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MINISTRO VIZITAS

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTE 2015.05.27 D. LANKĖSI LR ENERGETIKOS
MINISTRAS ROKAS MASIULIS

V

izito LEI metu LR energetikos ministras Rokas Masiulis,
sakydamas įžanginę kalbą tarptautinės jaunųjų mokslininkų
konferencijos atidaryme, apžvelgė Lietuvoje įgyvendinamą
energetikos politiką, kalbėjo apie geopolitines priežastis,
lėmusias stiprų prioritetą projektams, skirtiems energetiniam
saugumui užtikrinti. Jauniesiems mokslininkams ministras priminė
apie energetikos sektoriaus svarbą ir išskirtinumą, ir patarė
nepamiršti tenkančios didelės atsakomybės dirbant ir atliekant
mokslinius tyrimus šioje srityje. Ministras paminėjo jau įgyvendintus
ir apžvelgė artimiausius numatytus įgyvendinti energetikos projektus.
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; „Tapdama energetikos jungčių centru, Lietuva taps patrauklia vieta ; „Būdama maža šalis sugebėjome tapti itin svarbiu energetikos
energetikos tyrimams ir šios srities profesionalų susitikimams.“
Kartu su ministru institute lankėsi ir Seimo nario Kęstučio Daukšio
patarėja p. Diana Korsakaitė. Svečiai susipažino su institutu, aplankė
Nacionalinį atviros prieigos ateities energetikos technologijų centrą ir
susipažino su jo infrastruktūra bei galimybėmis.

ENSTTI MOKYMAI

centru. Esame pasiryžę išnaudoti šį privalumą, todėl turime toliau
ugdyti savo kompetencijas, vystyti mokslo įstaigas ir organizacijas
dirbančias energetikos srityje, kad galėtume įtvirtinti tai, kas jau
pasiekta. Mokslas turi žengti drauge ir padėti sustiprinti sukurtą infrastruktūrą.“ – R. Masiulis

2015.05.18-22

DR. MOHAMED EID VIZITAS
2015.05.04

ENSTTI MOKYMAI „PROBABILISTIC SAFETY ASSESSMENT“
(TIKIMYBINIS SAUGOS VERTINIMAS)

dr. Mohamed Eid
(kairėje)
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G

egužės 18-22 dienomis LEI vyko Europos branduolinës saugos
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mokymo ir konsultavimo instituto [ENSTTI] organizuoti mokymai
„Probabilistic Safety Assessment“. Pagrindinės paskaitų temos:

patikimumo teorija ir taikymai, tikimybinis saugos vertinimas, tikimybinė neapibrėžtumo analizė, rizika pagrįstas sprendimo priėmimas. Paskaitas skaitė
R. Alzbutas (LEI), R. Voronov (LEI), F. Corenwinder (IRSN, Prancūzija), H. Löffler
(GRS, Vokietija), D. Ryzhov (SSTC, Ukraina). Iš viso mokymuose dalyvavo 14 dalyvių: 1 iš Suomijos, 1 iš Egipto, 1 iš Jungtinių Arabų Emyratų, 2 iš Indonezijos, 1 iš
Malaizijos, 1 iš Vietnamo, 3 iš Ukrainos ir 4 iš Lietuvos.

Vyresnysis ekspertas
Branduolinės energetikos
delegacijoje Saclay –
Sistemų ir struktūrų
modeliavimo departamentas; Reaktorių
tyrimų ir taikomosios
matematikos tarnyba
Prancūzijos alternatyvios
ir branduolinės
energetikos komisijoje
(CEA); Europos saugos,
patikimumo ir duomenų
asociacijos (ESReDA)
vice-prezidentas

2015 m. gegužės 4 d. LEI vyko susitikimas su dr. Mohamed
Eid iš Prancūzijos alternatyvios ir atominės energetikos
instituto (Commissariat à l'Energie Atomique (CEA)). Susitikimo metu buvo apsikeista informacija apie LEI ir CEA
vykdomus mokslinius tyrimus, buvo kalbama apie galimas
bendradarbiavimo sritis.
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JAUNOJI ENERGETIKA 2015 (CYSENI)

