TAIKYTI: planuoti ir veikti 
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„Enel X“ iš pateiktų atsakymų apskaičiuoja žiedinės ekonomikos balą, kuris 
svyruoja nuo nulio iki šimto, o tai informuoja klientus apie jų produktų ir 
paslaugų žiedinės ekonomikos lygį. 

3.3 Jaunimo žiedinės ekonomikos įgūdžiai 

Ateities kartos yra atsakingos už ŽE pažangą ir prisideda prie dabartinių 
aplinkos problemų sprendimo. Tai kritiškai svarbu, kadangi jų gebėjimai ir 
kompetencijos lems, ar ateities kartos gebės įveikti laukiančius iššūkius. 
 
Siekiant sulėtinti klimato kaitą, jaunimas privalo išsaugoti vertybes ir požiūrį, 
skatinančius aplinkos išsaugojimą, pvz., remti pakartotinį išteklių naudojimą 
ir perdirbimą, kovoti prieš švaistymą.  
 
Pradedant nuo šių esminių dalykų, jaunuoliai bus motyvuoti daugiau 
sužinoti apie žiedinę ekonomiką ir kaip ji gali prisidėti prie mažiau užteršto 
pasaulio kūrimo užkertant kelią išteklių ir medžiagų švaistymui. Jie taip pat 
gali būti motyvuoti įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų imtis ryžtingų veiksmų 
siekiant sustabdyti klimato kaitą.  
 
Taikydami savo žinias ir gebėjimus, palaikydami naujas idėjas ir veikdami su 
tikslu daryti įtaką tiek sau, tiek bendruomenei, jaunuoliai gali praktiškai 
pritaikyti savo nuostatas ir vertybes. 

 

 
išteklių 

tvarumas 

 
produktas 

kaip 
paslauga 

 
dalijimosi 

platformos 

 

  

gaminio 
gyvavimo 

ciklo 
prailginimas 

 
regeneracija 

ir 
perdirbimas 



 
 

Šis projektas remiamas Europos Komisijos. Leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį leidinyje esančios informacijos 

naudojimą. 
 

51 
 

CESCY (žiedinės ekonomikos tvarumo kompetencijos jaunimui, angl. 
Circular Economy Sustainable Competences for Youth, toliau – jaunimo 
kompetencijos) komanda sukūrė kompetencijų sistemą (REDU, 2022), skirtą 
padėti atpažinti šiuos gebėjimus ir paremti jaunus žmones, kurie formuoja 
savo gyvenimo būdą, atitinkantį žiedinės ekonomikos idėjas. Kompetencijų 
sistemoje ypatingas dėmesys skiriamas lyderystės ir verslumo įgūdžiams, 
siekiant padėti jauniems žmonėms prisidėti prie žiedinės darbo rinkos 
formavimo. Jaunimo kompetencijų apraše išskirtos trys pagrindinės 
kompetencijų sritys, susijusios su žiedine ekonomika ir skirtos jaunimui:  

● PAGRINDINĖS kompetencijos: tai kompetencijos, sutelkiančios jaunų 
žmonių dėmesį į žiedinę ekonomiką, įkvepiančios mokytis daugiau ir 
skatinančios kasdieniame gyvenime laikytis tam tikrų vertybių ir 
nuostatų.  

● TECHNINĖS kompetencijos: šie įgūdžiai padeda jauniems žmonėms 
suvokti ŽE sistemas ir modelius, susijusius su linijinės ekonomikos 
modeliais. Techninė sritis kupina žinių ir gebėjimų, padedančių 
jauniems žmonėms įgyvendinti ŽE vertybes ir nuostatas.  

● ir INNOV-ACTION (kompetencijos susijusios su inovacijomis ir 
aktyviais veiksmais) kompetencijos: ši sritis orientuota į 
kompetencijas, skatinančias jaunus žmones naudoti pažangiausius 
metodus ir priemones, veikimui pagal įgytas žinias, įgūdžius ir 
vertybes. 
 



 
 

Šis projektas remiamas Europos Komisijos. Leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir 
Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį leidinyje esančios informacijos 

naudojimą. 
 

52 
 

 

3 paveikslėlis: CESCY kompetencijų sistema 

 
Verslumo ugdymas gali turėti didelę įtaką turint omenyje bendrus interesus 
siekiant tvarios plėtros kartu su aktyvia inovacijų kultūra ir reikalingais 
įgūdžiais. Šia kryptimi būtina imtis veiksmų: 

  

Techninės 

 
Esminis žiedinės 

ekonomikos 
suvokimas 

 
Žiedinių verslo 

modelių suvokimas 

 
Tvarios ekonomikos 

suvokimas 

 Sisteminis mąstymas 

 Dizaino mąstysena 

 
Įsitraukimas į 

žiedinių projektų 
valdymą 

 

Pagrindinės 

 
Žiedinės 

ekonomikos etika 

 
Žiedinės 

ekonomikos vizija 

 
Motyvacija žiedinei 

ekonomikai 

 Šoninis mąstymas 

 

Innov-
Action 

 
Gebėjimas 

prisitaikyti ir 
lankstumas 

 
Problemų 

sprendimas 

 
Darbas grupėje ir 

bendradarbiavimas 

 
Ryžtinga ir 
empatiška 

komunikacija 

 
Gebėjimas kurti 

pokyčius 

 
Darbas sudėtingose 

situacijose ir 
aplinkose 
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- kurti glaudesnį ryšį tarp kūrybiškumo, smalsumo ir atvirumo naujoms 

patirtims bei idėjoms, 
- ugdyti sisteminį mąstymą, kuris derėtų kartu su finansiniais įgūdžiais, 
- plėsti saviveiksmingumo apibrėžimą taip skatinant galvoti apie 

gyvenimo kokybę (įtraukiant idėjas apie visuomenės ir aplinkos 
veiksnių įtaką), 

- kurti sisteminį požiūrį į inovacijas, kuriame būtų atsižvelgiama į 
efektyvaus išteklių naudojimo naudą. 

