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Instituto ištakos 
 1956 m. rugsėjo 5 d. vienintelis MA tiksliųjų mokslų 
institutas – Fizikos-technikos institutas buvo pertvarkytas į 
tris naujus institutus: 

– Energetikos ir elektrotechnikos 

– Fizikos ir matematikos 

– Statybos ir architektūros 

• Institutas vykdė mokslinius tyrimus 4 mokslinėse 
kryptyse: 

– Šilumos mainų; 

– Energetikos ir vandens ūkio; 

– Medžiagų tyrimų; 

– Techninės kibernetikos. 

 



Instituto vadovai (I) 

Nuo 1956 iki 1962 m.   

Akademikas Algirdas Žukauskas 

Nuo 1962 iki 1981 m.   

Dr. Valerijonas Dauknys 



Fizikinių-techninių energetikos problemų 
institutas 

• 1967 m. Energetikos ir elektrotechnikos institutas 
pervadintas Fizikinių-techninių energetikos 
problemų institutu.  

• Institutas toliau tęsė mokslinius tyrimus 4 
mokslinėse kryptyse: 

– Šilumos mainų (t.t. branduoliniuose įrenginiuose); 

– Energetikos ir vandens ūkio (t.t. didelių energetinių 
sistemų modeliavimas ir valdymas); 

– Medžiagų tyrimų ir plazminių technologijų; 

– Techninės kibernetikos. 

 



Lietuvos energetikos institutas 

• Nuo 1992 m. institutas vadinasi Lietuvos 
energetikos institutu. Tuo pačiu metu Lietuvos 
Vyriausybė patvirtino pirmą kartą sudarytą 
instituto statutą, kuriame atspindėtos pagrindinės 
Lietuvos mokslo ir studijų įstatymo nuostatos. 

 



Instituto vadovai (II) 

  Nuo 1981 iki 2004 m.  

Akademikas Jurgis Vilemas 

Nuo 2004 iki 2014 m. 

Akademikas Eugenijus Ušpuras 



LEI MTEP kryptys 

Šiluminės fizikos, dujų ir skysčių dinamikos bei metrologijos 
tyrimai;  

Medžiagų, procesų ir technologijų tyrimai, skirti 
atsinaujinantiems energijos šaltiniams naudoti, vandenilio 
energetikai plėtoti, energetikos ištekliams efektyviai naudoti 
ir aplinkos taršai mažinti; 

Branduolinės ir termobranduolinės energetikos, kitų 
pramonės objektų saugos ir patikimumo tyrimai;  

Branduolinių atliekų tvarkymo, taip pat nutraukiant 
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, metodai; 

Energetikos sistemų modeliavimas ir valdymas, energetikos 
ekonomika.  



LEI kaip partneris prisijungė prie 2 integruotų Mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių): 
„Santaka“ 
„Jūrinis“ – tik Hidrologijos laboratorija  

Lietuvos Mokslo, studijų ir verslo slėniai 



Bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais 

• 2011 m. birželio 21 d. Kauno technologijos universitetui su Lietuvos 
energetikos institutu Švietimo ir mokslo ministerija suteikė 
doktorantūros teisę technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos 
mokslo kryptyje (06T). 
 

• 2011 m. birželio 8 d. Kauno technologijos universitetui su Lietuvos 
energetikos institutu ir Klaipėdos universitetu Švietimo ir mokslo 
ministerija suteikė doktorantūros teisę socialinių mokslų ekonomikos 
mokslo kryptyje (04S). 
 

• 2012 m. vasario 24 d. Kauno technologijos universitetui su Aleksandro 
Stulginskio universitetu ir Lietuvos energetikos institutui Švietimo ir 
mokslo ministerija suteikė doktorantūros teisę technologijos mokslų 
aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo kryptyje (04T). 

