
 

                                                                                

 
 

 

Konferencija 

TVARIOS ENERGETIKOS ATEITIS:  IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS.  

JUNGTINĖS KARALYSTĖS PATIRTIS 

2013 vasario 28 d. 

Gedimino salė, Užsienio reikalų ministerija,  

J. Tumo-Vaižganto 2, Vilnius 

Moderatorius: ambasadorius ypatingiems pavedimams Dainius Petras Kamaitis 

 

Pagrindinis konferencijos tikslas yra paskatinti platų dialogą tarp įvairaus lygmens valstybinių institucijų ir 

verslo bei remiantis Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bei Lietuvos patirtimi 

aptarti esamus iššūkius ir galimybes pakeliui į tvarią energetiką. Kiti tikslai: 

 Identifikuoti pagrindines rinkos reguliavimo problemas ir esamus barjerus, kurie stabdo investicijas į 

darnią energetikos plėtrą;   

 Pasidalinti JK patirtimi kaip vyksta bendradarbiavimas tarp savivaldybių ir verslo plėtojant 

energetinio efektyvumo ir atsinaujinančios energetikos projektus; 

 Aptarti, kokios turėtų būtų  verslo paskatos  investuoti  į tyrimus, inovacijas, sprendimus, kurie 

prisidėtų prie energetinio efektyvumo bei kuriant tvarius, mažo anglies kiekio produktus ir 

technologijas;  

 Sukurti galimybę užsimegzti ir stiprinti dvišaliams ryšiams tarp energetikos sektoriaus dalyvių iš 

Lietuvos ir JK.  

 

9.30 – 10.00 Sveikinimo žodis 

Rolandas Kriščiūnas, užsienio reikalų viceministras  

David Hunt, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės ambasadorius Lietuvoje 

 

10.00 – 11.15 Pirmoji sesija.  Apžvalga: kur esame?  

Globalūs iššūkiai ir nacionaliniai sprendimai atsižvelgiant į pasaulines energijos poreikio 

tendencijas, diversifikacijos, tiekimo saugumo bei klimato kaitos aspektus.  

 Jungtinės Karalystės energetikos ir klimato kaitos politikos apžvalga  

Paul Irving, politikos patarėjas, Klimato kaitos ir energetikos departamentas, Jungtinės 

Karalystės užsienio reikalų ministerija  

 Green Deal – Jungtinės Karalystės žalioji iniciatyva. Parama bendruomenėms 

plėtojančioms tvariosios energetikos projektus: Energy Saving Trust organizacijos 

patirtis 

Andy Deacon, energetikos ekspertas, Energy Saving Trust 

 Atsinaujinanti energetika Lietuvoje – tobulinant paramos schemas išmoktos pamokos 

Viktorija Sankauskaitė, Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir 

energijos efektyvumo skyriaus vedėja  

 Lietuvos AEI kvotų paskirstymo praktika 

Jūratė Pravalackaitė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dujų ir elektros 

departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja 

Klausimai/diskusijos 



 

                                                                                

 
 

 

 

11.15 – 11.30 Kavos pertraukėlė 

 

11.30 – 13.30 Antroji sesija.  Sėkmės pavyzdžiai.  

Savivaldybių patirtis investuojant į darnios energetikos plėtrą, energetinį efektyvumą, šilumos ūkio 

modernizaciją; viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžiai. 

 Tampant darnios energetikos lyderiu  

Paul Isbell, energetikos ekspertas, Bristolio miesto savivaldybė 

 Darnūs sprendimai atsiliepiant į Liverpulio energetikos sektoriaus iššūkius   

Alison Ball, ARUP 

 Bendruomenių energetikos projektų praktiniai pavyzdžiai  

Les Bellmon, konsultantas, The Eldonian Group Ltd 

 Fotoelektros technologijų skvarba Bicesteryje, Oksfordo grafystėje  

Brian Azzopardi, Kauno Technologijos Universiteto docentas  

 Birštono savivaldybės patirtis įgyvendinant tarptautinį projektą „ECO-LIFE“ - 

 „Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių CO2 neutralių EKO-miestų plėtrą“ 

Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė 

 

Klausimai/diskusijos 

 

13.30 – 14.30 Pietų pertrauka 

 

14.30 – 16.30 Trečioji sesija.  Kur einame?  

Verslo investicijos į tvarios energetikos sprendimus,  technologijas ir produktus; atsinaujinančios 

energetikos plėtra ir iššūkiai.  

 Plėtojant vėjo energetiką ir pramonės eksporto galimybes Jungtinėje Karalystėje: 

pramonės požiūris 

Rhys Thomas, atsinaujinančių energetikos projektų vadovas, RenewableUK asociacija  

 SgurrEnergy: Škotijos atsinaujinančios energetikos sektoriaus sėkmės istorija  

Profesorius Ian Irvine, technikos direktorius, SgurrEnergy Ltd 

 Teorija ir praktiniai pavyzdžiai: mažosios hibridinės off-grid sistemos  

David Sharman, vykdantysis direktorius, Ampair Energy Limited 

 Darnaus vystymosi požiūrių taikymas Lietuvos energetikoje 

Stasys Paulauskas, Strateginės savivaldos instituto direktorius 

 Martynas Nagevičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos 

prezidentas 

 

16.30 -17.00 Apibendrinanti diskusija 

 

17.30  Priėmimas JK ambasadoje, Antakalnio 2, Vilnius (autobusas nuo Užsienio reikalų 

ministerijos išvyks 17.10) 


