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TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

„Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje 

reglamentavimas: problemos ir galimybės“ 

2015 m. birželio 23 d. 

Lietuvos Respublikos Seimas 

Gedimino pr. 53, Vilnius 

                                                          [Konstitucijos salė, I- ieji rūmai] 

  

Moderatorius: Gytis Kaminskas 

Advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokatas 

  

8.30  –  9.00 

 

Dalyvių registracija 

 

  

9.00  –  9.10 

 

Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodis 

Remigijus Žemaitaitis 

 Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas 

  

9.10  –  9.25 

 

„VIAP reguliavimas Lietuvoje: esama situacija ir numatomi pokyčiai“  

Rokas Masiulis  
Energetikos ministras 

[Pranešimo tikslas: pristatyti VIAP reguliavimo kontekstą bei numatomų Elektros 

energetikos įstatymo pakeitimų kontekstą.] 

 

  

9.25  –  9.40 

 

„Lietuvos elektros energetikos sektoriaus problemos“ 

Kęstutis Daukšys 

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto ir Energetikos komisijos narys 

 [Pranešimo tikslas: pristatyti faktinę elektros energetikos situaciją Lietuvoje ir 

kylančią problematiką VIAP atžvilgiu] 

  

9.40  –  9.55 

 

„Vokietijos „Energiewende“ politika pramonės požiūriu“ 

Dennis Rendschmidt   

Vokietijos pramonės asociacijos (BDI) energetikos ir klimato politikos skyriaus 

vadovas  

[Pranešimo tikslas: pateikti valstybės narės pavyzdį bei pristatyti paramos schemą 

gaminantiems vartotojams ir/arba didelį kiekį elektros energijos suvartojantiems ūkio 

subjektams. Išanalizuoti tokios paramos privalumus /naudą] 
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 9.55 – 10.10 „VIAP teisinio reguliavimo problemos Lietuvoje“  

Danguolė Bublienė 
Advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokatė 

[Pranešimo tikslas: pristatyti VIAP teisinio reguliavimo problemas ir 2014-2020m. ES 

valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gaires ] 

 

 

10.10 – 10.25 

 

„Elektros tarifų  Lietuvos ir kaimyninių ES šalių pramonės vartotojams 

struktūros ir lygio palyginimas“ 

Vidmantas Jankauskas  
Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas  

[Pranešimo tikslas: palyginti Lietuvos ir kitų Baltijos jūros bei V. Europos šalių 

elektros tarifų lygį bei struktūrą] 

 

 

10.25 – 10.40 

 

Kavos pertrauka 

 

 

10.40 – 10.55 

 

„Energetinio saugumo kaina“ 

Povilas  Gylys   

Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas   

[Pranešimo tikslas: pristatyti dabartinio VIAP modelio įvertinimą ekonominiu 

požiūriu, jo įtaką Lietuvos ekonomikai, pramonei] 

 

10.55 – 11.10 

 

„Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų finansavimas Lietuvoje verslininko 

akimis“  

Ramūnas Miliauskas  
AB „Achema“ generalinis direktorius 

Jonas Dastikas  
AB „Lifosa“ generalinis direktorius 

AB „ORLEN Lietuva“  atstovas  (tbc) 

[Pranešimo tikslas: pristatyti VIAP reguliavimo įtaką Lietuvos verslui, galimybėms 

konkuruoti su užsienio konkurentais, pagalbos poreikį] 

 

 

11.10 – 11.30 

 

Klausimai 

 

 

11.30 – 12.30 

 

Diskusija 

Moderatorius: Gytis Kaminskas 

Advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokatas 

Dalyvauja: 

Rokas Masiulis  
Energetikos ministras 
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Dennis Rendschmidt   

Vokietijos pramonės asociacijos (BDI) energetikos ir klimato politikos skyriaus 

vadovas  

Kęstutis Daukšys 

Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto ir Energetikos komisijos narys 

Vidmantas Jankauskas  
Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas 

Danguolė Bublienė 
Advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokatė 

Žilvinas Šilėnas  

Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas 

Ramūnas Miliauskas  
AB „Achema“ generalinis direktorius 

Jonas Dastikas  
AB „Lifosa“ generalinis direktorius 

AB „ORLEN Lietuva“  atstovas  (tbc) 

 

 

12.30 – 13.00 

 

Diskusijos tęsinys su užkandžiais ir kava ( I r., I- ame aukšte ) 

 
  

                                                

  

Maloniai prašome iš anksto registruotis į konferenciją „Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

elektros energetikos sektoriuje reglamentavimas: problemos ir galimybės“ elektroniniu paštu: 

Margarita.Pavilonyte@lpk.lt  

Išankstinė registracija į konferenciją baigiasi 2015 m. birželio 18 d.  
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