2017 m. EK Jungtinis mokslo centras sukūrė „EntreComp" sistemą (3 pav.), 
skirtą pateikti bendras gaires, kaip plėtoti tokius verslumo ugdymo būdus. 
Sistema grindžiama plačiu verslumo aiškinimu, kuris apibrėžiamas kaip 
gebėjimas veikti pagal galimybes ir idėjas bei paversti jas konkrečia verte. 
(ACR+ and Zero Waste Scotland, 2019) 

  

4 paveikslėlis: „EntreComp“ sistema, Jungtinis mokslo centras. 
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3.4 Pasirinktų sektorių (statybos, žemės ūkio produktų, baldų sektoriaus) 
ŽE požiūriai į produktų gyvavimo ciklus 
 

3.4.1 Žemės ūkio produktų sektorius 

Augant pasaulio gyventojų skaičiui, maisto poreikis taip pat padidės: norint 
išmaitinti 9,1 milijardo pasaulio gyventojų 2050 m., maisto gamyba turės 
padidėti 70%, palyginti su 2005 m. Tikimasi, jog gyvulinės kilmės produktų 
poreikis iki 2050 m. taip pat padidės 70%. Vis dėlto, kasmet iššvaistoma 
trečdalis viso pasaulyje pagaminamo maisto, o tai sudaro apie 1,3 milijardo 
tonų, kurių pakanka pamaitinti 3 milijardams žmonių. Be to, žemės ūkio 
maisto pramonė yra atsakinga už beveik ketvirtadalį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų pasaulyje (Institute, Agri-Food: Part Three of the Global 
Sector Best Practices Series , 2021). 

Teigiama, kad šiandien Europoje vertės grandinė yra 31% viso pagaminamo 
maisto praradimo priežastis, įskaitant 46% valgomos vaisių ir daržovių 
masės.  Tai reiškia didelius ekonominius nuostolius žemės ūkio gamybos 
efektyvumui, pridėtinės maisto vertės ir paskirstymo procesams, ypač 
atsižvelgiant į maisto gamybai naudojamus gamtos išteklius ir pasekmes 
aplinkai. Siekiant išspręsti šias problemas, buvo sukurtos reguliavimo 
strategijos: 
 

- 2018 m. priimtuose bioekonomikos strategijoje ir veiksmų plane 
sprendžiamas atsinaujinančių biologinių išteklių tvarumas. 

- Pagal naująjį žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuris 2020 m. 
kovo mėn. buvo priimtas kaip vienas pagrindinių Europos žaliojo kurso 
(EGD) elementų, maistas laikomas viena iš pagrindinių produkto 
vertės grandinių, kurioje gali būti sukurta mažiau atliekų ir daugiau 
vertės. 

- 2020 m. gegužės mėn. patvirtinti strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir 
biologinės įvairovės strategijos tikslai iš esmės bus pasiekti skatinant 
žemės ūkio maisto pramonės žiedinius metodus. (Bank, 2022) 

 
Tačiau norint išnaudoti visą žemės ūkio maisto produktų sistemos 
ekonominį potencialą, reikia integruoto požiūrio į žiediškumą.  Įvairios 
gamybos vietos, produktai, perdirbimo galimybės, vertės grandinių ilgis ir 
tipai, taip pat įvairūs jose dalyvaujantys veikėjai ir funkcijos prisideda prie 
žemės ūkio maisto sektoriaus kompleksiškumo, todėl tampa sudėtinga 
kiekybiškai įvertinti ir atskleisti jam būdingą žiediškumą.  
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Tačiau naujos verslo perspektyvos kaimo regionuose galėtų paskatinti 
žemės ūkio maisto produktų srities perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Kai 
kuriais žiedinės ekonomikos aspektais kaimo vietovės gali turėti santykinį 
pranašumą dėl galimų mažos vertės žaliavų transportavimo išlaidų.  Tam 
tikru mastu šis pranašumas netgi gali kompensuoti bet kokią masto 
ekonomiją, atsirandančią dėl didesnės pridėtinės vertės grandinės 
komponentų centralizacijos.  Tačiau yra keletas kliūčių: 
 

● prieštaringi ministerijų ir departamentų politikos tikslai, 
● nesuderinami teisės aktai ir standartai susiję su biologinėmis 

atliekomis, 
● neapibrėžtumas dėl poveikio aplinkai,  
● „vienas dydis visiems“ taisyklė 
● ir dėmesio stoka su kaimo plėtra susijusiems tikslams. 

