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Gerbiamieji, pastaraisiais metais esame priėmę svarbių sprendimų ir įgyvendinę eilę
projektų, turėsiančių įtakos Lietuvos energetikos raidos krypčiai.
2015 m. pabaigoje Lietuva jau bus įgyvendinusi keletą strateginę svarbą turinčių projektų
– bus pastatyti elektros tiltai su Švedija ir Lenkija, veikiantis Suskystintų gamtinių dujų
terminalas Klaipėdoje; mažiausiai 50 procentų įvykusi konversija į alternatyvųjį kurą
šilumos ūkyje. Taip pat vyksta darbai dujų jungties su Lenkija parengime, Vilniaus ir
Kauno kogeneracinių jėgainių projektuose. Atsinaujinančios energetikos segmentas
beveik pasiekė Atsinaujinačių išteklių energetikos įstatyme numatytą plėtros limitą,
ženkliai pakeitęs iki tol buvusį istorinį energetikos modelį.
Pasaulyje vykstantys energetikos procesai, ryškėjančios tendencijos turi būti matomos ir
Lietuvoje, jas turime žinoti ir į jas reaguoti, geriausia – proaktyviai. Keletas jų – iškastinio
kuro vaidmens kaita, klimato kaitos grėsmė ir laukiantys politiniai sprendimai, drastiška
atsinaujinančios energetikos svorio kaita, gamybos dispersija, schematinė tinklų kaita,
augantis spaudimas mažinti energetines išlaidas verslo ir namų biudžetuose.
Kurios iš tendencijų mums yra svarbios ir kodėl? Kaip šios ir dar nepaminėtos
tendencijos turi atsispindėti būsimoje energetikos strategijoje? Kokią reikšmę
sprendimai turės šalies ūkiui? Ar šį sykį suvaldysime energetikos strateginių sprendimų
kompleksiškumą?
Nepalikime energetinės diskusijos paskutinei nakčiai, kalbėkime jau dabar –
profesionaliai, argumentuotai, atvirai.

Maloniai kviečiame Jus į konferenciją - atvirą diskusiją š.m. rugsėjo 28 d.,
pirmadienį, 13.00 val. Lietuvos Respublikos Seime, III r. Konferencijų salėje,
Gedimino g. 53, Vilniuje.
Renginio iniciatorius ir sumanytojas: LR Seimo narys Kęstutis Daukšys
Išankstinė registracija el.paštu: kestutis.dauksys@lrs.lt iki rugsėjo 22 dienos. Duomenys
registracijai: Pavardė, vardas, organizacija/institucija, pareigos, kontaktai (telefonas,
el.paštas)

PROGRAMA
12:30-13:00

Dalyvių registracija.

13:00-13:05

LR Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės sveikinimo žodis.

13:05-13:10

LR Seimo Energetikos komisijos pirmininko Ričardo Sargūno sveikinimo žodis

13:10-15:00

Pagrindiniai diskusijos dalyviai:












Ričardas Sargūnas LR Seimo narys, Energetikos komisijos
pirmininkas
Kęstutis Daukšys - LR Seimo narys, Energetikos komisijos narys
Linas Balsys - LR Seimo narys, Energetikos komisijos narys
Rokas Masiulis - LR Energetikos ministras (dalyvavimas derinamas)
Dr. Darius Biekša - Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto docentas,
Valstybinės kainų ir energetikos komisijos narys
Robertas Dargis - Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos Prezidentas
Ramūnas Miliauskas - AB „Achema“ generalinis direktorius
Dr. Dalius Misiūnas - „Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas
Martynas Nagevičius - Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos
konfederacijos prezidentas
Linas Samuolis - UAB „Vilniaus energija“ prezidentas
Vitalijus Žuta - UAB „Fortum Heat Lietuva“ generalinis diektorius

Moderatorius: Žurnalistas, žiniasklaidos ir viešųjų ryšių ekspertas Virginijus Savukynas

Kontaktiniai asmenys:
Diana Korsakaitė
LR Seimo nario K. Daukšio padėjėja
+370 616 54580
Rita Karpuvienė
LR Seimo nario K. Daukšio padėjėja
+370 698 24359

