„ENERGETINIO EFEKTYVUMO SPRENDIMAI – konkurencingam verslui“ – jau šeštoji kasmetinė konferencija skirta
pristatyti ir aptarti naujausią Lietuvos įmonių praktiką, siekiant efektyvesnio energijos išteklių naudojimo.
Renginyje:
-

konkretūs energetinio efektyvumo sprendimai, įgyvendinti Lietuvoje veikiančių įmonių;
ekspertų patarimai dar tik planuojantiems pokyčius;
verslo galimybės ir iššūkiai pasitinkant Energetinio efektyvumo direktyvą;
energetinių sprendimų įmonėms ekspozicija ir dar daugiau.

Konferencija skirta įmonių ir įstaigų vadovams bei energetikams.
Po konferencijos dalyviams bus išduoti VšĮ Energetikų mokymo centro sertifikatai.
SVARBU - „Žaliojo protokolo“ įmones kviečiame registruotis el. paštu dorin.rosenkov@verslozinios.lt

PROGRAMA
09:00-09:20 Įžanginis žodis: dalyvių pasveikinimas, konferencijos tikslai
Rolandas Barysas, UAB „Verslo žinios“ vyriausiasis redaktorius
Dr. Dalius Misiūnas, AB „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas,
generalinis direktorius

09:20-09:25 Konferencijos pristatymas
Moderatorius Ignas Mikutis, ESO Energetinio efektyvumo veiklos koordinatorius

09:25-09:50 ES Energetinio efektyvumo direktyva: galimybės privačiam sektoriui




Atsiveriančios galimybės statybos sektoriui
Privataus sektoriaus paslaugų poreikis
Energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT/ESCO) modelių pritaikymo
galimybės

Rokas Kasperavičius, UABKPMG Baltics direktorius
09:55-10:15 Elektros ir dujų integracija: kur būsime efektyvesni
Liudas Liutkevičius, ABESO generalinis direktorius

10:15-10:25 Auditorijos klausimai
Kavos pertrauka

10:25-10:55
10:55-11:20 Kaip visą parą šviesti efektyviai? Apšvietimo sistemų optimizavimas degalinių
tinkle



LED apšvietimo išbandymai ir įrengimo etapai
Pokyčiai ir nauda įgyvendinus projektą

Tautvydas Paliulis, Statoil Fuel & Retail Lietuva degalinių priežiūros vadybininkas
11:20-11:45 Elektros energijos rijikai, kuriuos slepiam rūsiuose. Šiandienos sprendimai
siurblių ūkiui



Kur slypi didžiausi energijos praradimai ir kaip jų išvengti
Užduotis: sutaupyti 45 proc. elektros energijos: atvejo analizė

Gintautas Gaudinskas, SIA Grundfos Pumps Baltic automatikos sprendimų
inžinierius,
11:45
12:00

Auditorijos klausimai

12:00-13:00 Pietūs
13:00-13:25 Kad sumanymai virstų rezultatais: didžiausios klaidos, daromos diegiant energetinio
efektyvumo sprendimus



Nepelnytai nuvertintos priemonės ir skaičiai, kurie nemeluoja
Žvilgsnis iš nuomininko, vystytojo, įmonės vadovo ir energetiko perspektyvų

Gediminas Širvinskas, UAB Energus Automatikos ir Informacinių sistemų skyriaus
vadovas

13:25-13:50 Naujas požiūris į saulės elementų panaudojimą:
antrinis fasadas




Į pastatus integruotų saulės elementų naudojimo pagrindimas
Pasiruošimo darbai: iššūkiai ir sprendimai
Pastato Klaipėdoje anatomija: skaičia ir tai, kas slypi už jų

Tomas Lenkimas, UABGlassbel Tyrimų ir plėtros departamento
vadovas

13:50-14:00 Auditorijos klausimai

14:00-14:20 Kavos pertrauka
14:20-14:45
Efektyvaus energijos vartojimo elementas, kurio nenusipirksi parduotuvėje.
Kaip įtraukti darbuotojus




Kai būtinybė atveria galimybes
Kaip įtraukti kiekvieną: etapai, priemonės, sąlygos ir kliūtys

Darius Janulionis, UAB RETAL Lithuania gamybos direktorius
14:4515:10

Energijos vartotojo evoliucija – nuo išmanaus namo
iki išmanių energetinių paslaugų
Timo Karpola, korporacijos Tieto Elektros
energijos įmoniųSuomijoje ir Baltijos šalyse Klientų grupės vadovas

15:10-15:20 Auditorijos klausimai
15:20-15:30 „Žaliojo protokolo“ apdovanojimai 2015
15:30-15:50
Konferencijos apibendrinimas

Maloniai kviečiame dalyvauti!

