
Išmaniojo tinklo iššūkiai Lietuvos energetikai

Konferencija skirta: elektros energetikos įmonių vadovams ir specialistams, o taip pat komunalinių 
paslaugų įmonių, valstybės institucijų, savivaldybių ir sprendimų tiekėjų vadovams ir specialistams.

Organizuoja: Išmaniųjų technologijų asociacija (ITA) 

Moderatorius: UAB Technologijų ir inovacijų centras (TIC)

Data: 2012 m. gegužės 18 d.

Vieta: konferencijų salė, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

Pagal ES direktyvą 2009/72/EB  iki 2012 m. rugsėjo visose Europos Sąjungos šalyse turi būti atlikta išmaniųjų 
matavimų sanaudų/naudos analizė. Vietovėse, kuriose pažangių skaitiklių diegimas vertinamas palankiai, ne 
vėliau kaip iki 2020 m. ir ne mažiau kaip 80 proc. vartotojų turi būti įdiegtos pažangios matavimo sistemos.

Organizacijos „Europos technologijų platforma (ETP Smart Grids)“ paskaičiavimais išmaniojo tinklo Europoje 
sukūrimui iki 2030 m bus investuota ~390 milijardų eurų. 

Kokie Išmaniojo tinklo diegimo sprendimai bus naudojami Lietuvoje ir kada, priklausys nuo visų suinteresuotų 
pusių gebėjimo bendradarbiauti ir ieškoti pačių efektyviausių bei visų interesus atitinkančių sprendimų. Ši 
konferencija-diskusija - tai dar viena galimybė kartu aptarti galimus Išmaniojo tinklo ateities scenarijus, dar 
viena proga geriau suprasti Išmaniojo tinklo keliamas problemas ir galimybes.

Programa 

IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ ASOCIACIJA

SMART TECHNOLOGIES ASSOCIATION

09:30 – 10:00 Registracija

I dalis. Apskritojo stalo diskusija elektros energetikos įmonių vadovams ir specialistams. 

Moderuoja: Technologijų ir inovacijų centro Išmaniojo tinklo projekto vadovas Vytautas Bitinas.

10:00 - 11:30 Pasaulinė Išmaniojo tinklo diegimo praktika. 
Diskusija su svečiais iš General Electric, HITACHI, Schneider Electric. 

11:30 – 11:45 Kavos pertrauka.

11.45 - 13:00 Išmaniosios apskaitos ir išmaniojo tinklo diegimas Lietuvoje:
• Kaip pasiekti efektyvumą? 
• Kokia kitų šalių, gamintojų ir sprendimų tiekėjų patirtis? 
• Kaip užtikrinti IT sistemų atitikimą reikalavimams?

13:00–14:00 Pietūs (dalyvauja I-os ir II-os dalies dalyviai).

http://www.esparama.lt/
http://www.etic.lt
http://www.smartta.eu
http://www.smartta.eu


Konferenciją - diskusiją pagal projektą “Išmaniuju technologiju klasterio tarptautinio konkurencingumo 
didinimas” (Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-01-018) organizuoja Išmaniųjų technologijų asociacija (ITA) .Projektas iš 
dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo  lėšomis.  Daugiau apie projektą informacijos rasite 
http://www.esparama.lt/paraiska?id=30492&pgsz=10 ir www.smartta.eu.

Daugiau informacijos:

Vytautas Bitinas
Išmaniojo tinklo projekto vadovas
UAB Technologijų ir inovacijų centras 
Juozapavičiaus g. 13, Vilnius
+370 5 278 2248
vytautas.bitinas@etic.lt 
www.etic.lt

II dalis. Apskritojo stalo diskusija  komunalinių paslaugų įmonių, valstybės institucijų, savivaldybių 
ir sprendimų tiekėjų vadovams bei specialistams.

Moderuoja: Technologijų ir inovacijų centro generalinis direktorius Giedrius Zlatkus

14:00-14:20 „Ką rodo Išmaniosios apskaitos ir Išmaniojo tinklo diegimo Lietuvoje  kaštų ir naudos 
analizė?“ (TIC pranešimas)

14:20-15:20 Diskusijos I-a dalis. „Nuotolinio skaitiklių duomenų nuskaitymo problemos ir galimybės: 
metrologija, duomenų apsauga, apskaitos paslaugų tiekėjų galimybės dirbti rinkoje“.

15:20-15:30 Kavos pertrauka

15:30-16:30 Diskusijos II-a dalis. „Nuotolinio skaitiklių duomenų nuskaitymo problemos ir galimybės. 
Kokie iššūkiai laukia vartotojų, paslaugų teikėjų, savivaldybių ir kaip tinkamai jiems 
pasiruošti?“

16.30–16.40 Konferencijos diskusijos apibendrinimas. Išmaniųjų technologijų asociacijos prezidentas 
Gediminas Abartis


