
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

„IŠŠŪKIS LIETUVOS ENERGETIKAI: 
ŠVAISTYTI GALIMYBES AR PASINAUDOTI EUROPOS SĄJUNGOS PATIRTIMI“

2009 m. rugsėjo 30 d. (trečiadienis) 
Viešbutis Reval Hotel Lietuva (Konstitucijos pr. 20, Vilnius)

Organizatorius  :  
Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas, vienijantis pagrindinius energetikos sektorius (elektros,  
branduolinės, šilumos, naftos, dujų ūkio, atsinaujinančių energijos išteklių ir kitas energetikos asociacijas, įmones,  
energetikos profilio mokslo projektavimo bei konsultavimo organizacijas ir kitus juridinius asmenis). 

                 Partneris:                    Informaciniai rėmėjai  :

 
KONFERENCIJOS PROGRAMA

8.00-9.00

9.00-9.20

9.20-9.40

9.40-10.00

Dalyvių registracija

Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis

p. Česlovas Vytautas Stankevičius, LR Seimo Pirmininko pavaduotojas

 p. Vilius Navickas, Vilniaus miesto meras

 Pranešimai

p. Arvydas Sekmokas, LR Energetikos ministras

ES energetikos politikos kryptys ir nacionaliniai uždaviniai 
Prof. Samuele Furfari, Europos Komisijos, Energetikos ir transporto direktorato, koordinatorius  
energetikai, Briuselis.  

I dalis. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai

10.00-10.15 Atsinaujinančių  energijos  išteklių ir  komunalinių  atliekų  panaudojimas  centralizuotame  šilumos 
tiekime Europoje 
p.  Lauersen Birger, Tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos 
šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos „EUROHEAT & POWER“ viceprezidentas, Briuselis. 



10.15-10.30

10.30-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-13.00

13.00-14.30

Direktyva  “Dėl  skatinimo  naudoti  atsinaujinančių  išteklių  energiją”.  Biomasės  panaudojimas 
centralizuotam ir individualiam šilumos tiekimui.
p. Heinz Kopetz, Europos biomasės asociacijos AEBIOM  prezidentas, Briuselis. 

Kavos pertrauka

Kuriamas atsinaujinančių energijos išteklių įstatymas – Lietuvos energetinės nepriklausomybės 
garantas.
p. Jonas Šimėnas, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas.

Numatomi įgyvendinti energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) ir komunalinių 
atliekų projektai Lietuvoje 
p. Andrius Janukonis, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos pirmininkas. 

Švedijos patirtis panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius  šilumos ir elektros gamybai.
p. Erik Larsson, Švedijos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas energetikos politikai. 

Centralizuoto šilumos tiekimo ir kombinuotų šilumos ir elektros sistemų modernizavimas Vokietijoje.
p. Werner R. Lutsch, Vokietijos šilumos ir elektros asociacija AGFW generalinis direktorius.  

Apskrito  stalo  diskusija:  Vedantysis –  Eduardas  Eigirdas  (žurnalo  „Valstybė“  žurnalistas,  Lietuva)  ir 
dalyviai:

- prof. Samuele Furfari (Europos Komisijos direktoratas – energetika ir transportas, Briuselis)
- p.Valdas Lukoševičius (Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas, Lietuva);
- p.Denis  Givois (Europos  Pažangios  Energetikos  Efektyvumo  Paslaugų  Federacijos EFIEES 

prezidentas, Briuselis);
- Austrijos energetikos agentūra

Pietų pertrauka

II dalis. Elektros energijos gamybos ir tiekimo iššūkiai Lietuvoje

14.30-14.50

14.50-15.10

15.10-15.30

15.30-15.50

15.50-16.05

16.05-16.25

16.25- 17.05

17.05- 17.15

Danijos patirtis panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius elektros gamyboje.
J. E. p. Laurids Mikaelsen, Nepaprastasis ir įgaliotasis Danijos ambasadorius Lietuvoje. 

Elektros energijos tiekimas ir elektros rinka po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo. 
p. Edvardas Važgela, AB „Lietuvos energija“ rinkos administravimo departamento direktorius.

Tarptautiniai Lietuvos energetikos sistemos projektai. 
p. Aloyzas Koryzna, AB „Lietuvos energija“generalinis direktorius- valdybos pirmininkas. 

Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių plėtra ir jų integracija į Lietuvos energetikos sistemą.
p. Vladas Paškevičius, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas. EURELECTRIC direktorių 
tarybos narys.

Pažangiųjų elektros tinklų perspektyvos.
p. Valdas Bancevičius, AB „Lietuvos energija“ valdybos narys.

Branduolinės energetikos plėtros tendencijos.
p. Jan Kocourek, AF-Colenco Ltd., Branduolinių technologijų departamentas, tarptautinių projektų 
vadovas (Šveicarija). 

Apskrito stalo diskusija apie Lietuvos elektros energetikos sektoriaus iššūkius.
Vedantysis – p. Eduardas Eigirdas (žurnalo „Valstybė“ žurnalistas) ir dalyviai:

- p. Romas Švedas (LR Energetikos viceministras)
- p. Virgilijus Poderys (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas);
- p.  Vladas Paškevičius (Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas,  EURELECTRIC 

direktorių tarybos narys.);
- Prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras (Lietuvos energetikos instituto direktorius);

Baigiamasis žodis. Tarptautinės energetikos konferencijos rezoliucijos priėmimas.
p. Rymantas Juozaitis, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas.


