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LEI MOKSLO TARYBOS POSĖDIS

2016.01.26

2016 M. SAUSIO 26 D. ĮVYKO LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO MOKSLO TARYBOS POSĖDIS

S

ausio 26 d. įvykusio Lietuvos ener-

mokslinius tyrimus; mokslinių tyrimų rezul-

tai. Pristatyta instituto vykdomų ir 2016 m.

getikos instituto Mokslo tarybos

tatų publikavimą; dalyvavimą tarptautinėse

numatomų baigti ilgalaikių programų vyk-

posėdžio metu patvirtintas praė-

mokslinių tyrimų programose; bendradar-

dymo ataskaita. Patvirtintas Mokslo tarybos

jusio posėdžio protokolas, pristatyta ir pa-

biavimą su verslu; doktorantų rengimą);

2016 m. darbo planas.

tvirtinta instituto 2015 m. veiklos ataskaita,

instituto viešinimą, darbo sąlygų gerinimą;

kuri apėmė: LEI veiklos kryptis; kita bendrą

finansinius rodiklius.

A. Tamošiūnas Mokslo tarybos nariams
pristatė susistemintą informaciją apie Lie-

informaciją apie LEI; strateginių LEI veiklos

Aptarti ir patvirtinti Mokslo tarybos Fi-

tuvos verslo paramos agentūros (LVPA) pa-

uždavinių vykdymą 2015 m. (energetikos plė-

nansinės veiklos komisijos parengti 2016 m.

skelbtą priemonę „Intelektas. Bendri moks-

trai svarbius ilgalaikius aukščiausio lygio

instituto vidinės finansinės veiklos nuosta-

lo-verslo projektai“.

MITA ATSTOVŲ VIZITAS

2016.01.12

2016 M. SAUSIO 12 D. VIZITO Į NAP AETMC METU MITA ATSTOVAI PRISTATĖ PROJEKTĄ „MOKSLO IR TYRIMŲ ATVIRA PRIEIGA“ (MITAP II)

S

ausio 12 d. Nacionaliniame atvi-

torė Vaidė Sakalauskienė ir MTEPI paramos

Susitikimo metu buvo pristatytos NAP

ros prieigos ateities energetikos

skyriaus vyriausioji specialistė Inga Masilio-

AETMC galimybės ir pasiekimai. Svečiai ap-

technologijų mokslo centre (NAP

nytė-Larionova, kurie supažindino instituto

lankė daugelį centro laboratorijų ir susipa-

AETMC) lankėsi MITA atstovai OPEN R&D Lie-

vadovybę su startuojančio projekto „Mokslo

žino su įranga bei jos panaudojimu teikiant

tuva fasilitatoriai Mantas Našlėnas ir Marty-

ir tyrimų atvira prieiga“ (MITAP II) pagrindi-

paslaugas verslo, studijų ir mokslo institu-

nas Survilas, bei Klasterių plėtros koordina-

niais tikslais.

cijoms.

SEMINARAS „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS
IŠTEKLIŲ FINANSAVIMO POLITIKA“

2016.01.29

SAUSIO 29 D. VILNIUJE VYKUSIAME SEMINARE APŽVELGTA ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ FINANSAVIMO POLITIKA REGIONE

S

ausio 29 d., Vilniuje įvyko antrasis projekto DIA-CORE regi-

gijos išteklių (AEI) finansavimo politika regione bei kitose šalyse, in-

oninis seminaras „Atsinaujinančių energijos išteklių finan-

vesticijų į AEI situacija, taip pat aptarta tirtose šalyse AEI taikoma

savimo politika“ (angl. „Best Practice Policies to Finance

parama bei lengvatos. Šį seminarą organizavo Lietuvos energetikos

Renewable Energy“). Seminaro metu apžvelgta atsinaujinančių ener-

institutas kartu su kitais DIA-CORE projekto konsorciumo nariais.
© L. R. Žiemys - LEI

KONFERENCIJA „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS“

2016.01.28-29

2016 M. SAUSIO 28, 29 D. ĮVYKO TRADICINĖ RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS 2016“

K

onferenciją organizavo Kauno technologijos universiteto
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Šilumos ir atomo
energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija ir Branduolinės
energetikos asociacija.
Įžanginėje konferencijos dalyje aptartos bendrosios Lietuvos energetikos problemos ir raidos tendencijos.

Konferencijos metu skaityti pranešimai šilumos mainų, šildymo, šilumos
tiekimo ir termofikacijos, branduolinės energetikos bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų temomis.

© L. R. Žiemys - LEI

PROJEKTO „CLIM-EKO“ PARTNERIŲ DARBINIS SUSITIKIMAS

2016.01.15

2016 M. SAUSIO 15 D. INSTITUTE VYKO PROJEKTO "KLIMATO KAITOS IR KITŲ ABIOTINIŲ APLINKOS VEIKSNIŲ
POVEIKIO VANDENS EKOSISTEMOMS VERTINIMAS (CLIM-EKO)" PARTNERIŲ DARBINIS SUSITIKIMAS.

© L. R. Žiemys - LEI

P

rojekto tikslas – nustatyti aplin-

klimato scenarijus. Tyrimams pasirinkti trys

šių marių žuvų rūšinę įvairovę ir išteklius,

kos veiksnių (vandens tempera-

upių baseinai bei Kuršių marios.

parengti.

tūros, hidrologinio režimo ir van-

Projekte bus atlikta ilgalaikė vandens

Projekto lyderis - Lietuvos energetikos ins-

dens kokybės elementų) pokyčius ir jų įtaką

ekosistemų gyvūnų produktyvumo bei bi-

tituto Hidrologijos laboratorija. Partneriai:

vandens ekosistemų gyvūnų įvairovei ir pro-

ologinės įvairovės pokyčių prognozė. Gauti

Vilniaus universitetas, Aleksandro Stulgins-

duktyvumui bei atlikti kompleksinį poveikio

rezultatai bus panaudoti rekomendacijoms,

kio universitetas ir Gamtos tyrimų centras.

vertinimą pagal daugiamečius duomenis ir

kaip kintant klimatui išsaugoti upių ir Kur-

SVEIKINAME

ALDONĄ JURGELĖNAITĘ IR KĘSTUTĮ BIEKŠĄ, KURIEMS 2016 M. SAUSIO 27 D. ĮTEIKTI DAKTARO DIPLOMAI

S

)

2016.01.27

veikiname Hidrologijos laborato-

tyvios energetikos laboratorijos doktorantą

įteikimo šventės metu įteikti mokslų dakta-

rijos j. m. d. Aldoną Jurgelėnaitę

Kęstutį Biekšą, kuriems 2016 m. sausio 27 d.

ro diplomai.

ir Atsinaujinančių išteklių ir efek-

Kauno technologijos universiteto diplomų

ŽIEMA LEI KIEME

2016.01.12

ŽIEMOS ŠALTUKAS BALTU SNIEGO PATALU APKLOJO INSTITUTO APYLINKES
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