 
Žiedinės ekonomikos strategija padėtų pasiekti BŽŪP (Bendroji žemės ūkio 
politika, angl. CAP - Common Agricultural Policy) po 2020 m. tikslus. Žiedinė 
ekonomika leistų žemės ūkio maisto produktų sektoriui būti 
draugiškesniam aplinkai, o produktams suteiktų naujų savybių, susijusių su 
tvaria gamyba bei padidintų jų vertę. (Bank, 2022) 
 
Su žiedine ekonomika susijusi praktika taip pat suteikia galimybę padidinti 
vietinę plėtrą ir darbo vietų skaičių. Praktika apima plačią reguliavimo 
sistemą, kuria siekiama diegti supratimą ir naujoves tokiose srityse kaip: 
  

● tiek atsinaujinančių, tiek neatsinaujinančių gamtos išteklių 
transformavimas, siekiant juos paversti kitais didesnės pridėtinės 
vertės produktais, 

● holistiškesnis požiūris į vandens valdymą; veiksmai, skirti sumažinti 
vandens suvartojimą pakartotinai naudojant, perdirbant ar pakeičiant,  

● integruotos nuotekų valymo ir maistinių medžiagų regeneracijos 
sistemos, jungiančios naujas technologijas ir procesus, kas 
maksimaliai padidina vertingų šalutinių produktų valorizaciją, kad 
produktai būtų pakartotinai panaudojami žemės ūkyje, 

● žemės ūkio likučių ir subproduktų regeneracija ir valorizavimas, 
● biomasės tiekimo gerinimas. 

 
Kiekviena ES valstybė narė žiedinės ekonomikos strategijas pritaikė labai 
skirtingai. Keletas ES regionų ir miestų išplėtojo ne tik nacionalines 
strategijas ir planus, bet ir žiedinės ekonomikos politiką.  2019 m. Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto parengtoje išsamioje esamų ES 
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žiedinės ekonomikos metodų apžvalgoje nustatyta, kad žemės ūkio maisto 
produktų sistema yra viena iš dažniausiai kritikuojamų, atsižvelgiant į didelį 
žemės, vandens ir energijos suvartojimą bei didelį atliekų kiekio generavimą. 
(Bank, 2022) 
 
 
 

\ 

ŽE metodai žemės ūkio maisto produktų sektoriuje  
 

Pirminė gamyba: 
● Regeneracinės gamybos strategijos (pvz., tikslioji žemdirbystė) gali 

padėti sumažinti perteklinį vartojimą ir kartu skatinti teigiamus 
aplinkos pokyčius. Šių žemės ūkio sistemų integravimas taip pat gali 
pagerinti dirvožemio būklę ir biologinę įvairovę, tuo pačiu 
palengvinant maistinių medžiagų perdirbimą. 

● Be to, pirminės gamybos sistemų atliekos ir šalutiniai produktai gali 
būti kompostuojami anaerobiniu būdu, kad būtų regeneruojama 
biomasė, skirta naudoti atsinaujinančiuose energijos šaltiniuose, 
tuo pačiu sumažinant išmetamų teršalų kiekį. 

Maisto ir pašarų perdirbimas: 
● Maisto gamintojai gali apriboti perteklinių žaliavų naudojimą 

bioprodukciniuose ūkiuose, kartu skatindami teigiamą poveikį 
aplinkai, įtraukdami ekologinį dizainą į savo žemės ūkio maisto 
produktų sferą. 

● Pasitelkdami biologinę pramonę, užsiimantys žemės ūkio maisto 
produktų apdorojimu gali valorizuoti įvairius atliekų ir šalutinių 
produktų srautus. Taip būtų sunaudojama mažiau išorinių sąnaudų 
ir mažinamas išmetamų teršalų kiekis. 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba: 
● Maisto švaistymą galima sumažinti efektyviai valdant tiekimo 

grandinę ir maisto mažmenininkams bendradarbiaujant su 
vartotojais. 

● Technologijų platformos gali sukurti naujų galimybių šioje srityje, o 
maisto aukojimas palengvinti pakartotinį tinkamo vartoti maisto 
naudojimą. 

Vartojimas: 
● Mityba, kuriai reikia mažiau išteklių, gali apriboti pernelyg didelį 

sąnaudų naudojimą ir aplinkos taršą, susijusią su pirmine gamyba. 
● Vartotojų švietimas apie maisto švaistymą taip pat gali sumažinti 

nereikalingą išteklių naudojimą ir emisiją į aplinką. 
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Šalinimas: 
● Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos gali padėti perdirbti 

maistines medžiagas ir išgauti energiją iš biologinių atliekų ir 
žmonių ekskretų, tačiau tai priklauso nuo veiksmingo atliekų srautų 
kokybės užtikrinimo/kontrolės. 

● Išvalytos miesto nuotekos gali būti pakartotinai naudojamos 
pirminei gamybai. 

● Vabzdžių auginimas gali padėti iš naujo valorizuoti organines 
atliekas, susidarančias visoje žemės ūkio maisto produktų 
grandinėje. 

3 lentelė: ŽE metodai žemės ūkio maisto produktų sektoriuje 
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3.4.2 Statybų sektorius 

Tikėtina, kad per ateinančius 40 metų atsiras 230 milijardų kvadratinių 
metrų naujų pastatų. Tai būtų lyg kiekvieną savaitę padidinti Žemės plotą 
tiek pat, kokio dydžio yra Paryžius. Šiam tikslui pasiekti iki 2040 m. tikimasi 
investuoti į infrastruktūrą 4,6 mlrd. EUR. 
 