 

• 1992–2015 m. doktorantūrą baigė 101 doktorantai (iš 114 įstojusių), 
disertacijas apgynė – 68. 
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LEI tarptautinėje  
mokslinių tyrimų erdvėje 

 



Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose 
• Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP) 

• Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform (IGD-TP) 

• Nuclear Generation II & III Association (NUGENIA) 

• European Technical Support Organisations Network (ETSON) 

• European Nuclear Safety Training and Tutoring Institute (ENSTTI)  

 

• Baltic Energy Security Research Platform (BESRP) 

• European Safety, Reliability & Data Association (ESReDA) 

 

• European Network of Freshwater Research Organisations (EurAqua) 

 

• The European Association of National Metrology Institutes (EURAMET) 

• Euro-Asian cooperation of national metrological institutions (COOMET) 

 

• New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen (N.ERGHY) 

• International Energy Agency Hydrogen Implementation Agreement (IEA HIA) 
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LEI Europos mokslinių tyrimų erdvėje (I) 

• 5 Bendroji programa (1998-2002 m.) - LEI vykdyti 7 projektai; 
• 6 Bendroji programa (2002-2006 m.) – 14 projektų; 
• 7 Bendroji programa (2007-2013 m.) – 24 projektai; 
• Programa Horizontas 2020 (2014-2020 m.) – 9 projektai + 1 prasidės 

2017 m.; 
• Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) – 12 projektų; 
• Pažangi energetika Europai – 31 projektas; 
• COST programa – 21 projektas; 
• EUREKA programa – 3 projektai; 
• Baltijos jūros regiono 2007-2013 m. programa – 14 projektų;  
• Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m.  –  

1 projektas;  
• Šiaurės energetikos tyrimų programa – 2 projektai; 
• Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programa – 1 projektas; 
• Baltijos jūros regiono 2014-2020 m. programa – 1 projektas. 
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LEI Europos mokslinių tyrimų erdvėje (II) 

Rodiklis 
6BP (2002-2006) 7BP (2007-2013) 

H2020  (2014-2020), 

2016.09.30 

LT LEI ES LT LEI ES LT LEI 

Laimėtų projektų skaičius 273 14   322 24   113 10 

Sėkmės rodiklis pagal 

projektus (laimėta projektų 

nuo teiktų) 

N.d. N.d. 22% 20% 36% 14% 11% 22% 

Gauta lėšų, tūkst. EUR 27176 646 55131 1725 20979 1235 

Sėkmės rodiklis pagal lėšas 

(gauta lėšų nuo prašytų) 
N.d. N.d. 19% 14% 21% 13% 6% 15% 

LEI dalis Lietuvoje pagal 

laimėtus projektus 
5% 7% 9% 

LEI dalis Lietuvoje pagal 

gautas lėšas 
2% 3% 6% 

LEI tyrėjų dalis Lietuvoje apie 1% 

N.d. - nėra duomenų 



 

• Bendradarbiavimas su verslu. Įvykdytų/vykdomų 
projektų ir sukurtų technologijų pavyzdžiai: 

 
– DEGIMO PROCESŲ TYRIMAI IR OPTIMIZAVIMAS 

 



Skysto ir dujinio kuro degikliai 
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Matuizos

Rokiškis

Rokai

Skuodas

Mazutas

Mazutas+Gamtinės dujos

Mazutas

Mazutas+Gamtinės dujos

Nauji degikliai:

Rekonstruoti:
· GM-50

· KVGM-10

· KVGM-20

· KVGM-30

· KVGM-50

· KVGM-100

· PTVM-30

· PTVM-50

Modernizuoti garo ir vandens 

šildymo katilai:

· DE-4

· DE-6

· DE-10

· DE-16

· DE-25

· Е-1

· DKVR-4

· DKVR-6,5

· DKVR-10

· DKVR-16

· DKVR-20

Panevėžys

Tauragė

Šilutė

Gamtinės dujos

Alytus

Grigiškės

Kėdainiai

Utena

Marijampolė

Telšiai

Jonava

Molėtai
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Sėkmės istorijos (I) 

• „Lietuvos metų gaminys 2011“ aukso medalis už sukurtą gaminį „Srovinės mazuto 
purkštuvų galvutės Y-3000.1“. 

