NAUJIENLAIŠKIS
2014/10/27 - Pirmame „Horizon 2020“ milžiniškos vertės projekte dirbs ir lietuviai
Spalio pradžioje Europos Komisija oficialiai pradėjo branduolių sintezės plėtros projektą „EUROfusion“, kuris koordinuos branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Šiame projekte, greta kitų 28 partnerių, aktyviai dirba ir
Lietuvos energetikos institutas, jau nuo 2007 m. dalyvaujantis branduolių sintezės
tyrimų veiklose.
Straipsnis delfi čia
2014/10/21 - LEI ir NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį
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2014/10/20 - Prof. habil. dr. E. Ušpuras paskirtas MITA Fizinių ir technologijos mokslų ekspertų tarybos
pirmininku
Džiugu pranešti, kad 7 narių sudėties
Fizinių ir technologijos mokslų tarybos pirmininku paskirtas LEI Mokslo
tarybos pirmininkas, Branduolinių
įrenginių laboratorijos vadovas prof.
habil. dr. E. Ušpuras.
Apie Tarybos sudėtį ir funkcijas plačiau galima sužinoti čia

2014/10/16 - Lietuvos energetikos institute įvyko projekto HOTRISK mokymai
Š. m. spalio 16 d. LEI
įvyko projekto HOTRISK mokymai „ Mišrių zonų nustatymo teisinė bazė ir praktinis
modeliavimas“

2014/10/29 - KTU senato posėdis.
Jame įteiktas daktaro diplomas LEI
darbuotojui Linui Martišauskui

2014/10/30 - VERSLO IR MOKSLO FORUMAS
Spalio 30 d. LEI įvyko VERSLO ir MOKSLO FORUMAS „Inovacijų ir mokslinių tyrimų bei
eksperimentinės plėtros rezultatų diegimas – NEP proveržio garantas“. Forume dalyvavo 39 atstovai iš 22 verslo institucijų ir 32 mokslo darbuotojai iš LEI ir KTU bei LŠTA prezidentas
V.Stasiūnas su viceprezidentu R.Morkvėnu. Dešimties instituto mokslo padalinių mokslininkai
pateikė forumo dalyviams skirtų komercinimui MTEP rezultatų bei žinių ir technologijų, tinkamų
verslo struktūroms perdavimui praktiniam diegimui, pristatymus stendiniuose pranešimuose.
Aktyvus bendravimas prie stendų vyko ne tik popietinėje sesijoje, bet ir kavos pertraukų metu.
Forumo metu su LT šilumos ūkio modernizacijos eiga ir 2015 m. perspektyvomis supažindino LŠTA prezidentas V. Stasiūnas; NEP vyriausiasis inžinierius p. A. Jankauskas pristatė savo įmonės metinę apžvalgą; prof. Vytautas Deksnys iš KTU skaitė pranešimą apie patirtį,
sukauptą defektų stebėsenos sistemų eksploatavime, o apie patirtį vykdant MTEP rezultatų komercinimą bei žinių ir technologijų diegimą
praktikoje pranešė dr. R. Levinskas. Po pietų pertraukos rodyta Krauss Maffei putodaros mašinos vamzdynų izoliavimui prezentacija;
Powerpipe systems AB atstovas skaitė pranešimą apie Powerpipe patirtį ir rekomendacijas modernizacijai naudoti sudvejintas IVS; apie
naujausių technologijų diegimą IVS gamyboje pasakojo BASF atstovė p. Åsa Lernbrink Wretin; ir pabaigoje NEP direktorius p. Karolis
Samušis aptarė NEP proveržio galimybes.
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