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Konferencija 

„Gyvoji energetikos laboratorija-1“ 

„Kauno bendruomenė - darnios energetikos link: 
atsinaujinantys energijos šaltiniai ir efektyvus energijos 

naudojimas“ 
 
 

PROGRAMA 
 
  

Data:  2012 m. spalio 26 d. 
 
Vieta:  Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96 
 
Organizatorius: Aplinkos inžinerijos institutas, KTU  
Partneriai:  Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos energetikos institutas 
Dalyviai: savivaldybės, mokslo institucijų, verslo įmonių, nevyriausybinių 

organizacijų, visuomenės ir kitų suinteresuotų organizacijų 
atstovai 

 
Dalyvavimas nemokamas 
 
 
830-900 Registracija 
 
900-910  Sveikinimo žodis, Andrius KUPČINSKAS (Kauno miesto savivaldybės meras) 
 
910-930 Energetika darnios plėtros kontekste, prof. Jurgis Kazimieras STANIŠKIS 

(Kauno technologijos universitetas, Aplinkos inžinerijos institutas) 
 
930-940 INTERREG IVC projektas “RENERGY” – „Regioninės strategijos 

bendruomenėms sąmoningai sprendžiančioms energetikos klausimus”,  
dr. Jolanta DVARIONIENĖ (Kauno technologijos universitetas, Aplinkos 
inžinerijos institutas) 

 
940-1000 Atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo galimybės,  

prof. Vladislovas KATINAS (Lietuvos energetikos institutas, Atsinaujinančių 
energijos šaltinių laboratorija) 
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1000-1020  Vėjo energetikos vystymosi apžvalga ir plėtros galimybės, Saulius PIKŠRYS 

(Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius) 
 
1020-1040 Biomasės energetika Lietuvoje, Tomas RIMKUS (UAB „Enerstena“)  
 
1040-1100 Saulės energijos panaudojimas ir perspektyvos, Edita MILUTIENĖ (Lietuvos 

saulės energetikos asociacija)  
 

1100-1120 Kavos pertrauka  
 
1120-1140 Merų paktas ir Kauno miesto savivaldybė, dr. Feliksas ZINEVIČIUS (Kauno 

regioninės energetikos agentūros direktorius)  
 
1140-1210 Energijos naudojimo efektyvumo didinimo aktualumas Kauno regiono 

įmonėse. Atsinaujinančių energijos išteklių vystymo ir naudojimo sąlygos. 
Kaip tai gali įtakoti verslą? Kokios kliūtys bei perspektyvos?   
Benjaminas ŽEMAITIS(Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas),  
Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacijos atstovas,  

Gintautas ŽALIAUSKAS (UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras” 

direktorius) 
 
1210-1230 Patirtis vykdant daugiabučių namų renovaciją Kauno mieste, Olegas 

MACKEVIČIUS (Gyventojų daugiabučių namų bendrijų pirmininkas) 
 
1230-1245 Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategija, dr. Ramūnas 

GATAUTIS (Lietuvos energetikos institutas) 
 
1245-1300 Finansinės paramos galimybės atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui 

Indrė KAPUSČYTĖ (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo Klimato 
kaitos programos projektų skyriaus vyr. specialistė) 

 
1300-1330 DISKUSIJA:  

Ar Kauno bendruomenė juda darnios energetikos link?  
Patirtis. Perspektyvos. Kliūtys.  

 
 
RENERGY projekto vadovė Lietuvoje: dr. Jolanta Dvarionienė 
Tel. +370 37 300767; Mobilus tel. +370 686 97575 
El. paštas:  jolanta.dvarioniene@ktu.lt 

 
www.renergyproject.eu 
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