 

• Užsakovas: 

 

• Rezultatas: 

 Išspręstos įmonei kilusios problemos dėl 
dviejų skirtingų kuro rūšių naudojimo: 
kuras turintis daug asfaltenų ir kuras 
mažiau klampus, bet turintis daugiau 
grafenų. 
 
Sukurti specialūs purkštukai užtikrinantys 
geresnį kuro išpurškimą ir susimaišymą, 
pasiekiant NOx, CO ir kietųjų dalelių 
norminės taršos reikšmes, ir 
nenukenčiant katilų darbo ekonominiams 
rodikliams. 



Sėkmės istorijos (II) 

• „Lietuvos metų gaminys 2014“ aukso medalis už jungtinį darbų kompleksą „Darbų kompleksas 
užtikrinantis taršos mažinimą UAB „Vilniaus energija“ termofikacinėje elektrinėje Nr. 2.“. 

 

• Užsakovas: 

 

• Rezultatas: 

 
Sumažintos NOx emisijos nuo 150 mg/nm3 
iki 98 mg/nm3 (žr. pav.). 
 
Pasiektas rezultatas įvykdo Europos šalims 
keliamus aplinkosauginius reikalavimus, t. y., 
kad jau nuo 2014 m. UAB „Vilniaus 
energijos“ Termofikacinėje elektrinėje Nr.2 
NOx emisijos iš vandens šildymo katilo 
neviršijo 2016 m. įsigaliosioje Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/75/ES nustatytos leistinos 100 mg/nm3 

NOx emisijos normos.  
 

Pav. Azoto oksidų koncentracijos kitimų priklausomumas 
nuo katilo apkrovimo su (mėlyna) ir be (juoda) 

recirkuliacijos. 

ES normatyvai 



 

• Bendradarbiavimas su verslu. Įvykdytų/vykdomų 
projektų ir sukurtų technologijų pavyzdžiai: 

 
– SKYSČIŲ IR DUJŲ SRAUTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ 

BANDYMAI IR ATITIKTIES NUSTATYTIEMS 
REIKALAVIMAMS ĮVERTINIMAI 

 



Atitikties įvertinimo veiklos (I) 

• Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų 
laboratorija paskirta paskelbtąja (notifikuota) įstaiga: metrologinis 
aprūpinimas skysčių ir dujų srautų matavimo srityje ir matavimų sieties 
su Europos šalių nacionaliniais matavimų institutais bei Lietuvos 
laboratorijomis užtikrinimas, pagrįstas LR Vyriausybės įgaliojimais 
išlaikyti šiose matavimo srityse valstybinių etalonų bazę.  

• Įteisintas 4 valstybinių etalonų skysčių ir dujų tūrio/debito ir greičio 
vienetų vertėms atkurti ir perduoti tarptautinis pripažinimas ir 
matavimo galimybių paskelbimas Tarptautinio svorių ir matų biuro 
(BIPM) duomenų bazėje.  

• 2008 metų Lietuvos mokslo premija taikomosios mokslinės veiklos 
(eksperimentinės plėtros) darbui už 1995-2007 m. “Valstybės etalonų ir 
eksperimentinės įrangos komplekso skysčių, dujų ir šilumos kiekių 
vertėms atkurti bei jų matavimo priemonėms tirti ir bandyti sukūrimas“  
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Atitikties įvertinimo veiklos (II) 

Gaminamų dujinių prietaisų ir vandens šildymo katilų, kūrenamų dujiniu, 
skystuoju ir kietuoju kuru, įskaitant biokurą, bei skystojo kuro, vandens, 
šilumos bei dujų kiekių matavimo priemonių bandymai ir atitikties 
nustatytiems reikalavimams įvertinimai: 

 I) 2008 m. Laboratorijos, kaip A tipo kontrolės įstaigos paskyrimas atlikti atitikties įvertinimą 

pagal Matavimo priemonių techninio reglamento (Direktyva 2004/22/EB) B ir F modulius;  

II) 2010, 2016 m. Kokybės vadybos sistemos periodinis įvertinimas ir patvirtinimas 
regioninės metrologinės organizacijos EURAMET TK KOKYBĖ forumuose;  

III) 2012 m. Laboratorijos paskyrimas atlikti patalpų šildymo prietaisų atitikties įvertinimą 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 89/106/EEB (sprendimas 99/471/EB);  

IV) 2013 m. Laboratorijos paskyrimas atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant 
statybos produktų (patalpų šildymo prietaisai) eksploatacinių savybių pastovumą pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 305/2011. 