2015.05.27-28
Diana MeilutytėLukauskienė
CYSENI organizatorė
LEI

2015 M. GEGUŽĖS 27–28 D. LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTE VYKO TARPTAUTINĖ DOKTORANTŲ IR JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ
KONFERENCIJA ENERGETIKOS KLAUSIMAIS „JAUNOJI ENERGETIKA 2015“ (CONFERENCE OF YOUNG S CIENTISTS ON ENERGY ISSUES)

T

ai jau dvyliktoji Lietuvos energetikos instituto (LEI) jaunų-

kiekvienoje šalyje atskirai vystomus energetikos plėtros scenarijus,

jų mokslininkų iniciatyva suorganizuota konferencija. Dvi

įgyvendinamas priemones, kuriomis siekiama skatinti tvarią plėtrą,

dienas trukusioje konferencijoje apsilankė 129 dalyviai ir

sumažinti energijos suvartojimą ir iššvaistymą, užtikrinti energetinį

svečiai. Konferencija pritraukia vis daugiau dalyvių iš užsienio ša-

saugumą ir spręsti kitas įsisenėjusias problemas.

lių, šiemet jų itin gausu. 30 jų iš Čekijos, Latvijos, Estijos, Švedijos,

; „Kadangi daugelis jūsų, čia susirinkusių, esate dar jauni ir save

Šveicarijos, Malaizijos, Maroko, Rusijos, Italijos, Lenkijos, Ukrainos,

kuriantys, noriu jus paraginti – ugdykite save geresniais žmonėmis,

Baltarusijos ir 22 iš Lietuvos.

investuokite ir į savo asmenybę, nes jums, tiek energetikos profe-

12-ąją tarptautinę konferenciją „Jaunoji energetika 2015“ atidarė

sionalams, tiek jauniesiems mokslininkams, tenka didelė atsakomy-

ir sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Lietuvos Respub-

bė. Kai atliekate energetikos tyrimus ar kuriate strategijas, projek-

likos Energetikos ministras p. Rokas Masiulis, Seimo nario Kęstučio

tus, turite atsižvelgti ir į socialinius aspektus. Tad turite turėti daug

Daukšio patarėja p. Diana Korsakaitė ir Lietuvos energetikos institu-

platesnį akiratį, ne vien susitelkti ties techniniais ar ekonominiais

to direktorius dr. Sigitas Rimkevičius.

rodikliais.“ – R. Masiulis

Per dvi konferencijos dienas buvo perskaityta daugiau nei 50
pranešimų. Šiais metais paralelinių sesijų tematika buvo plati, tačiau
daugiausiai dėmesio doktorantai ir jaunieji mokslininkai skyrė atsinaujinančiųjų energijos išteklių problemoms tirti. Šia tema buvo
perskaityta 13 pranešimų. Energijos vartojimo efektyvumas bei patikimumas, darni energetikos plėtra taip pat tapo moksliniu požiūriu
itin aktualiomis temomis, atliepiančiomis Europos Sąjungos lygiu ir

Geriausių darbų autoriais 2015 m. išrinkti:
Magistrantų ir 1-2 metų doktorantų grupėje:

3-4 metų doktorantų ir jaunųjų
mokslininkų grupėje:

1. Carl Palmen (Švedija)

1. Rafal Andrzejczyk (Lenkija)

2. Edgaras Misiulis (Lietuva)

2. Rolandas Paulauskas (Lietuva)

3. A. K. Meile (Latvija)

3. Giacomo Grasso (Italija)

MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ VIZITAI LEI

GEGUŽĘ SULAUKĖME GAUSAUS JAUNŲJŲ LANKYTOJŲ BŪRIO

P

avasarį visuomet džiaugiamės sulaukdami gausaus

jaunųjų
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lankytojų

būrio. Gegužę institutą aplankė moksleiviai iš Kauno Antano Smetonos
gimnazijos (05.05), Alytaus Vidzgirio
pagrindinės mokyklos (05.08), Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos
mokslų fakulteto studentai (05.13) ir
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos aštuntokai (05.21). Moksleiviams
ir studentams pristatytas institutas,
organizuoti užsiėmimai ir demonstracijos,

moksleiviai

supažindinti

su Nacionalinio atviros prieigos ateities energetikos technologijų mokslo
centro infrastruktūra.

