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ENERGETIKOS FORUMAS 2012 

NAUJOJI LIETUVOS ENERGETIKA: GALIMYBĖS VERSLUI 
 

Renginį moderuoja:  
Rytas Staselis, „Verslo žinių“ apžvalgininkas 

Vilius Bernatonis, advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene partneris 

Laikas Tema Pranešėjas 

8:30–9.00 Dalyvių registracija  

9.00– 9.10 Įžanginis žodis. Konferencijos tikslai Rolandas Barysas, „Verslo žinios“ vyr. 
redaktorius 
Vilius Bernatonis, advokatų kontoros  
Tark Grunte Sutkiene partneris 

STRATEGINĖ DALIS 

9.10 – 9.30 
20 min. 

Lietuvos energetikos politikos gairės Algirdas Butkevičius, LR Ministras Pirmininkas 
(derinama) 
Jaroslavas Neverovičius, LR Energetikos 
ministras (derinama) 
 

9.30 – 10.00 
30 min. 
 

Pasaulinės energijos šaltinių vartojimo ir poreikio tendencijos. Konkurencija 
energetikos resursų rinkoje, kurie energijos šaltiniai bus paklausiausi 
 

Guido De Clercq, Gaz de France SUEZ 
Generalinio sekretoriaus pavaduotojas  

10.00-10.30 
30 min. 
 
 

ES energetikos politika: svarbiausi teisės aktai šiandien ir netolimoje ateityje 
Reguliacinė aplinka. Kur esame šiandien ir kas keisis rytoj? ES  požiūris į dujų bei 
elektros rinkos reglamentavimą. III-ojo energetikos paketo tikslai, rezultatai, kitų šalių 
patirtys/keliai. 

Inge Bernaerts 
Europos Komisijos Energetikos generalinio 
direktorato Didmeninės prekybos rinkos, 
elektros ir dujų padalinio vadovė 

10.30-11.20 
50 min. 

DISKUSIJA 
Kaip Lietuva turi ruoštis pokyčiams, kuriuos lems ES direktyvos? 
 

 Kaip atsilieps Lietuvos energetikai, ekonomikai ir pastatų ūkiui naujoji 
Energijos Efektyvumo Direktyva.   

 Ar Lietuva galėtų efektyviau panaudoti jau turimą energetinę infrastruktūrą 
naujų iššūkių sutikimui. 

 
 
 

Moderatorius: Rytas Staselis, „Verslo žinių“ 
apžvalgininkas 
Dalyviai: 
Jaroslavas Neverovičius, LR Energetikos 
ministras (derinama) 
prof. Eugenijus Ušpuras, Lietuvos Pramonininkų 
konfederacijos viceprezidentas, Lietuvos 
energetikos instituto direktorius 
Viktoras Valentukevičius, AB „Lietuvos dujos“ 
generalinis direktorius  
Alvydas Žabolis, Žabolis ir partneriai 
vadovaujantysis partneris 
Dalius Misiūnas, Lietuvos energija, AB 
generalinis direktorius  

11.20 –11.30 Laikas klausimams  

11.30 –12.00 Kavos pertrauka, dalyviai pasiskirsto į panelius  

I PANELIS 

DUJOS  
Moderatorius: Vilius Bernatonis, advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene partneris 

12.00 -12.25 
25 min 

Ar dujoms Baltijos regione ateina aukso amžius? Su kokia konkurencija susidurs 
dujos kaip kuras Lietuvos, Baltijos regiono  ir vidinėje ES rinkoje? Nuo įprastinės 
dujotekio rinkos dominavimo iki sinergijos su LNG, skalūnais ir biodujomis. Kokie 
veiksniai lems paklausą ir kainą Lietuvoje bei kitur? Kiek įtakos turės kova su 
klimato pokyčiais? 

Juris Ozolins, Energetikos ekspertas, buvęs ES 
Energetikos komisaro Andrio Piebalgo patarėjas 

 



12.25-12.50 
25 min. 
 

LNG terminalas – ekonominis pagrįstumas, veiklos vizija, reikšmė verslui 

 Projekto finansavimas 

 Terminalo verslo modelis – terminalas kaip energetinio saugumo dalis ar 
privatus verslas? Galimos rizikos ir jų valdymo būdai. 

Rokas Masiulis  
AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius 
 

12.50 -13.15 
25 min. 

