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2011 Spalis Kaunas

Spalio 27 d. Lietuvos energetikos institute svečiavosi NASA techniniai ekspertai, norėdami
pasitikslinti bendravimo galimybių perspektyvas. Instituto darbuotojai išsamiai pristatė savo
tyrimų bazę ir artimiausius tikslus.

Renginiai
VDU Absolventų dienos
Lapkričio 8–22 d. Vytauto Didžiojo universitetas kvies į jau ketvirtus metus organizuojamas, visuomet itin šiltai sutinkamas Absolventų dienas. VDU alumnai galės susitikti su
savo fakultetų, katedrų bendruomenėmis,
dalyvauti išskirtiniuose renginiuose, dalintis
prisiminimais.
http://www.vdu.lt/alumni

Slėnių stebėsenos grupės (Valley Monitoring Group) ekspertų vizitas
Įgyvendinant Slėnio „Santaka“ projektą „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos
technologijų mokslo centro sukūrimas“, 2011-10-17 Lietuvos energetikos institute lankėsi
Slėnių stebėsenos grupės (Valley Monitoring Group) ekspertai, kurių užduotis – sukurti Atviros prieigos centro verslo planą.
Ekspertai:
1. Pierre Bourgogne, Senior Consultant, Technopolis Group Belgium
2. Michael Kilcommons, Senior Consultant, Technopolis Group Belgium

Seminaras "Podoktorantūros stažuotės"
Podoktorantūros stažuočių projektas, reikalavimai, paraiškų teikimas, planuojamos kvietimų datos, paraiškų vertinimas, atsiskaitymas už stažuotes. Besitobulinantys ar jau
baigusieji pasidalins sukaupta patirtimi. Po
seminaro planuojama ekskursija į istorinę
Lietuvos Respublikos prezidentūrą Kaune.
Registracija http://jms.lei.lt/registracija/

Informacinis renginys „Atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai”
Kauno r. sav. Aplinkos skyrius suorganizavo informacinį renginį
„Atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai”. Renginyje dalyvavę Kauno rajono seniūnai ir seniūnijų atstovai susipažino su energijos taupymo ir efektyvaus jos išteklių vartojimo strategija, alternatyviais energijos ištekliais (medienos atliekos, hidroenergija, šiaudai, biodujos, geoterminė energija, komunalinės atliekos, vėjo, saulės energija, durpės), autonominio šildymo
privalumais ir problemomis.
Ant Lietuvos energetikos instituto stogo renginio dalyvius sukvietęs Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorijos vyr. mokslo darbuotojas dr. Juozas Savickas, pademonstravo saulės energiją naudojančius plokščiuosius radiatorius-kolektorius, kurių 5,4 m2 plotas
Daugiau apie renginį skaityti čia: http://ekologija.blogas.lt/
prišildo 500 l talpos boilerį.
seniunai-supazindinti-su-veikianciais-atsinaujinancios-energijosKiti įvykiai


Baltijos jūros regiono 2007-2013 m. programos Monitoringo komitetas 2011 m. rugsėjo 27-28 d. Berlyne nusprendė finansuoti 6
naujus bendradarbiavimo projektus, kurių biudžetas bendrai siekia virš 16,8 mln. EUR bei skirti projekto „Bioenergetikos skatinimas“ (tarp dalyvių yra ir Lietuvos energetikos institutas) pratęsimui.



Spalio 19 d. vyko B25 projekto "Paviršinis mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinynas" organizacinio komiteto susitikimas

Visas naujienas apie įvykius Lietuvos energetikos institute, energetiką Lietuvoje ir pasaulyje rasite www.lei.lt