Inžinerijos ir statybos pramonė taip pat sunaudoja didelį kiekį žaliavų ir kitų 
išteklių visame pasaulyje. Sunaudojama 3 milijardai tonų žaliavų bei daugiau 
nei pusė visame pasaulyje pagaminamo plieno. 2018 m. pastatai ir statybų 
sektorius sudarė 39% su energija ir procesais susijusių CO2 emisijų ir 36% viso 
energijos suvartojimo. 

Nuo 2010 m. bendras pastatų išmetamas CO2 kiekis kasmet padidėjo apie 
1%, nepaisant to, kad pastatų sektoriaus energijos intensyvumas – energijos 
suvartojimas vienam kvadratiniam metrui – kasmet vidutiniškai mažėja 1,5%. 
Šį rodiklį lenkia didėjantis energijos poreikis ir augantis bendrasis pastatų 
plotas pasaulyje. Be to, už trečdalį pasaulyje sunaudojamų medžiagų ir 
šiukšlių atsakingas statybų sektorius. Tačiau tik 20–30% šių šiukšlių yra 
perdirbama arba panaudojama dar kartą.  
 
Atsižvelgiant į didelį išteklių suvartojimą, statybų pramonė turi galimybių 
taikyti žiedinės ekonomikos principus ir sumažinti savo poveikį aplinkai. 
Nepaisant to, kad statybų sektorius laikomas tradicine pramonės šaka, 
pastaruoju metu sektorius pademonstravo gebėjimą sumažinti neigiamą 
poveikį aplinkai ir tuo pat metu pasiekti teigiamų ekonominių ir socialinių 
rezultatų. Nekilnojamojo turto sektoriui įgyvendinus suteiktą galimybę, 2018 
m. energiją taupančioms statybinėms medžiagoms ir paslaugoms visame 
pasaulyje išleista beveik 175 mlrd. (Institute, Construction: Part Four of the 
Global Sector Best Practices Series, 2021) 
 
Atsižvelgiant į statybų pramonėje sunaudojamų žaliavų kiekį, daugelis 
ekologijos strategijų šioje pramonės šakoje didelį dėmesį skiria 
SUMAŽINTAM išteklių naudojimui, taikant ekologiško dizaino praktiką.  
 

● Pastatus galima nesunkiai išardyti, o atskiras jų dalis panaudoti 
pakartotinai, taip išvengiant būtinybės sunaikinti medžiagas ar 
atsikratyti jų sąvartynuose.  

● Kiti proceso optimizavimo būdai yra modulinių ir surenkamų pastatų 
naudojimas, kas galėtų sumažinti atliekų kiekį optimizuojant 
medžiagų efektyvumą ir gamyklinę statybą.  
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● „Tiksliai laiku" (angl. „Just-in-time“) statyba – tai praktika, kai 
medžiagos yra užsakomos tada, kai jų reikia.  

● Transportavimo laiką galima sutrumpinti atsakingai vartojant ir 
perkant.  

● Nugriauti tinkami namai gali būti nugriaunami, tačiau medžiagos 
kruopščiai surenkamos pakartotiniam naudojimui. 

Kiti šios srities metodai skirti intensyvinti produkto vartojimą, siekiant 
OPTIMIZUOTI išteklių naudojimą.  

● Viena iš įgyvendinimo strategijų yra skatinti dalijimosi ekonomiką, o 
tai galima padaryti paskirstant išteklius, pvz., įrankius, medžiagas, 
informaciją ir įvairias kitas naudingas priemones.  

● Papildoma galimybė tai pasiekti – trumpalaikės nuomos siūlymas. 
Pavyzdžiui, įrangos nuoma, o ne pirkimas verčia gamintoją geriau ją 
prižiūrėti, o tai prailgina produkto naudojimo laiką. 

● Kita taktika – dovanoti perteklinius daiktus ir juos perparduoti. 

Pastato eksploatavimo laikas gali būti prailgintas jį renovuojant. Austrijos 
statybų bendrovė sukūrė pastatų, kurie gali būti naudojami praktiškai bet 
kokiam naudojimui, įskaitant gyvenamąją, komercinę ar darbo paskirtį, 
projektą. O tai riboja jų investicinius reikalavimus, jei pasikeistų šių patalpų 
paskirtis. 

Galiausiai, yra daugiau galimybių, kaip gali būti panaudoti statybų 
pramonės ištekliai.  

● Statybų pramonė kitų pramonės šakų atliekas gali paversti 
statybinėmis medžiagomis, kurios būtų pagamintos iš perdirbtų 
komponentų.  

Ekologiškas šiltinimas taip pat progresuoja, kadangi tam yra naudojamos 
šiltinimo medžiagos, pagamintos iš kamštienos, perdirbto popieriaus 
celiuliozės, naudotų tekstilės gaminių (medvilnė ar džinsinis audinys), 
plunksnų bei kitų išteklių. (Institute, Construction: Part Four of the Global 
Sector Best Practices Series, 2021)   
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4 lentelė: ŽE metodai statybų sektoriuje 

 

ŽE metodai statybų sektoriuje  
 

MEDŽIAGOS IR GAMYBA 
● Norint užsiimti statybomis remiantis žiediškumo principais, būtina naudoti 

perdirbamas medžiagas. Todėl įvairiose ES šalyse atsiranda skaitmeninės 
platformos ir įrankiai, kurie skaidriai renka duomenis ir skatina pakartotinį 
perdirbtų medžiagų naudojimą. Norint pakartotinai panaudoti statybines 
medžiagas arba užtikrinti aukštos kokybės perdirbamų medžiagų srautus, 
labai svarbu kurti pastatų žurnalus, kuriuose būtų pateikiama informacija 
apie statybos produktus ir įrenginius.  

