
Partneriaiorganizatorius

10:00- 11:30 val.
Pirma dalis
EfEktyvumo link: tEoriniai modEliai ir jų taikymas.

ESCO Europoje: sėkmės istorijos (pirma dalis)
Teisiniai, finansiniai ir techniniai ESCO modelio aspektai Lietuvoje (antra dalis)
Pranešėjai: “KPMG Baltics” (Lietuva), “Finergija” (Italija)

Energijos resursų vadybos standartas: 
diegimas ir naudos
Pranešėjas – “Inspecta” (Suomija)

LEAN metodika kiekvienam: efektyvus namų ūkio valdymas
Pranešėjas – “Mano būstas” (Lietuva)

Užsienio šalies pavyzdys. Namo ūkio modernizavimas.
Pranešėjas – ZZN (Lenkija)

Energijos valdymas. Pastato šiluminės varžos koreliacija su energijos 
vartojimu.
Pranešėjas – VGTU dr. Romanas Savickas (Lietuva)

11:30-12:00 val. Kavos pertraukėlė

12:00- 14:00 val.
antra dalis 
sėkmės istorijos. vErslo įmonių praktika.

Viešasis sektorius. LESTO elektros taupymo sprendimai Lietuvos švietimo 
įstaigose.

Paslaugų sektorius. “Impuls” sporto klubų resursų taupymas.

NT sektorius. “Technopolio” sistema remiantis Skandinavijos praktika.

Gamybos sektorius. “Philip Morris Lietuva” – stebėjimas ir taupymas.

Pastatų priežiūros sektorius. IT sprendimai “Mano būsto” išteklių valdyme.

Gyvenamieji namai. Situacija prieš ir po renovacijos.

Gyvenamieji namai. Kas, jei ne renovacija: 5 žingsnių programa.

14:00-14:30 val. diskusija

Kas paskatino pranešėjus, jau įdiegusius energijos taupymo sprendimus, imtis 
tokios iniciatyvos. Sunkumai, privalumai, perspektyvos.

14:30 val. Pietūs

konferencijos

“EfEktyvus EnErGEtinių rEsursų valdymas: atEitiEs iŠŠŪkiai”, 
kuri vyks 2014 m. gegužės mėn. 8 d., vilniuje, 

viešbutyje “kempiski Hotel Cathedral square”, universiteto g. 14.

Programa

Konferencijos

 efeKTYVUs enerGeTiniŲ resUrsŲ VALDYMAs: ATeiTies iŠŠŪKiAi
kuri vyks 2014 m. gegužės mėn. 8 d., Vilniuje,

viešbutyje „Kempinski Hotel cathedral square“, Universiteto g. 14

ProGrAMA

10:00-11:30 val.
PirMA DALis.
efeKTYVUMo LinK: TeoriniAi MoDeLiAi ir jŲ TAiKYMAs.
esco europoje: sėkmės istorijos (pirma dalis)
Teisiniai, finansiniai ir techniniai esco modelio aspektai Lietuvoje (antra dalis)
Pranešėjai: Rokas Kasperavičius, „KPMG Baltics“ partneris (Lietuva), Dr. Gianluca Armone, 
investavimo konsultantas energetikos ir atsinaujinančių išteklių srityje, „Finergija ESCO“ (Italija)

energijos vadybos standartas iso 50001 praktikoje
Pranešėja – Helena Kunttu, „Inspecta” produkto vadovė, vyriausioji auditorė (Suomija)

LeAn metodika kiekvienam: efektyvus namų ūkio valdymas
Pranešėjas – Gintaras Vyšniauskas, „Mano būstas“ veiklos procesų optimizavimo vadovas (Lietuva)

Užsienio šalies pavyzdys. namo ūkio modernizavimas.
Pranešėjas – Anna Górecka-Kolasa, Zespół Zarządców Nieruchomości (ZZN), kompanijos 
prezidentė (Lenkija)

energijos valdymas. Pastato šiluminės varžos koreliacija su energijos vartojimu.
Pranešėjas- VGTU dr. Romanas Savickas (Lietuva)

11:30-12:00 val. Kavos pertraukėlė

12:00- 14:00 val.
AnTrA DALis. 
sėKMės isTorijos. VersLo įMoniŲ PrAKTiKA.
Viešasis sektorius. LesTo elektros taupymo sprendimai Lietuvos švietimo įstaigose.
Pristatys: Paulius Stonis, LESTO socialinės atsakomybės projektų vadovas, LAVA Kongreso narys

Paslaugų sektorius. „impuls“ sporto klubų resursų taupymas.
Pristatys:  Antanas Kliučinskas, „Impuls” nekilnojamo turto priežiūros vadovas

Gamybos sektorius. „Philip Morris Lietuva“ – stebėjimas ir taupymas.
Pristatys: Gediminas Šleinius, „Philip Morris Lietuva“ įrangos inžinierius

Pastatų priežiūros sektorius. iT sprendimai „Mano būsto“ išteklių valdyme.
Pristatys: Šarūnas Šetikas, „Mano būstas” informacinių sistemų projektų vadovas 

Gyvenamieji namai. situacija prieš ir po renovacijos.
Pristatys: Julius Paulauskas, „Mano būstas” renovacijos projektų vadovas

Gyvenamieji namai. Kas, jei ne renovacija: 5 žingsnių programa.
Pristatys: Mindaugas Genys, „Mano būstas” Klaipėdos regiono vadovas

14:00-14:30 val. DisKUsijA
Kas paskatino pranešėjus, jau įdiegusius energijos taupymo sprendimus, imtis tokios 
iniciatyvos. sunkumai, privalumai, perspektyvos.

14:30 val. Pietūs

Telefonas pasiteirauti 8 610 121 75


