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Organizuoja

Informaciniai partneriai

Rėmėjai

Konferencijos partneriai

KONFERENCIJOS PROGRAMA
8.30–9.00 Registracija
9.00–9.10 Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus sveikinimo žodis
9.10–10.20 Rytinė sesija (I dalis)

ES ir Lietuvos energetikos politikos principai
Salė ALFA

- Energetikos sprendimų tikslas – ekonominė Lietuvos piliečių gerovė
Arvydas Sekmokas (Energetikos ministerija)
- Lietuvos energetinio nepriklausomumo užtikrinimas formuojant
ES energetikos politiką
Audronius Ažubalis (Užsienio reikalų ministerija)
- ES sprendimus lemiantys ekonominiai principai
Žygimantas Mauricas (Nordea bankas)
10.20–10.30 Kavos pertraukėlė su

10.30–12.10 Rytinė sesija (II dalis)

Pasaulio ir Europos energetikos sektoriaus tendencijos
Salė ALFA
- Svarbiausios pasaulio energetikos tendencijos
Rymantas Juozaitis (PETK)
- Pasaulio branduolinės energetikos tendencijos
Annette Berkhahn, Oliver Pearce (Pöyry Management Consulting)
- Energijos paklausos dinamika ir pajėgumų plėtros planai ES šalyse
Jonas Akelis (Ernst & Young)
- Elektros rinkos plėtra Europoje
Lina Skrabutėnaitė (Nord Pool Spot)
- Sinchronizacija – elektros energetikos sistemos bevizis režimas į Europą
Virgilijus Poderys (Litgrid)
- Elektros kainas Baltijos šalių rinkose lemiantys veiksniai
Gatis Junghāns (Elektrum Lietuva)
12.10–13.00 Pietūs

www.energetikoskonferencija.lt

KONFERENCIJOS PROGRAMA
13.00–14.50 Popietinė sesija (I dalis)

Atsinaujinantys ištekliai, pažangieji tinklai, elektromobiliai... Ką plėtoti, o ko atsisakyti?
Salė ALFA

- Atsinaujinančių išteklių energetikos teisės ir politikos apžvalga
Mindaugas Jablonskis (Raidla Lejins & Norcous)
- Išmanioji elektros energijos apskaita. Kaštai ir nauda
Vytautas Bitinas (Technologijų ir inovacijų centras)
- Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų akumuliacijos integracija efektyvesniam išmaniųjų tinklų panaudojimui
ir kontrolei
Marc Lamey (Alstom Grid)
- Elektrotransporto įtaka ir galimybės elektros energetikos sistemai
Kristina Milčienė (LESTO)
- Biomasės energetika Lietuvoje: esama situacija ir vystymo galimybės
Remigijus Lapinskas (Litbioma)

Diskusija. Kuriuos projektus Lietuvoje plėtoti, o kurių atsisakyti?
Dalyvauja M. Jablonskis, M. Lamey, R. Lapinskas, A. Audickas

14.50–15.00 Kavos pertraukėlė

Konferencijos tikslai
Pristatyti ir išanalizuoti prioritetus, pagrindinius
projektus ir svarbiausias veiklos kryptis, kurios bus
aktualiausios 2013 m. Lietuvos energetikos sektoriuje. Išanalizuoti ir išdiskutuoti, kokį poveikį Lietuvos ekonomikai turės šių projektų įgyvendinimas,
kaip jie galėtų transformuoti Lietuvos energetiką,
kad ji būtų ne tokia priklausoma nuo išorės tiekimo,
kurtų daugiau darbo vietų ir generuotų energiją
konkurencingomis kainomis.
Kokie konkretūs darbai ir priemonės bus
įgyvendinami 2013 m. ir kokiomis priemonėmis rengiamasi panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių
fondų bei kitą tarptautinę paramą?
Pristatyti technologijų naujoves ir inovatyvius
sprendimus energetikoje, kurie gali optimizuoti
energijos naudojimą ir jos vartojimo kaštus bei
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro.
Vienas pagrindinių konferencijos prioritetų – šviesti
visuomenę, pristatant logiškus ir Lietuvos ekonomikai naudingus Lietuvos energetikos transformavimo
principus.
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KONFERENCIJOS PROGRAMA
15.00–16.50 Popietinė sesija (II dalis)

Šilumos kainų problemos sprendimo būdai
Salė ALFA

- Vyriausybės parengtos šilumos ūkio reformos principai ir tikslai
Kęstutis Žilėnas (Energetikos ministerija)
- Vilniaus savivaldybės problemos, vizijos ir sprendimai, mažinant šilumos kainas
Artūras Zuokas (Vilniaus savivaldybė)
- Kauno savivaldybės problemos, vizijos ir sprendimai, mažinant šilumos kainas
Gediminas Žukauskas (Kauno savivaldybė)
- Techniniai perėjimo prie atsinaujinančių išteklių energetikos sprendimai
Vitalijus Žuta (Fortum)

Diskusija. Kada didžiuosiuose miestuose šiluma kainuos kaip
Ignalinoje?
Dalyvauja K. Žilėnas, A. Zuokas, G. Žukauskas, V. Žuta
16.50–17.00 Kavos pertraukėlė
17.00–17.50 Popietinė sesija (III dalis)

15.00–16.50 Popietinė sesija (II dalis)

Valstybės valdomų įmonių ir projektų įgyvendinimo eiga bei jų įtaka
Lietuvos ekonomikai ir visuomenės gerovei
Salė ZETA

- VAE projekto eiga ir teigiamas potencialas Lietuvos ekonomikai bei verslui
Adomas Audickas (Ūkio ministerija)
- Regioninės Krsko atominės elektrinės projekto planavimas ir vykdymas
Špiler Jože (GENenergija)
- Kruonio HAE plėtra VAE projekto kontekste
Dalius Misiūnas (Lietuvos energija)
- Suskystintųjų dujų terminalo projekto eiga ir teigiama įtaka ekonomikai
Rokas Masiulis (Klaipėdos nafta)
- Energetikos įmonių valdymo skaidrinimas
Kristian Kaas Mortensen (Baltic Institute of Corporate Governance)
- Energetikos įmonių įtraukimo į biržos prekybos sąrašą potencialas
Saulius Malinauskas (Nasdaq OMX)

Apibendrinamoji diskusija
16.30–17.50

Salė ALFA

Dalyvauja A. Sekmokas, K. Žilėnas, Ž. Mauricas, M. Jablonskis
17.50–18.30

Priėmimas

Specialus atviras renginys

Salė EPSILON

Lietuvos elektros energetikos žemėlapis ateinantį dešimtmetį
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