PLANAVIMAS IR PROJEKTAVIMAS 
● Tokios platformos kaip „Insert“, „Cycle-up“ ir „Loopfront“ reikalauja 

informacijos apie pastatų medžiagas, o skaitmeniniai pastatų žurnalai tam 
gali būti naudingas informacijos šaltinis.  

● Vyriausybė pasirūpino žinynų pavyzdžiais, kuriuose pateikiama išsami 
informacija apie energijos vartojimo efektyvumą, renovacijos priemones, 
atsinaujinančią energiją ir kitus duomenis, surinktus skirtingų valdžios 
institucijų.  

STATYBA IR PRIEŽIŪRA 
● Serijinės renovacijos verslo modeliai palaipsniui plinta visoje Europoje. 

Esminis dalykas yra tai, kad jei pagaminama pakankamai surenkamų 
fasadų, stogų ir kitų pastato dalių, jų kaina gali būti sumažinta. Be to, tokius 
komponentus galima greitai surinkti vietoje.  

ARDYMO IR PERDIRBIMO PROCESAI 
● 2015 m. vyriausybinė Nyderlandų nekilnojamojo turto agentūra 

eksperimentavo su laikinuoju Amsterdamo teismo statybos projektu. 
Medžiagos turėjo funkcionuoti kaip išardomos. 2021 m. liepą pastatas buvo 
išardytas, o 2022 m. vėl bus naudojamas Tventės technikos universitete. 
Medžiagos, kurių negalima panaudoti pakartotinai, bus naudojamos kituose 
projektuose, o nedidelė dalis kokybiškai perdirbta.  

● Kitas būdas naujai panaudoti medžiagas yra jas perdirbti, o tai ypač svarbu 
statybų sektoriui, atsižvelgiant į griovimo metu susidarančių atliekų kiekį.  
(Europe), 2022) 
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3.4.3 Baldų sektorius 

Penktadalis pasaulio baldų pagaminama ES, kur šios rinkos vertė siekia 84 
mlrd. eurų, o per metus suvartojama 10,5 mln. tonų baldų. Šioje pramonės 
šakoje Europoje dirba apie 1 mln. žmonių, o joje dominuoja MVĮ (mažos ir 
vidutinės įmonės, angl. SMEs - Small and Medium-sized Enterprises). (Ltd, 
2017) Tačiau Europos baldų pramonė turi susidoroti su daugybe ekonominių 
ir teisinių kliūčių, tokių kaip : 
 

● gamybos plėtra besivystančiose šalyse,  
● sunkiai įveikiamos logistikos ir prekybos kliūtys,  
● didėjanti pigių prekių paklausa ES,  
● didėjančios žaliavų ir energijos kainos,  
● auganti aplinkai nekenksmingų produktų paklausa. 

 
Nors direktyva dėl atliekų sąvartynų ir su ja susiję tikslai padėjo padidinti 
perdirbimo rodiklius ES, didesnės vertės žiediškumo principais paremtų 
išteklių srautų išlieka mažai, o perdirbimas sudaro mažiau nei 2% visos ES 
gamybos sektoriaus apyvartos. Nors baldų pakartotinis naudojimas yra 
dažnas, jis paprastai vyksta nedideliu mastu ir turint omenyje vietos 
bendruomenės tikslus, o ne platesniu mastu, atsižvelgiant į aplinkosaugos ir 
ekonominius tikslus.  Kiekvienais metais įmonės ir vartotojai ES valstybėse 
narėse išmeta 10 mln. tonų baldų, kurių didžioji dalis atsiduria sąvartynuose 
arba yra sudeginami. (Ltd, 2017) 
 
Įvairios kliūtys, su kuriomis susiduria žiediškumo principais paremtas baldų 
sektorius,  buvo nustatytos atliekant šį tyrimą, remiantis konsultacijomis su 
suinteresuotosiomis šalimis ir literatūros apžvalga. Šios kliūtys yra: 

● Žemesnės kokybės medžiagos ir prastas dizainas,  
● REACH reglamentas (dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, 

įgaliojimo ir apribojimų, angl. REACH - Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals), 

● Prastas vartotojų informavimas ir atsarginių dalių prieinamumas,  
● Ribota surinkimo ir atvirkštinės logistikos infrastruktūra, 
● Didelės remonto ir atnaujinimo išlaidos, 
● Maža naudotų baldų paklausa,  
● Prasta perdirbtų medžiagų paklausa,   
● Silpna vykdomos politikos paskata.   

