
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Danijos ambasada Lietuvoje, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Švedijos ambasada Lietuvoje kartu su 
VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) bei Lietuvos savivaldybių asociacija kviečia Jus į seminarą – 
diskusiją 

Pastatų atnaujinimas: energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių šaltinių 
panaudojimo galimybės 

 

Renginio metu supažindinsime su pagrindinėmis Lietuvos, Danijos ir Švedijos pastatų atnaujinimo 
tendencijomis, naujienomis bei įgyvendinimo aktualijomis 

 

Renginio vieta ir laikas 

 
Viešbutis „NOVOTEL“, Gedimino pr. 16, Vilnius 

Ketvirtadienis, lapkričio 26 d. 10 val. 
 
 

Renginys nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija. Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis, bus 
sinchroninis vertimas. Renginio programa pridedama.  
 
Savivaldybių, organizacijų ir įmonių atstovus maloniai kviečiame registruotis į renginį elektroniniu paštu 
g.tautkute@betalt.lt arba telefonais +370 5 213 4820, +370 614 38806 iki š.m. lapkričio 23 dienos.  
 
Kontaktinis asmuo: Ginta Tautkutė, Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).  
  

Organizatorių vardu, 
 

 
 
 

 
 

Dan E. Frederiksen 
Danijos ambasadorius Lietuvoje 
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Seminaras - diskusija 

Pastatų atnaujinimas: energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių  

šaltinių panaudojimo galimybės 

Lapkričio 26 d., 2015 m.  

Novotel viešbutis, Gedimino pr. 16, Vilnius 
 

10:00 – 10:30  

 

Dalyvių registracija ir pasitikimo kava 

10:30 – 11:00 Sveikinimo žodžiai:   

Danijos ambasadorius Lietuvoje, J. E. Dan E. Frederiksen 

Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorius, Bo Harald Tillberg 

Ministro pirmininko patarėja aplinkos apsaugai, Jūratė Juozaitienė 

Aplinkos ministras, Kęstutis Trečiokas 

11:00 – 11:20 Išvykstamųjų vizitų į Daniją ir Švediją patirtis - Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) 

direktorius Valius Serbenta 

11:20 – 11:50 Išmanieji pastatai: energijos efektyvumo, pritaikymo ir komforto derinimas - 

Danijos technikos universiteto docentas, filosofijos mokslų daktaras, inžinerijos magistras Alfred Heller  

11:50 – 12:00 Kavos pertrauka 

12:00 – 12:30 Albertslundo (Danija) komunos patirtis - Energijos vartojimo efektyvumo 

užtikrinimas atnaujinant pastatus bei įdiegiant žemų temperatūrų (low-temp) 

centrinį šildymą - Alberslund komunos energetikos ekspertas, Danijos architektų asociacijos narys, 

Cristian Oxenvad 

12:30 – 13:00 Sumanios specializacijos – pastatų energiniam efektyvumui – Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto Pastatų energetikos katedros prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis 

13:00 – 13:30 Diskusija  

13:30 – 14:15 Pietūs 

14:15 – 14:40 Inovatyvūs technologiniai sprendimai įgyvendinant pastatų renovacijos bei naujų 

pastatų statybos projektus – Danijos prekybos rūmų valdybos narys, Claus Vandsoe 

14:40 – 15:10 Švedijos patirtis atnaujinant pastatus iki pasyvių namų standarto: Brogården 

daugiabučių namų kvartalo atnaujinimas - AB Alingsåshem Finansų direktorius, Ulf 

Alexandersson  

15:10 – 15:30 Energiškai efektyvi renovacija Lietuvoje – įmanoma! - Nacionalinės pasyvaus namo 

asociacijos komunikacijos projektų vadovė, Brigita Sirusienė  

15:30 – 16:00 Diskusija 

16:00 Seminaro pabaiga – Švedijos ambasadorė Lietuvoje, J. E. Cecilia Ruthström-Ruin  

 

 

Seminaro kalba: lietuvių/anglų su sinchroniniu vertimu 

 
Daugiau informacijos ir registracija į renginį (registracija iki lapkričio 23 d.): 
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA),  
Ginta Tautkutė 
Tel. 8 5 213 4820, 8 614 38806 
El. p: g.tautkute@betalt.lt 


