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LEI – TARP SĖKMINGIAUSIŲ
LIETUVOS INSTITUTŲ

2017.06.22

LIETUVOS MOKSLO, STUDIJŲ IR INOVACIJŲ BŪKLĖS 2016 M. APŽVALGOJE LIETUVOS ENERGETIKOS
INSTITUTAS ĮVARDINTAS TARP SĖKMINGIAUSIŲ LIETUVOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ.

LEI MOKSLO
TARYBOS POSĖDIS

2017.06.02

2017 M. BIRŽELIO 2 D. ĮVYKO LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO MOKSLO TARYBOS POSĖDIS
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M

okslo ir studijų stebėsenos ir

„Dalis mokslinių tyrimų institutų – FTMC,

analizės centro (MOSTA) birže-

GTC, LAEI bei LEI – daugelyje aspektų atro-

lio 22 d. paskelbtoje Lietuvos

do konkurencingesni bei geriau atitinkan-

mokslo, studijų ir inovacijų būklės 2016 m.

tys iškeltus kriterijus. Šie institutai produk-

apžvalgoje Lietuvos energetikos institutas

tyviau publikuojasi, pasižymi aukštesne

(LEI) įvardintas tarp sėkmingiausių Lietu-

mokslinių publikacijų kokybe, sėkminges-

vos mokslinių tyrimų institutų.

niu dalyvavimu tarptautinėse mokslo pro-

Apibendrinant Lietuvos mokslinių tyri-

jektų programose bei uždirba daugiau lėšų

mų institutų (129-132 p.) veiklos rodiklius

iš verslo.“

MOSTA apžvalgoje pažymima:

PRISTATYTAS NACIONALINĖS
ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS
STRATEGIJOS PROJEKTAS

2017.06.21

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA PRISTATĖ ATNAUJINTOS NACIONALINĖS
ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS (NENS) PROJEKTĄ, PRIE KURIO PRISIDĖJO IR LEI

B

B

irželio 2 d. įvykusio Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos
posėdžio metu apžvelgta Lietuvos
ir instituto dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir kitose tarptautinėse
mokslo programose statistika – aptarti pasiekimai ir probleminiai klausimai, taip pat
apžvelgti Instituto dalyvavimo Lietuvos institucijų iš valstybės ir struktūrinių fondų lėšų
finansuojamuose programose rezultatai. Aptarti klausimai susiję su mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros (MTEP) veikla ir šios veiklos finansavimo sistemų pertvarka.
Lietuvos energetikų dienos proga posėdžio
metu Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos
komiteto pirmininkas Rymantas Juozaitis LEI
mokslininkams Albertui Grybėnui, Dariui Milčiui, Egidijui Urbonavičiui, Rimantui Levinskui
įteikė Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos
komiteto padėkas, Gediminui Stankūnui įteiktas Lietuvos energetikų Garbės ženklas.

irželio 21 d. Lietuvos Respubli-

liniais tyrimais, kuriuos atliko Lietuvos

kos energetikos ministerija pri-

energetikos instituto mokslininkai. LEI

statė atnaujintos Nacionalinės

Energetikos kompleksinių tyrimų labora-

energetinės nepriklausomybės strategijos

torijos mokslininkai parengė pagrindinę

(NENS) projektą. Projekte nubrėžti Lietuvos

Techninę-ekonominę energetikos sekto-

energetikos tikslai ir jų įgyvendinimo kryp-

riaus plėtros analizę bei atliko Energetikos

tys iki 2030 m. ir numatytos energetikos

raidos scenarijų socialinio ir makroekono-

plėtros gairės iki 2050 m.

minio poveikio vertinimą. Branduolinių

Pagrindinės Lietuvos energetikos politikos

įrenginių saugos laboratorijoje parengtas

kryptys – energetinis saugumas, konku-

energetinio saugumo vertinimas.

rencingumas, žaliosios energetikos plėtra

Energetikos ministerijos kviečia teikti pa-

LR Energetikos ministerijos

ir inovacijos.

siūlymus ir pastabas Nacionalinės ener-

pranešimas spaudai: http://url.lei.lt/em-nens

Nacionalinės energetikos strategijos ren-

getinės nepriklausomybės strategijos pro-

NENS santrauka: http://url.lei.lt/nens-santr

gimas yra grindžiamas išsamiais moks-

jektui iki liepos 17 d.