 
Intervencijos į žiedinę ekonomiką gali pakeisti šias tendencijas, nes ŽE 
leidžia atkurti vertę, plėtoti ekonomiką ir kurti darbo vietas Europos baldų 
sektoriuje, kartu tausojant išteklius ir aplinką. Siekiant skatinti tokias 
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intervencijas visoje pramonėje, būtina pritaikyti tinkamus paklausos ir 
tiekimo grandinės svertus. Taip atsiras galimybė pasinaudoti šia ekonomine, 
aplinkosaugine ir socialine nauda. (Confederation, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Požiūris į baldų sektorių ŽE aspektu 
 

Žiediškumas baldų gamyboje: 
● Perėjimas nuo tradicinio prie žiedinio ciklo gaminio dizaino yra 

esminis žiediškumo veiksnys. Kai toks produktų dizainas yra tvarių 
produktų politikos dalis, tai suteikia galimybę paruošti gaminius 
visiems žiedinės ekonomikos aspektams – pakartotiniam 
naudojimui, atnaujinimui ir perdirbimui, taip prailginant gaminių ir 
medžiagų tarnavimo laiką.  

● Veiksmingas medžiagų naudojimas, produkto dizainas ir atsakingas 
cheminių medžiagų naudojimas yra pagrindiniai žiediškumo 
principais paremto produkto kūrimo elementai.  

● Baldų pramonė turėtų dalyvauti kuriant kriterijus ir ekologiško 
dizaino taisykles. Todėl ekologiški viešieji pirkimai yra svarbi 
priemonė ekologiško dizaino principams skatinti. Apibendrinant 
galima teigti, jog būtina atkreipti dėmesį į medžiagų skirtumus, 
didinti antrinių medžiagų rinką ir skatinti nuodingų medžiagų 
mažinimą.  

● Verslo modelių, pagrįstų patobulintais, perkurtais ir perdirbtais 
produktais, palaikymas ir skatinimas taip pat yra labai svarbūs 
siekiant užtikrinti žiediškumą baldų sektoriuje. 

Žiediškumas baldų naudojimo metu:  
● Informacijos sklaidos vartotojams gerinimas yra pagrindinis 

veiksnys, skatinantis žiediškumą.  
● Siekiant padėti vartotojams palyginti produktus ir priimti pagrįstus 

sprendimus, jiems turi būti suteiktos tinkamos informavimo 
priemonės.  

● Pagrindinių baldų gaminių savybių informacinė strategija ES lygiu 
leistų vartotojams palyginti skirtingus rinkoje esančius gaminius. 
Informacija vartotojams turi būti naudinga, pamatuojama, 
patikima, pagrįsta palyginti galimais parametrais ir suderinta 
remiantis tarptautiniais/ES apibrėžimais.  
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● Priemonės turi būti paremtos praktišku požiūriu ir teikti tik tokią 
informaciją, kuri yra svarbi sąmoningam vartotojo pasirinkimui. 

● Ekologiški viešieji pirkimai yra galinga priemonė praktiniam 
žiedinės ekonomikos principų taikymui, o valdžios institucijos turėtų 
remti žiedinės ekonomikos produktus ir sprendimus.  

● Galiausiai, būtina atkreipti dėmesį į teisinius reikalavimus ir spragas, 
susijusias su naudotais ir taisytais gaminiais bei pakartotinai 
naudojamų/atnaujintų gaminių pakuotėmis. 

Žiediškumas atliekų tvarkymo etape 
● Atliekų tvarkymo taisyklės visoje ES turi būti suderintos, siekiant 

veiksmingai užpildyti spragas.  
● ES šalyse turi būti skatinamos atliekų tvarkymo ir perdirbimo 

infrastruktūros.  
● Turi būti paspartintas atliekų, kaip išteklių, naudojimas.  
● Reikėtų tvirtai remti aukštesnius atliekų hierarchijos lygius, pvz., 

pakartotinį naudojimą, atnaujinimą, taisymą ir perdirbimą, bei 
spręsti su tuo susijusius iššūkius.  

● Suderinta išplėstinės gamintojo atsakomybės (angl. EPR Extended 
Producer Responsibility) strategija dėl baldų ES lygiu galėtų turėti 
didelį poveikį sprendžiant šiuos iššūkius.  

● Išplėstinės gamintojo atsakomybės strategijoje turėtų būti nustatyti 
reikalavimai su aiškiomis taisyklėmis ir dalyvaujančių subjektų 
atsakomybe. Ji turėtų apimti internetinę prekybą, taikymo srities 
apibrėžimus, ataskaitų teikimo laiką ir įsipareigojimus, laikytis 
realistiško, ilgalaikio ir laipsniško požiūrio bei skatinti gamintojus 
atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus gaminiuose. (Confederation, 
2020) 

5 lentelė: ŽE metodai baldų sektoriuje 
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3.5 Organizacijos pereina prie žiedinio modelio 
 

Žiedinė ekonomika suteikia organizacijoms finansinių pranašumų, be to, 
kad ji yra naudinga ir įgyvendinant tvarumo iniciatyvas. 2020 m. Nyderlandų 
tarptautinė bendrovė „Philips“ 71% visų pajamų gavo iš ekologiškų produktų 
ir sprendimų, o 15% – iš žiedinės ekonomikos produktų ir sprendimų. 
Pajamos ekologiškų ir žiedinių produktų sektoriuose pastaraisiais metais 
sparčiai didėjo atitinkamai 6% ir 15%, palyginti su 2019 m. (žiediniai produktai 
yra tie, kurie atitinka konkrečius žiedinės ekonomikos reikalavimus). 
(Circular economy for a sustainable future , 2021) 

Be to, klientai įmonėms kelia didesnius reikalavimus, kad jos vykdytų 
tvaresnę verslo praktiką, ir tikisi, kad jų pirkiniai turės teigiamą poveikį 
aplinkai. 

