
NAUJIENLAIŠKIS
L I E T U V O S  E N E R G E T I K O S  I N S T I T U T A S

Įvykiai, aktualijos, pranešimai | Vasaris 2016 |  www.lei.lt | F lietuvos.energetikos.institutas

nr. 46

asario 25 d. įvykusio Lietuvos 
energetikos instituto Mokslo ta-
rybos posėdžio metu patvirtintas 

praėjusio posėdžio protokolas, pristatyta 
ir patvirtinta instituto 2016 m. Valstybės 
biudžeto lėšomis finansuojamų mokslinių 
tyrimų programa. S. Rimkevičius Mokslo ta-
rybos nariams pristatė tęsiamus ir naujus 

planuojamus iš valstybės subsidijų finan-
suojamų mokslinių tyrimų darbus. Prista-
tyti minėtų darbų tikslai, originalumas, ak-
tualumas, rezultatų mokslinis vertingumas, 
rezultatų publikavimo planai. 

Svarstyti Direkcijos įsipareigojimai 
2016-iems metams. Nustatyti apibendrin-
ti mokslo padalinių veiklos rodikliai (2016 

m. planas); pritarta pristatytiems institu-
to direkcijos veiklos rodikliams. Pritarta 
A.Kaliatkos pateiktoms instituto mokslo 
padalinių vadovų skyrimo tvarkos aprašy-
mo tobulinimo rekomendacijoms. Aptarti ir 
patvirtinti Instituto Mokslo Tarybos komi-
sijų darbo planai. Diskutuota apie LEI dar-
buotojų įsidarbinimą kitose organizacijose.
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ietuvos energetikos institute įvy-
kusio Lietuvos elektros energe-
tikos asociacijos tarybos posė-

džio metu pristatyta asociacijos komitetų 
veiklos ataskaita, aptartos rengiamos 2015 

m. veiklos ir finansinės ataskaitos. Svarsty-
ti asociacijos pasiūlymai pagal LEEA ir AB 
LESTO vadovų 2015-12-10 d. susitikimo pro-
tokolą. Pristatyti asociacijos 2016 m. vei-
klos, biudžeto ir nario mokesčio projektai. 

Aptarti tarybos sudėties, buveinės adreso 
pasikeitimo, Energetikų dienos ir visuotinio 
asociacijos narių susitikimo organizavimo 
klausimai.
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ietuvos energetikos institutas yra 

nacionalinis metrologijos institu-

tas, atstovaujantis Lietuvą tarp-

tautinėse metrologijos organizacijose.

2016 m. vasario 01 d.,  Britanijos standar-

tų institucijos (angl. British Standards Insti-

tution, toliau – BSI) organizuoto mokomojo 

vizito metu Lietuvos energetikos institute 

lankėsi Turkmėnistano metrologijos speci-

alistai (Kovus Kasymov – vyriausias inspek-

torius, Abdyrahman Gydratullajev – Valsty-

binio etalonų centro kokybės vadybininkas, 

Guvanč Ovezov – etalono saugotojas, Vikto-

ras Zabolotnas – vedantysis ekspertas [Lie-

tuvos atstovas]). Vizito metu specialistai do-

mėjosi LEI sukaupta patirtimi metrologijos 

srityje, aptarti kokybės valdymo ir tarp-la-

boratorinio suderinamumo klausimai.

Mokomasis vizitas yra Europos Sąjungos 

finansuojamo projekto Support to the Ali-

gnment of Technical Regulations and En-

hancement of the Quality Infrastructure in 

Turkmenistan dalis, projektą įgyvendina BSI.
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PROJEKTO VENBIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS
VASARIO 4 D. LEI ĮVYKO PROJEKTO „VĖJO ENERGETIKOS PLĖTRA IR BIOLOGINEI 
 ĮVAIROVEI SVARBIOS TERITORIJOS“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

asario 4 d. LEI vyko 2009–2014 m. Europos ekonominės 
erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologi-
nė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektą Vėjo ener-

getikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS) 
įgyvendinančių partnerių susitikimas. Susitikimo metu aptarta pro-
jekto įgyvendinimo situacija ir pasiekti rezultatai. 

LEI užduotys šiame projekte yra sudaryti Lietuvoje veikiančių vėjo 
elektrinių (VE) GIS duomenų bazę, įvertinti vėjo energetikos plėtros 
situaciją ir galimybes bei nustatyti perspektyviausias VE plėtros te-
ritorijas šalies savivaldybėse.
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asario 25 d. institute vyko susiti-
kimas su dr. Athanasios Sfetsos 
(„Demokritos“ mokslinių tyrimų 

centras, Atėnai, Graikija). Susitikimo metu 
buvo apsikeista informacija apie LEI ir „De-
mokritos“ vykdomus mokslinius tyrimus ir 

patirtį dalyvaujant tarptautiniuose projek-
tuose, buvo kalbama apie galimas bendra-
darbiavimo sritis.V
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Projekto koordinatorius – Lietuvos ornitologų draugija, partneriai – 
Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas ir LEI.
Projekto pagrindiniai uždaviniai:
• identifikuoti biologinės įvairovės apsaugai svarbias/jautrias ir 

konfliktines vėjo energetikos plėtros požiūriu teritorijas;
• parengti tokių teritorijų apsaugos ir vėjo energetikos darnios 

plėtros konfliktų valdymo priemones;
• pateikti rekomendacijas dėl vėjo energetikos plėtros konfliktų 

mažinimo jautriose biologinei įvairovei teritorijose šalies ir vie-
tos lygmenyse.