NENS dokumentas: http://url.lei.lt/nens-full

© Jonas Masiulis CC BY-SA 4.0

III – ASIS IŠPLĖSTINIS NGPA VALDYBOS IR NARIŲ SUSIRINKIMAS

2017.06.27

Š. M. BIRŽELIO 27 D. ĮVYKO III – ASIS NACIONALINĖS GYNYBOS PRAMONĖS ASOCIACIJOS VALDYBOS IR NARIŲ SUSIRINKIMAS.
NGPA NARIŲ ATSTOVAI SVEČIAVOSI BENDROVĖJE „AUTOKURTAS“ IR LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTE.

© L. R. Žiemys - LEI

B

irželio 27 d. Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos

šininkas mjr. Deimantas Čyžius. UAB „Autokurtas“ vadovas Vytautas

(NGPA) nariai III – iojo išplėstinio NGPA valdybos ir na-

Garbenis supažindino Asociacijos narius bei atvykusius svečius su

rių susirinkimo metu aplankė Kaune įsikūrusių asociaci-

įmonės veikla bei perspektyvomis. Antroji renginio dalis vyko Lietu-

jos narių buveines – svečiavosi bendrovėje „Autokurtas“ ir Lietuvos

vos energetikos institute. Asociacijos nariams pristatyta instituto

energetikos institute.

veikla ir pasiekimai, LEI Nacionalinio atviros prieigos ateities ener-

Susirinkusius dalyvius pasveikino NGPA direktorius Rimvydas

getikos technologijų mokslo centro infrastruktūra.

Matuzonis, pasidžiaugęs sėkminga Asociacijos veikla. Pirmosios ren-

Susirinkime taip pat svečiavosi Kauno miesto mero pavaduotojas

ginio dalies metu apie Lietuvos kariuomenės struktūrą ir šiandienos

Povilas Mačiulis, savo pranešime pristatęs Kauno miesto plėtros

iššūkius papasakojo Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėsti-

perspektyvas. Viso susirinkimo metu vyko aktyvios diskusijos aktu-

ninkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto MPB štabo vir-

aliais Asociacijos bei jos narių veiklos klausimais.

BRANDUOLINIŲ ĮRENGINIŲ SAUGOS
ĮVERTINIMO MOKYMAI INSTITUTE

2017.06.02

ALŽYRO BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SPECIALISTAI INSTITUTE IŠKLAUSĖ
12 SAVAIČIŲ TRUKMĖS BRANDUOLINIŲ ĮRENGINIŲ SAUGOS ĮVERTINIMO KURSUS.

© Enerstena grupė

B

irželio 2 d. baigėsi dvylika savai-

taip pat kursų dalyviai atliko ir individualias

ir kompetencijos branduolinės saugos įverti-

čių trukę mokymo kursai Alžyro

užduotis. Mokymo kursų pabaigoje dalyviai

nimo srityje stiprinimas“ (ORACLE projektas

branduolinės energetikos specia-

stažuotės metu atliktų tyrimų pagrindu pa-

Nr. 3060501). Lietuvos energetikos institutui,

listams Rabah BENABID (iš Branduolinių tyri-

rengė ataskaitą „Tipinio mokslinio tiriamojo

kaip ENSTTI (Europos branduolinės saugos

mų centro Birine) ir Abdelkader BOUHLAL (iš

reaktoriaus pirmojo lygio tikimybinė saugos

organizacijų mokymo ir treniravimo institu-

Branduolinių tyrimų centro Draria). Mokymų

analizė“. Į oficialų stažuotės rezultatų ap-

to) nariui, buvo patikėta pravesti šių dviejų

tema – „Branduolinių įrenginių saugos įver-

tarimą atvyko ENSTTI stažuočių vadovė p.