Siekiant užtikrinti žiedinio verslo modelių sėkmę, labai svarbu, kad klientai 
geriau įsisavintų žiediškumu paremtą elgesį bei plačiau vartotų tokius 
produktus. Organizacijos turės dėti sąmoningas pastangas, kad:  

● plėstų klientų supratimą apie žiediškumo poreikį,  
● suteiktų žinių, kurių reikia norint priimti išmintingesnius su ŽE 

susijusius sprendimus,  
● ugdytų pasitikėjimą,  
● paverstų žiedines veiklas patogesnėmis pritaikyti. 

Europos Komisija apskaičiavo, kad, padidinus tiekimo grandinės 
efektyvumą, iki 2030 m. papildomų žaliavų poreikis galėtų sumažėti iki 24%, 
o kasmet Europos pramonė sutaupytų maždaug 630 mlrd. eurų. 

Integruodamos žiedinės ekonomikos priemones į savo verslą, organizacijos 
dažnai sutelkia dėmesį į galimybes toliau mažinti tiekimo grandinę, įskaitant 
perdirbimą. Perdirbimas gali padėti tvarkyti tik esamas atliekas, tačiau 
apskaičiuota, kad 80% atvejų produkto poveikį aplinkai lemia sprendimai, 
priimti produkto dizaino kūrimo etape. (Circular economy for a sustainable 
future , 2021) 

Toliau (5 pav.) pateikiamos išskirtos kai kurios esminės priemonės, kurių 
organizacijos gali imtis siekdamos sukurti ir išplėsti savo žiedinės 
ekonomikos praktiką, remiantis mūsų tyrimais, apklausomis ir literatūros 
apžvalga. 
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5 paveikslėlis: Kaip organizacijos gali pereiti prie žiedinio modelio? 

 

 

Investuoti į 
infrastruktūrą taip 
užtikrinant pastovų 
perdirbtų medžiagų 
tiekimą 

Pertvarkyti tiekimo 
grandines, kad būtų 
galima valdyti grąžintas 
prekes 

Atrasti naujų partnerių ir 

 

Įgalinti vartotojus 
įsisavinti žiedinę 
praktiką 

 Keisti požiūrį 
 Užtikrinti informaciją 

vartotojams 

Kurti pasitikėjimą ir 
siūlyti naudą 

 

 

Integruoti žiedinės 
ekonomikos verslo 
modelius į organizacijų 
valdymą 
Apsvarstyti 
parduotuvių vaidmenį 
žiedinėje ekonomikoje 
(pvz. kaip surinkimo 

 

 

Mažiau dėmesio 
atliekų kiekio mažinimo 
galimybėms, daugiau - 
atliekų mažinimui per 
tvarų dizainą 

Nustatyti žiedinio 
dizaino gaires, įvertinti 
produktų asortimentą 

 Priimti 
žiedinio 
dizaino 

principus 

 
Radikaliai 

permąstyti 
verslo 

modelius 

 

Permąstyti 
vertės 

grandines, 
kad būtų 

„uždarytas 

 

Įgalinti 
vartotojus 
įsisavinti 
žiedinę 
praktiką 

  

  

Paskirti organizacijų 
įgaliotuosius 

Keisti vidinį požiūrį, 
kurti valdymo 

mechanizmus ir 
pasirinkti naujus 

kriterijus progreso 
sekimui 

   

Išnaudoti 
technologijas ir 

duomenis 

Pasirinkti 
technologijas, tokias 
kaip: blokų grandinės 

technologija, 
dirbtinis intelektas, 

loT geresniam 
žiediškumo diegimui 

   

Bendradarbiavimas 
siekiant greito 

progreso 

Dirbti su plačiu 
partnerių ratu - 

valdžia, dizaineriais, 
„Think Tank“ 

organizacijos nariais, 
akademikais, 
startuoliais 
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3.6 Žiedinės ekonomikos perspektyvos 

 

Kritinė klimato situacija ir poreikis taikyti sistemines ir visuotines priemones 
dešimtmečius formavo tarptautinę darbotvarkę ir išryškino švietimo, kaip 
pagrindinės pasaulinės politinės ir socialinės ekonominės transformacijos 
varomosios jėgos, svarbą.  

Gamyba, produktų vartojimas ir maisto pramonė sudaro apie 45% visų 
pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Tai pasekmė to, kad per 
visą mūsų gaminių gyvavimo ciklą nuolat susidaro išmetamieji teršalai – nuo 
išteklių ir energijos, sunaudotos gaminant ir gabenant, iki teršalų, 
atsirandančių, kai gaminius išmetame pasinaudoję.  

Remiantis 2021 m. žiedinės ekonomikos spragų ataskaita, iki 2032 m. 
pasaulinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį galėtume sumažinti 30%, 
jei visur būtų taikomos žiedinės ekonomikos idėjos. Akivaizdu, jog linijinis 
modelis negali būti toliau naudojamas, kadangi jam reikalingi dideli kiekiai 
išteklių.   

