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Laikas

Tema

Pranešėjas

09:00-09:15

Įžanginis žodis: dalyvių pasveikinimas, konferencijos tikslai

Rolandas Barysas,
UAB „Verslo žinios“ vyr. redaktorius
Aidas Ignatavičius,
AB LESTO generalinis direktorius

ST R AT E GI NĖ DAL I S
09:15-09:25

Konferencijos pristatymas

Moderatorius Nerijus Baliūnas
AB LESTO Verslo klientų aptarnavimo
ekspertas

09:25-09:50
25 min.

889 mln. eurų ir kitos ES fondų investicijos energijos efektyvumo
skatinimui Lietuvoje: aktualijos ir pasikeitimai
•
Vartojimo intensyvumo įmonėse mažinimas
•
Vartojimo infrastruktūroje ir DNSB mažinimas
•
Šilumos tiekimas ir namų ūkiai
•
Pažangiojo tinklo technologijų diegimas
•
Aplinkai draugiškas transportas

Mindaugas Jablonskis,
advokatų kontoros GLIMSTEDT asocijuotas
partneris

09:50-10:20
30 min.

ESCO modelis: kaip paprasčiau įgyvendinti energetinio
efektyvumo projektus
•
ESCO finansavimo modelio ypatumai ir teikiamos galimybės
•
ESCO finansavimo modelio ekonominė nauda įmonei
•
Energetinio efektyvumo projekto viešojo sektoriaus
pastatuose pavyzdys

Rokas Kasperavičius,
KPMG Lietuvoje partneris

10:20-10:50
30 min.

ESCO modelis: kas tai ir kodėl tai įdomu verslui? BOEN Lietuva
patirtis
•
Energetinių objektų sąnaudų mažinimas: kaip tam
pasinaudoti ES lėšomis
•
ESCO organizacijos: kas tai ir kaip jos veikia
•
BOEN Lietuva patirtis įgyvendinant ESCO modeliu paremtus
projektus

Ovidijus Špiegis,
BOEN Lietuva vyriausias energetikas

10:50-11:00

Klausimų, diskusijų laikas

11:00-11:30

Kavos pertrauka

PRAKTINĖ DALIS
EFEKTYVUS ELEKTROS ŪKIO VALDYMAS
11:30-12:00
30 min.

Elektros suvartojimo duomenys: kur slepiasi jūsų įmonės
efektyvumas?
•
Elektros ūkio valdymas: kodėl svarbu stebėti savo elektros
suvartojimo duomenis?
•
Duomenų praktinis pritaikymas – nuo sutaupytos elektros
lemputės iki efektyvaus elektros tinklo

Nerijus Žukauskas,
AB LESTO Verslo klientų aptarnavimo
ekspertas

12:00-12:30
30 min.

Efektyvi gamybos įmonė: elektros energijos taupymo praktinis
pavyzdys įmonėje „Freda“
•
Medžio drožlių dulkių nutraukimo optimizavimas
•
Suspausto oro sistemos nuotekų kontrolė
•
UV ir IR spindulių dažymo linijų lempų darbo valdymas ir
šiluminės energijos panaudojimas

Tomas Povilaitis,
AB „Freda“ energetikas

12:30-12:40

Klausimų, diskusijų laikas

12:40-13:40

Pietūs

ENERGETINIO EFEKTYVUMO PRAKTINIAI SPRENDIMAI
13:40-14:10
30 min.

Vieną kartą ligoninėje... Išmaniosios apskaitos diegimas Varėnos
ligoninėje
•
Pastatų energetinis efektyvumas: ar pastato valdytojas yra
padėties šeimininkas?
•
Išmanioji apskaita – viena iš daugelio galimybių energetikoje.
Kokie sprendimai dar įmanomi?

Vaidas Šaltenis,
Išmaniųjų technologijų asociacijos Valdybos
narys, UAB "Enso Projects" direktorius

14:10-14:40
30 min.

Energetiškai efektyvus 30 000 kv. m BOD Group gamybinis
pastatas: kaip tai pasiekėme?
•
Praktiniai energijos optimizavimo sprendimai biuro ir skirtingų
gamybos sričių patalpose
•
Efektyvios šildymo ir vėdinimo sistemos
•
Kaip taupyti energiją, pasitelkiant keletą skirtingų energijos
rūšių?

Vitas Mačiulis,
UAB „Soli Tek Industries“ direktorius

14:40-15:10
30 min.

Tauragės vandentiekio stoties modernizavimas
•
Procesų valdymas ir automatizavimas
•
Energetinių parametrų surinkimas, matavimas ir perdavimas į
Scada sistemą
•
Elektros tiekimo ir paskirstymo sistemų modernizavimas

Tomas Bakanas,
UAB „Schneider Electric Lietuva“ pardavimų
svarbiems klientams vadovas (vandens,
maisto ir gėrimų sektoriams)

15:10-15:20

Klausimų, diskusijų laikas

15:20-15:40

Kavos pertrauka

DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMAS IR NAUJOS KARTOS „DARBUOTOJAI“
15:40-16:00
20 min.

Darbuotojų įsitraukimas į resursų taupymą: PakMarko patirtis
•
Motyvacinių priemonių parinkimas: kas labiausiai darbuotojus
skatina taupyti
•
Kaip darbuotojų įsitraukimas į kaštų taupymą keičia įmonės
vidinę kultūrą?

Antonio Pineda,
UAB „PakMarkas“ spaudos departamento
direktorius

16:00-16:20
20 min.

Efektyviausias būdas vartoti elektrą - pamaitinti ja robotą!
•
3 D spausdinimo Lietuvoje - galimybės sumažinti kaštus
dešimtis kartų
•
Kasdienius procesus automatizuojantys robotai: tvarkinga
gamykla – mažesni praradimai
•
Pelninga įmonė – inovuojanti įmonė: kaip paspartinti inovacijų
naudojimą
•
Jeigu konkurentai robotizuosis, ką darysite jūs?

Paulius Briedis,
VšĮ "Robotikos mokykla" vadovas

16:20-16:30

Klausimų, diskusijų laikas

16:30-16:40

„Žaliojo protokolo“ apdovanojimo 2014 įteikimas racionaliausiai
elektros energiją vartojančiai įmonei

16:40-17:00

Konferencijos apibendrinimas ir aptarimas prie vyno taurės

