
09:00 – 09:30

09:30 – 09:50

09:50 – 10:00

10:00 – 10:40

10:40 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 – 11:3511:20 – 11:35

11:35  – 11:55

Preliminari programa
Registracija ir pasitikimo kava

Forumo atidarymas. Sveikinimo žodžiai.

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas    
           
Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas 

Klaipėdos uniKlaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras 
Razbadauskas 

Jūrinių reikalų komisija LR Seime: tikslai ir 
planuojama veikla
LR Seimo narys, Jūrinių reikalų komisijos pirmininkas 
prof. Valdas Rakutis

Roman Bykov/ Lietuvos energetikos agentūra 
TTema tikslinama.

Pirmojo jūrinio elektrinių parko Lietuvoje link: 
projektų eiga ir perspektyvos
Nerijus Blažauskas/ Pajūrio tyrimų ir planavimo 
institutas

Miesto pasiruošimas jūrinės energetikos projekto 
vystymo kontekste 
Virginija Virginija Ketlerienė/ Klaipėdos ekonominės plėtros 
agentūra „Klaipėda ID“

Klaipėdos uosto vaidmuo Baltijos jūros vėjo parkų 
statyboje
Džiugas Šaulys/ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija

PPomeranijos jūrinės vėjo energetikos platforma – 
patirtis ir geroji praktika
Dr. Karolina Lipinska/ Pamario vaivadijos (Lenkija) 
biuro Ekonominės plėtros departamentas, Pamario 
vaivadijos vėjo energetikos Baltijos jūroje plėtros 
platforma

Pranešimas anglų k.

11:55 – 12:15

12:15 – 13:00

13:00 – 13:10

13:20 – 13:40

13:40 – 13:55

13:55 – 14:15

14:15 – 15:0014:15 – 15:00

15:00

Verslo ir mokslo partnerystės dokumento, siekiant 
bendradarbiauti jūrinės energetikos srityje, 
pasirašymas

Pietūs

Jūrinės energetikos plėtra Baltijos jūroje – 
tarptautinio vystytojo perspektyva bei įžvalgos 
Lietuvai
Anu Eslas/ „Anu Eslas/ „RWE Renewables“

Pranešimas anglų k.

Galimybės smulkiajam ir vidutiniam verslui 
Lietuvoje ir ne tik: Lenkijos kompanijos „Janicki“ 
įžvalgos
Jacek Janicki/ „Janicki“

Pranešimas anglų k.

AB „AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės veikla 
vėjo energetikos srityje: patirtis ir galimybės 
Mindaugas Beresnevičius/ AB “Vakarų laivų gamykla” 

Energetikos iššūkiai ir transformacija: dujų ir naftos 
terminalų operatorės KN galimybės
Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė/ AB “Klaipėdos nafta” 

Panelinė diskusija su forumo pranešėjais
ModerModeratorius: Andrius Sutnikas/ Klaipėdos mokslo ir 
technologijų parkas, Lietuvos jūrinis klasteris

Renginio pabaiga

Jūrinės energetikos verslo ir politikos forumas

2022 gruodžio 7 d.
Klaipėda

Pokyčių vėjas