Alžyro specialistų stažuotę. Ši stažuotė –

tinimas. Tikimybinė saugos analizė“.

Marie-Line De Heaulme, kuri išklausė Rabah

jau antroji, pirmoji vyko praeitų metų rude-

Kursų (stažuotės) metu Lietuvos energe-

BENABID ir Abdelkader BOUHLAL atsiskaity-

nį. Šių metų rugsėjį numatyti mokymai dar

tikos instituto mokslininkai Alžyro specia-

mo už stažuotę pranešimus, diskutavo tiek

dviems specialistams iš Alžyro.

listus detaliau supažindino su branduoli-

su stažuotės vadovais, tiek su dalyviais ir

nės saugos pagrindais ir tikimybine saugos

pasidžiaugė šių kursų sėkme.

analize. Mokymo kursai buvo vykdomi pagal

Šie mokymo kursai (stažuotė) vyko pagal

ENSTTI metodologiją, perteikiant LEI spe-

Tarptautinės atominės energetikos agentū-

cialistų žinias paskaitų, konsultacijų metu,

ros (TATENA) projektą „Žinių bazės kūrimas

H2020 PROJEKTO „ENERGYKEEPER“
DARBINIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

2017.06.20

PROJEKTO METU BUS SUKURTA INOVATYVI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SUGENERUOTOS
ELEKTROS ENERGIJOS SAUGOJIMO IR IŠMANAUS PASKIRSTYMO SISTEMA

LMT FINANSUOTI
LEI MOKSLINIŲ
GRUPIŲ PROJEKTAI

L

ietuvos

energetikos

2017.06.26

instituto

mokslininkai laimėjo du Lietuvos
mokslo tarybos (LMT) finansuoja-

mus mokslininkų grupių projektus:
„Grafų teorijos algoritmų pritaikymas daugelio dalelių sistemos dinamikos skaitinei analizei“
Vadovas – dr. Algis Džiugys.

B

„Sintetinių dujų įtakos degimo proceso pa-

irželio 19-20 d. įvyko ES H2020

stovumui bei darbui su mažomis emisijomis

projekto EnergyKeeper darbinis

katiluose tyrimas“

susitikimas, kurio metu aptarti

Vadovas dr. N. Striūgas.

projekto organizaciniai klausimai. Susitikime LEI atstovavo Rolandas Urbonas

energijos kaupimo procesas bus ,,tech-

ir Arturas Klementavičius. Birželio 19 d.

nologiškai atskirtas“ nuo įkrovimo-iškro-

aplankytas Wageningen universitetas bei

vimo greičio reguliavimo proceso. Tai leis

būsima projekto įrangos testavimo vie-

lanksčiai valdyti baterijos sukauptą ati-

ta. Birželio 20 d. susitikimas vyko Energy

duodamą energiją bei panaudoti ją srovės

Research Centre of the Netherlands (ECN)

dažnio ir įtampos nestabilumams elektros

patalpose Petene.

tinkle mažinti arba švelninti. Planuojama,

Projekto „EnergyKeeper“ tikslas – su-

kad projekto metu sukurtos sistemos ga-

kurti ir išbandyti naują elektros energijos

lia leis teikti atsinaujinančių energijos

kaupimo technologiją, ją pritaikant išma-

išteklių sugeneruotos elektros energijos

niajame elektros tinkle (angl. smart grid).

saugojimo ir išmanaus paskirstymo pas-

Tiriamoji ir demonstracinė projekto dalys

laugas nuo 200 iki 1500 namų ūkių.

apims 5 sritis: energijos kaupimą, duo-

Projekto tarptautiniam konsorciumui

menų perdavimą elektros tinkle, elektros

vadovauja Lietuvos energetikos institutas.

