
  

 

 
Tvari biomasės energetika 2022: Konferencija ir paroda. 

Druskininkų sav., Mašnyčios 
Paroda: D. Šeronas +370 699 32 532,  

Konferencija: V. Baturo +370 624 86 195 

 

 

 

 

 

Kviečiame į konferenciją ir parodą “Tvari biomasės energetika 2022”. 

Tvari biomasės energetikos paroda ir konferencija - tai specializuota biokuro gamybos, miškų ir medienos pramonės, 

technikos bei perdirbimo galimybių paroda, taip pat mokslinė konferencija biomasės energetikos tematika.  

 

Laikas ir vieta: 

Paroda ir konferencija vyks š. m. balandžio 28 d.  

Vieta: Druskininkų savivaldybė, Mašnyčios. Koordinatės: 54°02'33.2"N 24°06'13.5"E 

 

Parodos ir konferencijos „Tvari biomasės energija 2022“ programa: 

10:00 val. Parodos ir konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodžiai 

10:30-12:00 val. – Pranešimai 

12:00-13:30 val. – Pietų pertrauka 

13:30 val. – Asociacijos LITBIOMA visuotinis narių susirinkimas 

17:00 val. – Konferencijos ir parodos pabaiga 

 

Paroda: 

Dalyvių ir svečių akims – biokuro gamybos ir miško technikos ekspozicija,  demonstruojama dirbanti „gyvai“. 

Kiekvienas svečias turės galimybę ne tik pasižvalgyti, bet ir su eksponuojamos technikos atstovais vietoje aptarti 

demonstruojamos bei atstovaujamos technikos galimybes, pardavimo sąlygas ir pan., o su biokuro gamintojais, 

miško darbų paslaugų tiekėjais aptarti bendradarbiavimo galimybes.  
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Konferencijoje  pranešimus skaitys: 

• Jean-Marc Jossart – Bioenergy Europe generalinis direktorius. 

Pranešimo tema: „Kodėl biomasės energetikos mums reikia labiau nei bet kada anksčiau?”. 

• Dr. Albinas Tebėra - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos miškininkystės katedros vedėjas ir 

docentas. Pranešimo tema: „Miškai energetinės krizės akivaizdoje“ 

• Vaidotas Jonutis - Tarptautinės biokuro biržos „Baltpool“ prekybos skyriaus vadovas.  

Pranešimo tema: „Galimi biokuro kainų vystymosi scenarijai“. 

• Aidas Pivoriūnas – Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas.  

Pranešimo tema: „Kas buvo šiukšle, auksu tetampa”. 

• Marius Valukynas – Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA  prezidentas.  

Pranešimo tema: „Biokuras – bijo kuro biokurui“. 

 

Konferenciją moderuoja Vilma Baturo – Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA direktorė. 

 

Dalyvavimo Parodoje kainos: 

Iki 20 kv. m. – 370 Eur + PVM 

Nuo 20 iki 50 kv. m. – 780 Eur PVM 

Nuo 50 kv. m. ir daugiau – 1500 Eur + PVM 

Dalyvio registracijos mokestis – informacinis straipsnis, video medžiaga internetiniame  parodos kataloge „Tvari 

biomasės energija 2022“ svetainėje www.miskininkas.eu - 200 eurų. Ši medžiaga taip pat bus nemokamai 

publikuojama organizatorių, jų draugų ir partnerių socialiniuose tinkluose. 

Dalyviui taip pat užtikrinamas elektros įvadas 220V.  

 

Parodos ir konferencijos sklaidos kanalai: 

www.miskininkas.eu, www.biokuras.lt, žurnalas „Mūsų girios“ ir www.musugirios.lt,  

Vietiniai ir regioniniai laikraščiai, jų elektroninės svetainės, internetinės svetainės ir puslapiai socialiniuose 

tinkluose., informacija savivaldybių svetainėse. 

Taip pat informacija apie parodą - konferenciją dalinsis mūsų draugai – Lietuvos miškininkų sąjunga, Lietuvos 

miško savininkų asociacija, Lietuvos privačių miškų savininkų asociacija, VDU LŽŪA Miškų ir ekologijos 

fakultetas, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Valstybinė miškų tarnyba, Miškų institutas. 

 

Parodos ir konferencijos  „Tvari biomasės energija 2022“ organizatoriai: 

www.miskininkas.eu    Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA 

Direktorius Dainius Šeronas   Direktorė Vilma Baturo   

Tel. nr: +370 699 32 532   Tel. nr: +370 624 86 195 

se.dainius@gmail.com    vilma.baturo@biokuras.lt  
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