Sukūrus žiedinę ekonomiką, daugiau dėmesio skiriant perdirbimui, taisymui 
ir perdarymui, o ne pirminių išteklių naudojimui gamyboje, nebereikėtų 
eikvoti žaliavų. Žiedinės ekonomikos idėja akcentuojamas gamtos išteklių 
naudojimo mažinimas, potencialiai galintis siekti 70%. 

Tarptautinės sutartys, tokios kaip darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 
m., nustato kolektyvinius įsipareigojimus padėti kurti ateitį.   

● Europos žaliasis kursas,  
● žiedinės ekonomikos veiksmų planas,  
● „Habitat III“ naujoji miesto darbotvarkė,  
● kartu su strategijomis, tokiomis kaip nacionalinis prisitaikymo prie 

klimato kaitos planas 2021–2030 m.  

nustatė aiškias linijas kuriant ateitį, kurioje pereinama nuo dabartinės 
linijinės gamybos ir vartojimo paradigmos prie etiškai atsakingos ir 
postmaterialistinės žiedinės ekonomikos. 

Remiantis „Accenture“ tyrimais, žiedinė ekonomika gali paskatinti inovacijų 
ir darbo vietų augimą, kad iki 2030 m. pasaulinė produkcija padidėtų 4,28 
trilijonais eurų. Remiantis jų analize, įvairūs žiediniai verslo modeliai, 
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įskaitant dalijimosi platformas, produktus kaip paslaugas (angl. PaaS - 
products-as-a-service) ir perdirbimo paslaugas, yra pasirengę pasinaudoti 
šia augimo galimybe. (Planet, n.d.) 

Žinoma, ekonominių pranašumų laikui bėgant tik daugės, todėl labai svarbu 
šias galimybes vertinti ilgalaikėje perspektyvoje. Pradėsime aiškiau suprasti 
ekonominius pranašumus, kai vis daugiau įmonių ir vartotojų įsisavins 
žiedinius modelius, o politika užtikrins ir skatins jų taikymą.  

Remiantis Tarptautinės darbo organizacijos 2018 m. apskaičiavimais, iki 
2030 m. pasaulyje darbo vietų gali padidėti 6 mln., jei bus įdiegta žiedinė 
ekonomika. 

Istoriškai linijine ekonomika pagrįstoms pramonės šakoms galimybės 
išnyks, tačiau atsiras naujų darbo vietų tokiose pramonės šakose kaip 
perdirbimas, remontas, nuoma ir perdarymas. Į šias naujas darbo vietas 
nereikėtų žiūrėti kaip į tiesioginį nebeaktualių profesijų pakaitalą, nes 
pastarosios gali būti pritaikytos kitose vietose su skirtingų kvalifikacijų 
poreikiu. Kuriant reglamentus ir paskirstant lėšas, užtikrinama, kad būtų 
remiamas sąžiningas perėjimas ir vykdomas darbuotojų perkvalifikavimas 
darbui naujose pelningose pozicijose.   
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1 priedas – Nacionalinės ataskaitos  
 

Šešių projekto šalių parengtas nacionalines ataskaitas galima rasti 
pateiktose nuorodose: 

 

● Kipras:  
https://drive.google.com/drive/folders/1VSlpsLdn-
qFpB2BckDF2I0BgjkPWbmsP  
 

● Graikija: 
https://drive.google.com/drive/folders/19hRtIHkHWZP7Hw3eUUk7ni
Ex5cszQun4 
 

● Airija: 
https://drive.google.com/drive/folders/1zZXHZ5y74IGSLTLxaIDATyWk
QuQeJus0  
 

● Italija: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xhrOOjyCGurk810AJ9EkoiCjke
he0L6a  
 

● Lietuva:  
https://drive.google.com/drive/folders/1473N-
gXvAeA8KKw0j07S7sng-gszHjjZ  
 

● Rumunija: 
https://drive.google.com/drive/folders/1AIDIEpJSFMbnfRZSbKqRWSx
6Uu0R4ySP  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VSlpsLdn-qFpB2BckDF2I0BgjkPWbmsP
https://drive.google.com/drive/folders/1VSlpsLdn-qFpB2BckDF2I0BgjkPWbmsP
https://drive.google.com/drive/folders/19hRtIHkHWZP7Hw3eUUk7niEx5cszQun4
https://drive.google.com/drive/folders/19hRtIHkHWZP7Hw3eUUk7niEx5cszQun4
https://drive.google.com/drive/folders/1zZXHZ5y74IGSLTLxaIDATyWkQuQeJus0
https://drive.google.com/drive/folders/1zZXHZ5y74IGSLTLxaIDATyWkQuQeJus0
https://drive.google.com/drive/folders/1xhrOOjyCGurk810AJ9EkoiCjkehe0L6a
https://drive.google.com/drive/folders/1xhrOOjyCGurk810AJ9EkoiCjkehe0L6a
https://drive.google.com/drive/folders/1473N-gXvAeA8KKw0j07S7sng-gszHjjZ
https://drive.google.com/drive/folders/1473N-gXvAeA8KKw0j07S7sng-gszHjjZ
https://drive.google.com/drive/folders/1AIDIEpJSFMbnfRZSbKqRWSx6Uu0R4ySP
https://drive.google.com/drive/folders/1AIDIEpJSFMbnfRZSbKqRWSx6Uu0R4ySP
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