tink
lo valdymą, vartotojų/klientų įtrau-

Projekte dalyvauja 10 partnerių iš Lietu-

kimą į tinklo valdymą (angl. demand side

vos, Vokietijos, Nyderlandų, Italijos, Ispa-

response, arba DSR) bei verslo modelius.

nijos, Izraelio, tarp kurių – pažangiausios

Projekto vykdymo metu kompozitinių

mokslinių tyrimų ir technologijų kompa-

medžiagų ir konstrukcinių naujovių pa-

nijos „Jenabatteries“, „Pisga Software and

grindu bus sukurta nauja aplinkai draugiš-

Communication“, „ICM Division Industrial“,

ka oksidacinė-redukcinė srautinė baterija.

„Energy Team SP“ ir kitos.

Skirtingai nei analoguose, šioje baterijoje

Daugiau apie projektą: www.energykeeper.eu

Mokslininkų grupių projektai – priemonė
mokslininkui ar tyrėjų grupei gauti finansavimą atlikti moksliniams tyrimams savo siūloma tema. Siūlomai temai mokslininkai rengia
mokslo projektus, apimančius visumą mokslinių tyrimų ir organizacinių veiksmų, kuriuos
per numatytą laiką mokslininkas ar tyrėjų
grupė atliks užsibrėžtiems moksliniams uždaviniams spręsti.

© LEI

„HORIZONTAS 2020“ TARPINIO ĮVERTINIMO ATASKAITA

2017.06.08

EUROPOS KOMISIJA PASKELBĖ ES MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ TARPINIO ĮVERTINIMO ATASKAITĄ.

P

Europos komisija paskelbė ES mokslinių tyrimų ir inova-

rodikliai: 21.7% (pagal finansuotinus projektus) ir 13.50% (pagal fi-

cijų programos „Horizontas 2020“ (H2020) tarpinio įver-

nansuotinų projektų lėšas)*.

tinimo ataskaitą. Išvadų santraukoje

Atitinkamai ES vidurkis – 14.68% ir 13.7%,

teigiama, kad programa sėkmingai siekia tikslų,

Lietuvos – 11.78% ir 5.84%.**

ir galėtų būti dar efektyvesnė jei finansavimas

* Sėkmės rodikliai:

būtų didesnis.

1) Finansuojamų pateiktų pa-

Lietuvos energetikos institutas – Lietuvos daly-

raiškų dalis;

vavimo H2020 programoje sėkmės istorija. Pagal

2) Finansuojamų pateiktų pa-

vykdomų projektų skaičių institutas Lietuvoje yra

raiškų dalis (pagal prašytas

tarp trijų daugiausiai projektų įgyvendinančių

visoms paraiškoms lėšas).

institucijų (15 H2020 projektų, 2 iš jų koordinuoja). Instituto sėkmės

** Duomenys – Europos komisija, 2017 m. vasario 28 d.

H2020 tarpinio įvertinimo ataskaitos apžvalga:

H2020 tarpinio įvertinimo išvados:

H2020 tarpinio įvertinimo ataskaita:

http://url.lei.lt/h2020apzvalg

http://url.lei.lt/h2020isvados

http://url.lei.lt/h2020atask

EK PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“
PROJEK TO SITE X-II MOK YMAI

2017.06.12-16

BIRŽELIO 12-16 D. KAUNE VYKO MOKYMAI RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ
GILUMINIO ATLIEKYNO SAUGOS PAGRINDIMO DOKUMENTACIJAI PARENGTI

© LEI

B

irželio 12-16 d. Kaune vyko EK fi-

kumentacijos peržiūrą. Buvo pristatyti iš-

jo šalinimo atliekynuose pasiekimus ir pers-

nansuojamo

pro-

šūkiai, su kuriais susiduriama įgyvendinant

pektyvas.

gramos projekto „Tvarus nepri-

giluminio atliekyno projektus įvairiose šaly-

Renginyje dalyvavo 18 dalyvių iš užsienio

klausomos techninės ekspertizės tinklas

se, pristatytas reguliuojančių institucijų da-

šalių Bulgarijos, Belgijos, Čekijos, Jungtinės

radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje: Ben-

lyvavimas giluminio atliekyno įgyvendinimo

Karalystės, Prancūzijos, Ukrainos, Vokietijos.

dradarbiavimas ir įgyvendinimas (SITEX-II)

procese, jų vaidmuo, priimami sprendimai.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos valsty-

(2015–2017)“ organizuoti mokymo kursai.

