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Lietuvos 
Energetikos
KonferencijaKonferencijos programos projektas

8.00–8.30        Registracija

8.40–10.00
Pasaulinės energetikos tendencijos ir ES energetinė politika

  Rolandas Kriščiūnas (l.p.)
   Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras

  „Geopolitinių procesų įtaka ES energetinei politikai”

  Žygimantas Mauricas
   „Nordea Bank Plc” ekonomistas

 „Pasaulinės tendencijos energetikoje: svarbiausių investicijų krypčių 
   apžvalga”                                   

  Mindaugas Jablonskis
    „Glimstedt” asocijuotas partneris, advokatas

 „ES investuos 11,7 milijardų litų į Lietuvos energetiką, aplinkosaugą ir tinklų  
   infrastruktūrą. Kokios jūsų galimybės dalyvauti investicijų dalybose?”

Salė ALFA

Kavos pertrauka

  Giedrė Kaminskaitė-Salters
    Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja

   Įžanginis žodis

  Rymantas Juozaitis
    Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas

  „Pasaulinės energetikos tendencijos ir energetinės trilemos svarba”                              



Lietuvos 
Energetikos
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10.15–12.00
Lietuvos energetinė politika. Sekantis žingsnis – importo mažinimas

  Aleksandras Spruogis (l.p)
   Lietuvos Respublikos energetikos viceministras

 „Esminės vyriausybės užduotys energetikoje”

  Dr. Dalius Misiūnas
   „Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas, generalinis direktorius

„Šilumos gamybos projektų Vilniuje ir Kaune realizavimo ekonominis 
  ir energetinis potencialas ”

  Rokas Masiulis
   „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius

 „SGD terminalo veiklos kryptys”

Salė ALFA

Konferencijos programos projektas

Diskusija: 
„Lietuvos energetikos perspektyvos - dvejoti ir importuoti ar investuoti ir eksportuoti?”

 12.00-13.00 pietūs su         restorane „Riverside”
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Lietuvos 
Energetikos
Konferencija

  Derinama
    

  „Vyriausybės politika ir tikslai skatinant atsinaujinančios energetikos 
    plėtrą”

  Derinama
    

 „Biokuro energetikos plėtros galimybės ir potencialas”

Diskusija 
Kokia atsinaujinančios energetikos vystymo kryptis būtų optimali Lietuvai?

13.10–15.15
Popietinės sesijos

Realizuotinas Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių potencialas
Salė ALFA

  Vitas Mačiulis
    Lietuvos saulės energetikos asociacijos prezidentas

„Fotovolto energetikos plėtros galimybės ir potencialas”

Lietuvos 
Energetikos
Konferencija

  Aleksandras Paulauskas (l.p)
    Lietuvos vėjo energetikų asociacijos direktorius 

„Nerealizuotas jūros vėjo energetikos potencialas”

Kavos pertrauka
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  Rimantas Sinkevičius
   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 

  „Vyriausybės planai didinant transporto sektoriaus energetinį  
    efektyvumą”

  Andrius Geležauskas
   „Hitachi Europe“ verslo plėtros vadovas Baltijos šalimis

   „Išmanaus miesto konspecijos įgyvendino energetinis ir ekonominis 
     efektai”

Diskusija  
Ar Lietuva pajėgi sistemiškai spręsti energetinio efektyvumo ir ekologijos klausimus?

15.30–17.15
Popietinės sesijos

  Artūras Zuokas
    Vilniaus meras

„Energetiškai efektyvios sostinės vizija”

Modernus miestas – kelias į energetinį efektyvumą bei visuomenės gerovę
vSalė ALFA

Kavos pertrauka
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  Derinama
   

  „LITGRID” perspektyvinių planų pristatymas”

Lietuvos 
Energetikos
Konferencija

  Derinama
   

  „Lietuvos energija” perspektyvinių planų pristatymas”

13.10–16.15
Lietuvos energetinė rinka, bei svarbiausių sektorių plėtros planai

Lietuvos energetinė rinka, bei svarbiausių sektoriaus įmonių plėtros planai
Salė LIAMBDA

Klausimų ir atsakymų sesija

 Kavos pertrauka
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  Saulius Bilys
    „Amber Grid“ generalinis direktorius

  „Laisvą dujų rinka užtikrinančių projektų eiga”

  Dominykas Tučkus
   „Litgas“ generalinis direktorius

  „Lietuvos dujų rinkos perspektyvos”

Klausimų ir atsakymų sesija

 Kavos pertrauka 

Lietuvos 
Energetikos
Konferencija

  Derinama
   

  „SGD terminalo veikla ir atsiveriančios galimybės verslui ”
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  Andrius Kupčinskas
    Kauno meras

  „Konkurencijos užtrikrinimas šilumos gamybos rinkoje Kaune”

Lietuvos 
Energetikos
Konferencija

  Derinama
   

  „Biokuro rinkos tendencijos”

16.30–17.15
Lietuvos energetinė rinka, bei svarbiausių sektorių plėtros planai

 Šilumos gamybos rinkos tendencijos
Salė LIAMBDA

Klausimų ir atsakymų sesija

 Kavos pertrauka

17.30–18.30
Apibendrinanti politikos bei verslo lyderių diskusija apie ES ir Lietuvos 
energetikos perspektyvas
Salė ALFA

Dalyviai

G. Kaminskaitė-
Salters

A. Kubilius