Regiono dujų sektoriaus apžvalga, ateities tendencijos ir perspektyvos 
 

Alex Barnes 
Gazprom Marketing & Trading Limited 
Reguliavimo klausimų skyriaus vadovas  

13.15 -13.30 Laikas klausimams  

13.30-14.20 PIETŪS  

14.20-14.45 
25 min 
 

Biokuras kaip alternatyva gamtinėms dujoms. Jo ištekliai, pasiūla ir paklausa, 
prekybos srautai, kainodara ir naudojimo plėtra Europoje ir pasaulyje iki 2020 metų 

Martynas Nagevičius  
Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos 
direktorius, UAB „Cowi Lietuva“ Aplinkosaugos ir 
energetikos padalinio direktorius 

14.45 –15.40 
55 min. 

DISKUSIJA 
Dujos vs. biokuras:  ar gali biokuras visiškai pakeisti dujas?  
 

 Iš kur, kokiais kiekiais ir kokia kaina biokurą pirks Lietuvos gamintojai?  

 Dujų ir biokuro biržos 

 Ar Lietuvos gamtinės sąlygos ir energetinė infrastruktūra palanki biokuro 
naudojimui? Ko reikia, kad biokuro naudojimo plėtra ir išteklių gausinimas būtų 
subalansuoti, o šios energijos vartotojai būtų saugūs.  

 

Dalyviai: 
Remigijus Lapinskas, asociacijos „Litbioma“ 
prezidentas 
dr. Joachim Hockertz, AB „Lietuvos dujos“ 
generalinio direktoriaus pavaduotojas – 
komercijos direktorius  
Dalius Misiūnas, Lietuvos energija, AB        
generalinis direktorius 
Nerijus Rasburskis, „AF Consult“ direktorius 
projektavimui ir projektų įgyvendinimui 

15.40 -15.50 Laikas klausimams  

15.50 – 16.10 Kavos pertrauka, dalyviai grįžta į bendrą salę  

II PANELIS 

ELEKTROS ENERGIJA  
Moderatorius: Rytas Staselis, „Verslo žinių“ apžvalgininkas 

11.55 -12.25 
30 min 

Pasaulinės branduolinės energetikos ir alternatyviųjų energijos išteklių 
perspektyvos 
  

Peter Mitka 
KPMG energetikos ir komunalinių paslaugų 
vadovas 

12.25 – 13.20 
55 min. 

DISKUSIJA 
Kaip efektyviai išnaudoti esamą ir būsimą energetinę infrastruktūrą įvairiems 
energijos gamybos būdams? Atominė ar „žalioji energetika“ – ar mes pasirengę? 

 

Adomas Audickas,LR ūkio viceministras 
Valdas Lukoševičius, LEKA prezidentas 
Rimantas Vaitkus, VAE gen. direktorius  
Tadas Navickas, „4energia“ vadovas  
Virgilijus Poderys, „Litgrid“ generalinis 
direktorius  
Virgilijus Žukauskas, LESTO Elektros tinklo 
tarnybos direktorius 

13.20-13.30 Laikas klausimams  

13.30-14.20 PIETŪS  

14.20 –14.45 
25 min. 

Lietuvos elektros rinkos perspektyvos Europos kontekste. Elektros biržos veikimo 
principai. Kainos biržoje – šiandien ir ateityje  
 

Lina Skrabutėnaitė, „Nordpool Spot“ strateginių 
projektų vadovė, APEx (Pasaulio elektros biržų 
asociacijos) valdybos narė 
Rickard Nilsson, Nord Pool Spot Europos 
integracijjos departamento vyr. projektų vadovas  

14.45-15.40 
55 min 

DISKUSIJA  Elektros energijos kaina Lietuvoje – kas jai daro didžiausią įtaką ir 
kuria linkme ji gali keistis?  
 

 Kokios vietinių elektros generatorių perspektyvos šioje rinkoje?  

 Elektros rinka po 3-ojo paketo įgyvendinimo. Sinchronizacija su kontinentine 
Europa. Kokia situacija dabar, projektai, artimiausia perspektyva 

Dalyviai: 
Liudas Liutkevičius, „Enefit“ generalinis 
direktorius 
Algirdas Juozaponis, „Energijos tiekimas“ 
generalinis direktorius 
Lina Skrabutėnaitė, „Nordpool Spot“ strateginių 
projektų vadovė  
Diana Korsakaitė VKEK pirmininkė  
Virgilijus Poderys, „Litgrid“ generalinis 
direktorius  

15.40 -15.50 Laikas klausimams  

15.50 – 16.10 Kavos pertrauka, dalyviai grįžta į bendrą salę  

16.10 -16.35 
25 min. 

Galimybės verslui dalyvauti besikeičiančiame energetikos sektoriuje Saulius Vaina, „Civitta“ generalinis direktorius 
 

16.35 -17.30 Konferencijos apibendrinimas, baigiamasis žodis, vyno taurė  

 