 

 

 

 

 



Sėkmės istorijos (III) 

• „Lietuvos metų gaminys 2012“ aukso medalis už sukurtą įrenginį „Kritinių tūtų 
įrenginys dujų skaitikliams ir srauto matuokliams tikrinti/kalibruoti ir bandyti 
esant kintamoms temperatūroms“. 

 

• Užsakovas: 

 

• Rezultatas: 

Sukurtas ir realizuotas kritinių tūtų 
įrenginys, dujų skaitikliams ir srauto 
matuokliams tikrinti/kalibruoti ir bandyti, 
esant kintamoms temperatūroms. 
Įrenginys unikalus tuo, kad jame sujungti 
ir darniai veikia tradicinis etaloninis oro 
tūrio/srauto vienetų atkūrimo įrenginys ir 
reikalingų matavimams bei bandymams 
oro parametrų (temperatūros ir drėgmės) 
reguliavimo bei palaikymo įranga. 



Sėkmės istorijos (IV) 

• „Lietuvos metų gaminys 2015“ aukso medalis už „Etaloninį varpo tipo įrenginį 
oro/dujų skaitikliams ir srauto matuokliams kalibruoti, tikrinti ir bandyti“ 

• Užsakovas: 

 

• Rezultatas: 

 

Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija sukūrė 

originalią varpo tipo įrenginio konstrukciją atitinkančią geriausius pasaulio pavyzdžius. 

Įrenginys skirtas dujų skaitikliams ir srauto matuokliams tikrinti, kalibruoti ir bandyti 

debito ribose 0,016 ÷ 16 m3/h. Vienu metu galima tikrinti/kalibruoti ar bandyti iki 6 dujų 

skaitiklių ar srauto matuoklių. Geriausia pratekančio pro tiriamuosius skaitiklius oro 

tūrio/srauto/matavimo galimybė yra ± 0,13 %. 



Sėkmės istorijos (V) 

• „Lietuvos metų gaminys 2013“ sidabro medalis už paslaugą „Termoizoliuoto 
vamzdžio šiluminio laidžio nustatymas“. 

 

• Užsakovas: 

 

• Rezultas: 

 Įsisavinus šilumos laidžio koeficiento 
nustatymo, nesuardant izoliuoto šilumos 
tiekimo vamzdžio į sudedamuosius 
segmentus, metodiką, sukurtas stendas 
UAB NEP produkcijai tikrinti, ko pasėkoje 
pagerinta izoliuotų vamzdžių gamybos 
technologija. 
 
UAB „Nerpriklausomos energijos 
paslaugos“ įmonei suteiktas 
EUROHEAT&POWER sertifikatas Nr.01/26, 
suteikiantis teisę tiekti savo produkciją į 
Šiaurės šalių rinkas.  



 

• Bendradarbiavimas su verslu. Įvykdytų/vykdomų 
projektų ir sukurtų technologijų pavyzdžiai: 

 
– BRANDUOLINĖ ENERGETIKA 

 



Lietuvos energetikos institutas kartu su VĮ Ignalinos atomine elektrine apdovanotas Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos organizuojamo konkurso „Lietuvos metų gaminys 2007“ aukso medaliu už sėkmingą Ignalinos 

AE 1-ojo energijos bloko kuro sudeginimo   2-jo energijos bloko reaktoriuje komplekso sukūrimą. 
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LEI didžiausias – Lietuvai vienas svarbiausių projektas 

 



Branduolinės energetikos projektai (I) 

 

• IAE 117/1 Pastato dezaktyvavimo ir išmontavimo projekto 
parengimas (projektas B9-0) (2007-2009 m.) 