Džiaugiamės svečiais ir tikimės įkvėpę juos ateityje tapti jaunaisiais mokslininkais!

H2020 MOKYMAI

GEGUŽĖS 26 IR 29 DIENOMIS INSTITUTE VYKO PROGRAMOS
2015.05.26,29
„HORIZONTAS 2020“ MOKYMAI

P

rojekto „C-Energy 2020“ atstovų iš Estijos ir
Lenkijos organizuotuose mokymuose „Horizontas 2020“ (H2020) dalyviai pasisėmė praktinių

žinių, padėsiančių jiems efektyviau pasinaudoti Europos
Komisijos Tyrimų ir Inovacijų Dalyvio portalu ir kitomis
priemonėmis. Mokymai vyko dviem etapais: mokymai
pradedantiesiems (26 d.) ir mokymai pažengusiems (29
d.), kurių metu lektoriai dalinosi naudingomis praktinėmis
žiniomis ir gera nuotaika.
Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su „Horizontas 2020“ programa, jos tikslais, prioritetais ir veiklos
orientavimo sritimis. Praktinėje mokymų dalyje dalyviai
buvo mokomi naudotis Dalyvio portalu: sukurti paskyrą
EK portale, sudaryti tyrėjų grupę, sukurti ir pateikti mokslinių tyrimų projektą. Dalyviai supažindinti su tyrimų
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SVEIKINAME

2015.05.07

BENĄ JOKŠĄ, SĖKMINGAI APGYNUSĮ DAKTARO DISERTACIJĄ

)

pakopomis, projektų eiga. Mokymų pažengusiems metu
išsamiau apžvelgti H2020 projektų finansavimo aspektai.

SVEIKINAME

ANDRIUI TONKONOGOVUI ĮTEIKTAS DAKTARO DIPLOMAS

)
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Iš kairės į dešinę: prof. Vytautas Martinaitis, Sigitas Rimkevičius, Benas Jokšas.

S

2015.05.13

veikiname Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos j. m. d. Beną Jokšą 2015 m. gegužės 7 d.
sėkmingai apgynusį daktaro disertaciją „Ener-

S

veikiname Andrių Tonkonogovą, LEI Šiluminių įrengimų tyrimo ir
bandymų laboratorijos j. m. d., kuriam gegužės 13 d. KTU senato
posėdyje įteiktas daktaro diplomas. A. Tonkonogovas 2015 m. bal-

getikos sistemų ypatingos svarbos infrastruktūrų kritiš-

andžio 23 d. sėkmingai apgynė daktaro disertaciją „Pulsuojančio srauto po-

kumo vertinimas“ (technologijos mokslai, energetika ir

veikio matuoklių su besisukančiomis dalimis darbui tyrimas“ (technologijos

termoinžinerija – 06T).

mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T).

INTERNETE

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE LEI INTERNETE

l

Kviečiame peržiūrėti naują Lietuvos energetikos instituto
video pristatymą internete. http://url.lei.lt/apcvideo
Prisijunkite prie mūsų socialiniuose tinkluose:
Facebook LT http://url.lei.lt/lei-fb
Facebook EN http://url.lei.lt/en-fb
=Google+ http://url.lei.lt/leigplus

ŽINIASKLAIDOJE

MOKSLO PAGALBA VERSLUI – INOVATYVIŲ IDĖJŲ VARIKLIS

„Mokslo ir verslo bendradarbiavimo nauda šiais laikais nebekelia
abejonių: mokslui svarbios verslo finansinės investicijos, verslui –
mokslo pagalba kuriant inovatyvius produktus. Sėkmės pavyzdžių
apstu ir Lietuvoje. Vienas jų – produktyvus Lietuvos energetikos instituto (LEI)
bendradarbiavimas su įvairiomis šalies bendrovėmis.“ Plačiau apie tai skaitykite 2015.04.30 d. straipsnyje portale www.veidas.lt | http://url.lei.lt/veidas1