Taip pat buvo įvardinti reikalavimai saugą

binės atominės saugos inspekcijos (VATESI)

Šį ES finansuojamą programos Horizontas

pagrindžiančios dokumentacijos peržiūrą

vyriausiasis inspektorius Ž. Patašius.

2020 Euratom projektą LEI Branduolinės

vykdantiems specialistams, aptartas ne-

inžinerijos problemų laboratorijos moksli-

priklausomų mokslinių tyrimų poreikis, ap-

Paskaitas ir užsiėmimus vedė lektoriai iš SI-

ninkai vykdo kartu su 17 organizacijų iš kitų

imtys ir pan. Renginio metu taip pat buvo

ES šalių, Kanados.

pristatyta Prancūzijos ir Suomijos patir-

5 dienų trukmės kursų programą sudarė

tis ir neseniai vykusių peržiūrų rezultatai.

Horizon2020

paskaitos ir praktiniai užsiėmimai apie įvairius aspektus, kuriuos reikia įvertinti reguliuojančių institucijų specialistams vykdant
giluminio atliekyno saugos pagrindimo do-

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vyresnioji darbuotoja A. Narkūnienė
apžvelgė Lietuvos radioaktyviųjų atliekų ir
panaudoto branduolinio kuro tvarkymą bei

TEX-II projekto partnerių: Bel V (Belgija), CV
Rez (Čekija), Decom (Slovakija), FANC (Belgija), Mutadis (Prancūzija), IRSN (Prancūzija),
STUK (Suomija), SSTC NRS (Ukraina). Mokymus LEI organizavo kartu su ENSTTI (European Nuclear Safety Training and Tutoring
Institute).
Daugiau apie projektą: www.sitexproject.eu

H2020 PROJEK TO BEACON PARTNERIŲ
ĮVADINIS SUSITIKIMAS IR SEMINARAS

2017.06.19-20

BIRŽELIO 19-20 D. LEI ĮVYKO PROJEKTO „BEACON“ 12 ŠALIŲ PARTNERIŲ ĮVADINIS SUSITIKIMAS. PROJEKTAS SKIRTAS BENTONITO,
KAIP GALIMO INŽINERINIO BARJERO ILGALAIKIAM PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO SAUGOJIMUI ATLIEKYNUOSE, TYRIMAMS

© L. R. Žiemys - LEI

L

ietuvos energetikos institute 2017

panijos, Japonijos, Lietuvos, Prancūzijos,

branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų

m. birželio mėn. 19-20 dienomis

Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos,

tvarkymo kompanija (SVENSK KARNBRANS-

vyko H2020 mokslinių tyrimų pro-

Vokietijos). Seminaro

metu žodiniais bei

LEHANTERING AB (SKB)). Projekto konsorciu-

jekto BEACON (angl. Bentonite Mechanical

stendiniais pranešimais buvo pristatomi

mą sudaro 25 mokslinių tyrimų institucijos

Evolution) konsorciumo partnerių įvadinis

bentonito, kurį planuojama naudoti kaip

iš 10 šalių. Lietuva atstovaujama Lietuvos

susitikimas bei seminaras. Įvadiniame su-

inžinerinį barjerą panaudoto branduolinio

Energetikos Instituto Branduolinės inžine-

sitikime aptartas projekto vykdymo planas,

kuro atliekynuose, tyrimų rezultatai gauti iki

rijos problemų laboratorijos mokslininkų,

finansiniai aspektai, tarpinių ir galutinių

BEACON projekto pradžios.

kurie vystys modelius bei atliks skaitinius

ataskaitų rengimas bei projekto viešinimas.