• IAE V1 pastato dezaktyvavimo ir išmontavimo projekto 
parengimas (projektas B9-2) (2009-2013 m.) 

• Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų 
atliekų paviršinis kapinynas (projektavimas) B-25-1 (2009- ) 

• Konteinerių pagalbinių sistemų modifikacijos ir/arba 
pakeitimas Ignalinos AE panaudoto kuro saugojimo baseinų 
patalpose (2010-2015 m.) 
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Branduolinės energetikos projektai (II) 

 Potencialių Visagino atominės 
elektrinės statybos aikštelių 
įvertinimas išorinių įvykių 
atžvilgiu (2010-2012 m.)  

 Poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaita 

Alternative site 

2 

Alternative site 

1 



Branduolinės energetikos projektai (III) 

 

• VI AE pirmojo kontūro komponentų valdymo galimybių 
studija (Slovakija) (2012-2013 m.) 

• Kozlodujaus AE 1-4 blokų sukauptų medžiagų įvertinimas ir 
radiologinis inventorizavimas (Bulgarija) (2012-2014 m.) 
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Branduolių sintezės projektai (W7-X stelaratorius)  

Branduolių sintezės energetikos tyrimai yra prioritetinė ES mokslinių tyrimų sritis, 

siekiant užsibrėžto tikslo – iki 2050 m. pradėti komercinę elektros energijos gamybą 

naudojant šią švarią ir saugią technologiją.  



 

• Bendradarbiavimas su verslu. Įvykdytų/vykdomų 
projektų ir sukurtų technologijų pavyzdžiai: 

 
– ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLANAVIMAS 

 



Nacionalinės energetikos strategijos atnaujinimo  
projekto rengimo principai ir etapai 

Energetikos sektoriaus perspektyvinės raidos scenarijų analizė 

Perspektyvinės raidos scenarijų energetinio saugumo analizė 

Energetikos sektoriaus scenarijų makroekonominės įtakos analizė 

Nacionalinės energetikos strategijos atnaujinimo projekto rengimas  



 

 

 

LEI ir sumanios specializacijos 
 

 



Lietuvos Sumanios specializacijos prioritetinės 

MTEPI raidos kryptys 

 

1) ENERGETIKA IR TVARI APLINKA: 

1.1. Išmaniosios energijos generatorių, tinklų, ir vartotojų energetinio 
efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos. 

1.2. Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, 
saugojimas ir šalinimas. 

 

4) NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS:  

4.1. Funkcinės medžiagos ir dangos. 

4.2. Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos. 

 

 

 

 



Naujos technologijos energijos gamybai iš 
biomasės ir atliekų 

Testuotos žaliavos: 

-medienos skiedros ir granulės; 

- šiaudų granulės; 

-durpių granulės; 

-vištų kraikas; 

-nuotėkų dumblas ir jo mišiniai su 

medžio granulėmis. 

 

Techninės charakteristikos: 

- šiluminė galia – ; 

-žaliavos kiekis – ; 

-dujų kiekis – ; 

-dujų šilumingumas - ; 

-Plazminio įrenginio galia – ; 

-Dervų koncentracija ; 

-Kietųjų dalelių koncentracija 

. 

 



Baigiamoji žinutė  

 

LEI atlieka energetikos srities mokslinius tyrimus 
Valstybei, Verslui, Visuomenei 

 

Mūsų kelias į šiuos pasiekimus grįstas vyresniųjų 
kolegų pasiekimais, apie kuriuos detaliau papasakos 

profesoriai B. Gailiušis, A. Šlančiauskas, J. Vilemas  



 
 

Ačiū už dėmesį ! 
Kviečiame naudotis LEI Nacionalinio atviros 
prieigos Ateities energetikos technologijų 

mokslo centro paslaugomis !  
Mūsų kontaktai: Breslaujos 3, LT-44403 Kaunas, 

http://www.apc.lei.lt 

 

 

 

http://www.apc.lei.lt/