H2020 projektas BEACON vykdomas nuo

bentonito elgsenos vertinimus ilgalaikėje

Seminare dalyvavo 70 dalyvių iš 12 šalių

2017 m. birželio mėn. 1 d. iki 2021 m. gegu-

perspektyvoje.

(Belgijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Is-

žės 31 d. Projekto koordinatorius – Švedijos

Daugiau apie projektą: www.beacon-H2020.eu

ĮVYKO VISUOTINIS LEI JMS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2017.06.29

2017 M. BIRŽELIO 29 D. ĮVYKO LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO
JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ SĄJUNGOS (LEI JMS) VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.

S

usirinkimo metu buvo aptarti dar-

metinės ataskaitos. Taip pat įvyko naujo są-

pirminiko pavaduotojas Audrius Graževi-

bai atlikti per einamuosius metus,

jungos pirmininko, bei naujos valdybos rin-

čius, valdybos nariai Dovilė Gimžauskaitė bei

patvirtintos sąjungos pirmininko

kimai. Naujai išrinktą valdybą sudaro: Valdy-

Paulius Vilkinis. Naujuoju revizoriumi tapo

(V. Zimnickas), bei revizoriaus (Š. Varnagiris)

bos pirmininkas Andrius Tidikas, valdybos

Tadas Kaliatka.

PRADINUKŲ EKSKURSIJA LEI

2017.06.08

2017 M. BIRŽELIO 8 D. LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO VĖJO ENERGETIKOS INFORMACIJOS CENTRE
APSILANKĖ KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2-3 KL. MOKSLEIVIAI

© LEI

B

irželio 8 dieną LEI viešėjo Kretingos Marijono Daujoto pa-

tro edukacinėje programoje, kurios metu išklausė paskaitą apie atsi-

grindinės mokyklos gabumų ugdymo akademijos ,,Smal-

naujinančius energetikos išteklius, praktiškai išbandė vėjo elektrinių

sutis" pasaulio pažinimo fakultetą lankantys 2-3 klasių

modelius ir dalyvavo varžybose, siekdami sukurti kuo efektyvesnes

moksleiviai. Mokiniai dalyvavo LEI Vėjo energetikos informacijos cen-

mentes vėjo jėgainių modeliams.

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS
VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ

I

NFORMACIJA apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą:
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA), adresas: Verkių g. 36, LT09109 Vilnius, Lietuva, tel.: (8 5) 213 3139, faksas (8 5) 213 3141, el. paštas:
leonas.liubauskas@rata.lt .
1.

2.
3.
4.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas – Lietuvos
energetikos institutas, adresas: Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 401 891, faksas (8 37) 351 271, el. paštas:
Povilas.Poskas@lei.lt; Arturas.Smaizys@lei.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Širvintų rajono savivaldybė, Jauniūnų seniūnija, Bartkuškio miškas, Žaliosios girininkijos 53 kvartalas.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas:

5.

6.

2017.06.09

Sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros
ministerijos, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija,
Širvintų rajono savivaldybės administracija.
Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 706) 62 008, faksas (8 706) 62 000,
el. paštas: aaa@aaa.am.lt.
Išsamiau susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa
galima – RATA buveinėje: Verkių g. 36, Vilnius, per 10 darbo dienų,
darbo valandomis nuo skelbimo publikavimo spaudoje datos; internetiniuose tinklapiuose www.rata.lt ir www.lei.lt.

Pasiūlymus raštu, el. paštu galima teikti PAV dokumentų rengėjui Lietuvos energetikos institutui aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų
kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

LIE TUVOS ENERGE TIKŲ DIENOS PROGA
LEI MOKSLININK AMS ĮTEIK TOS PADĖKOS

2017.06.02

LEI MOKSLININKAMS ĮTEIKTOS PASAULIO ENERGETIKOS TARYBOS LIETUVOS KOMITETO PADĖKOS LIETUVOS ENERGETIKŲ DIENOS PROGA
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L

ietuvos energetikų dienos proga,

teto „Lietuvos energetikų Garbės ženklo“

žangių energijos saugojimo sistemų srityje;

birželio 2 d. įvykusio LEI Mokslo

medaliu.

tarybos posėdžio metu, Pasau-

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos

Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komi-

vyriausiajam mokslo darbuotojui dr. Egidijui

teto padėkos raštai skirti:

Urbonavičiui už reikšmingus rezultatus įgy-

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos

vendinant mokslinius tyrimus branduolių

lio energetikos tarybos Lietuvos komiteto
pirmininkas Rymantas Juozaitis LEI mokslininkams įteikė Pasaulio energetikos tarybos

vadovui vyresniajam mokslo darbuotojui dr.

sintezės energetikos saugos srityje;

Albertui Grybėnui už indėlį plėtojant me-

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros

LEI Branduolinių įrenginių saugos labo-

džiagų atsparumo tyrimus energetikos srityje;

ir inovacijų perdavimo skyriaus vadovui dr.

ratorijos vyriausias mokslo darbuotojas

Vandenilio energetikos technologijų centro

Rimantui Levinskui už indelį plėtojant pas-

Lietuvos komiteto apdovanojimą ir padėkas.

dr. Gediminas Stankūnas apdovanotas Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komi-

vadovui vyriausiajam mokslo darbuotojui dr.

laugas energetikos įmonėms.

Dariui Milčiui už indėlį plėtojant tyrimus pa-

Sveikiname kolegas!

DOKTORANTŪROS STUDIJOS LEI

2017.06.05

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS SKELBIA PRIĖMIMO Į
MOKSLO DOKTORANTŪRĄ ATVIRĄ KONKURSĄ

L

ietuvos energetikos institutas skelbia priėmimo į mokslo doktoran-

SVEIKINAME
DR. ROMUALDĄ ŠKĖMĄ
70 METŲ JUBILIEJAUS PROGA
2017.06.19

tūrą atvirą konkursą. Kviečiame studijuoti!
2017 m. priėmimo Lietuvos energetikos instituto Ekonomikos mokslo

krypties (04S) disertacijų tematika:
•

Ekonominiai energetikos sektoriaus perspektyvinės raidos tyrimai

Energetikos ir termoinžinerijos (06T) mokslo krypties disertacijų tematikos:
•

Granuliuoto biokuro dinamikos ir degimo procesų skaitinis tyrimas diskrečiųjų
elementų metodu;

•

Biokuro katilų šilumos utilizavimo įrenginiuose vykstančių pernašos procesų tyrimas;

•

Atmosferinio slėgio elektros lanko plazmos ir aukštos temperatūros dujų srautų

© LEI

diagnostika;
•

Naujų energetikos technologijų integravimo į energetikos sistemą rizikos ir pati-

2017 m. birželio 19 d. AB „Kauno energija“ būstinėje Lie-

kimumo tyrimai;

tuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai pagerbė ir pa-

Neutronų šaltiniuose ir greitintuvų įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo

sveikino Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių

ir radiacinių procesų tyrimas;

energijos išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos

•

Vietinių efektų tarpfaziniame garo-vandens paviršiuje tyrimas vykstant kondensacijai;

mokslininką dr. Romualdą Škėmą 70 metų jubiliejaus proga.

•

Mg pagrindo hidridų fazinių virsmų taikymo šiluminės energijos saugojimui tyrimas;

Sveikinime gerbiamą kolegą ir linkime kuo puikiausios

•

Papildomo priėmimo konkursas bus skelbiamas š. m. rugsėjo mėn.
Daugiau informacijos: http://url.lei.lt/phd-17
Kontaktinis asmuo: Jolanta Kazakevičienė (studijų administratorė)
		 tel. (8 37) 401 809 e.p.: Jolanta.Kazakeviciene@lei.lt

kloties tęsiant darbus efektyvaus energijos naudojimo
tyrimų srityje.

