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Lietuvos energetikos institutas: misija, strateginiai tikslai, 

veiklos kryptys 

Strateginiai tikslai 
• Vykdyti ilgalaikius tarptautinio lygio fundamentinius ir 

taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės 
plėtros darbus, kurių reikia darniai Lietuvos energetikos ir 
kitų Lietuvos ūkio šakų plėtrai ir integracijai į Europos 
mokslinių tyrimų erdvę; 

• Bendradarbiaujant su verslo, valdžios ir visuomenės 
subjektais, perkelti mokslo žinias į techniškai ir 
komerciškai naudingus procesus ir įrenginius, 
užtikrinančius inovacinių energetikos technologijų plėtrą, 
energetikos objektų ir sistemų ekonomiškumą ir 
saugumą, energetikos išteklių efektyvumą ir tausojimą, 
aplinkos taršos mažinimą ir klimato atšilimo lėtinimą; 

• Skleisti visuomenėje mokslo žinias, skatinti inovacijomis 
ir žiniomis grindžiamos Lietuvos ekonomikos kūrimą; 

• Aktyviai dalyvauti Europos Sąjungos programose ir 
tarptautiniuose projektuose, plėsti bendradarbiavimą su 
analogiškais pasaulio mokslinių tyrimų centrais. 

Misija 
Būti aukščiausios kvalifikacijos ekspertais energetikos, 
termoinžinerijos, matavimo inžinerijos, medžiagotyros ir 
ekonomikos srityse, vykdyti mokslinius ir taikomuosius 
tyrimus ir kurti inovacines technologijas, perkelti 
taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradimus į 
pramonę ir verslą 

Kas mes esame? 
Lietuvos energetikos institutas (LEI) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis Lietuvos valstybei, 
visuomenei ir ūkio subjektams svarbius su energetika ir aplinkosauga susijusius ilgalaikius tarptautinio lygio 
fundamentinius ir taikomuosius tyrimus. 



Kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema 

ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 3 



Mokslininkų pasiskirstymas  

pagal mokslinės veiklos kryptis 
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LEI Europos mokslinių tyrimų erdvėje 2007-2014 m. 

• 6 Bendroji programa – 12 projektų 

• 7 Bendroji programa – 22 projektai + 1 – derybų stadijoje 

• Pažangi energetika Europai – 28 projektai 

• TATENA – 10 projektų 

• COST programa – 11 projektų 

• EUREKA programa – 3 projektai 

• Šiaurės šalių energetikos programa (NERP) – 2 projektai  

• Baltijos jūros regiono 2007-2013 m. programa – 3 projektai  

• Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. 
programa – 1 projektas 

• Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo programa – 1 projektas 

• Leonardo da Vinci programa – 1 projektas 

• Horizontas 2020 programa  - 1 projektas, 28 paraiškos 
pateiktos 5 



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) 



    Veiklos kryptys 

 

Instituto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 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.  

Šilumos ūkis 



Nacionalinis atviros prieigos Ateities energetikos 

technologijų mokslo centras LEI  

LEI Santakos slėnio rėmuose, kurio tikslas skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo,  
įgyvendina projektą „Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro 
sukūrimas“, kurio vertė 22,5 mln. Lt.  
2013 m. kovo 8 d. buvo sukurtas ir įregistruotas Atviros prieigos centras (APC), kurio MTEP ištekliai 
yra prieinami išorės vartotojams. 

APC – yra funkcinis LEI darinys, kuris:  
•veikia atviros prieigos principu išorės-vidaus vartotojams; 
•teikia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) paslaugas; 
•operuoja naujausia MTEP infrastruktūra.   

Mokslo potencialią sudaro: 
13 vyriausiųjų mokslo darbuotojų  
42 vyresnieji mokslo darbuotojai 
24 mokslo darbuotojai 
40 jaunesniųjų mokslo darbuotojų 
54 technikai-inžinieriai 



APC mokslo padaliniai 

APC yra sudarytas iš 13 smulkesnių mokslinių centrų ir laboratorijų, kurios kartu disponuoja 116 vnt. 

naujai įsigytos įrangos (67 vnt. mokslinė analitinė aparatūra, 49  programinė įranga), kurios bendra vertė 

22,5 mln. Lt. 

Atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorija 

Efektyvaus energijos naudojimo tyrimų ir informacijos centras  

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (Akredituota)    

Degimo procesų laboratorija  

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija  

Plazminių technologijų laboratorija  

Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (Akredituota) 

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija  

Vandenilio energetikos technologijų centras  

Regionų energetikos plėtros laboratorija  

Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorija  

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija  

Hidrologijos laboratorija 

Šilumos ūkis 



Akredituotos laboratorijos APC 

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų 

laboratorija 

Medžiagų tyrimų ir bandymų 

laboratorija 

• Katilų, skysčių ir oro (dujų) 

matavimo priemonių tikslumo 

ir patikimumo tyrimai 

• Kietojo biokuro, jo mišinių ir 

atgautojo kuro sudėties, 

šilumingumo ir fizikinių 

savybių bei jų degimo produktų 

sudėties tyrimai 

*      plastikinių vamzdžių,  

*      izoliuotų vamzdžių,  

*      statybinių skiedinių,  

*      ugniai atsparių medžiagų bei 

gaminių bandymus. 



APC teikiamos 

paslaugos 

Atsinaujinantys 

energijos ištekliai: 

biomasė, vėjas, 

saulė… 

Šildymo įrangos 

tyrimai ir 

bandymai, 

metrologinė patikra 

kt. 

Branduolinė ir 

termobranduolinė 

inžinerija, sauga kt. 

Plazminės 

technologijos: 

plazminis 

purškimas, atliekų 

tvarkymas kt. 

Medžiagų tyrimai ir 

bandymai (akredituotos 

paslaugos) 

Kietojo biokuro, jo mišinių ir 

atgautojo kuro fizikinių 

savybių, sudėties, šiluminės 

vertės ir kt. savybių 

nustatymas, degimo 

produktų analizė 

H2 energetikos technologijos, 

metalų ir jų lydinių sintezė 

H2 saugojimui, vandenilio 

kuro elementų sintezė kt. 

Energijos planavimas: 

išmanieji tinklai, 

išmanieji miestai, 

efektyvus energijos 

vartojimas kt. 

Degimo procesų 

gerinimas, poveikio 

aplinkai vertinimas… 

Ir daug kitų… 



APC išteklių naudojimas 

Bendras APC išteklių naudojimo laikas 

(valandomis) 2013 m. 

50964 

Išorės vartotojai, 

pasinaudoję APC 

paslaugomis 

Vidaus vartotojai, 

pasinaudoję APC 

paslaugomis (135) 

Bendras APC išteklių 

naudojimo laikas 

(valandomis) 

28220 

Bendras APC išteklių 

naudojimo laikas 

(valandomis) 

22744 

Tyrėjai Studentai 
Kiti MTEP 

darbuotojai 
79,8 % 18,8 % 

1,36 % 

Magistrantai Doktorantai 

4,9 % 13,9 % 

Išorės vartotojai iš 

Lietuvos mokslo ir 

studijų institucijų 

Išorės vartotojai iš 

užsienio mokslo ir 

studijų institucijų 

Išorės vartotojai iš 

Lietuvos ūkio 

subjektų 

Išorės vartotojai iš 

užsienio ūkio 

subjektų 

45,5 % 5,3 % 

46,3 % 2,9 % 



Pajamos iš išorės užsakovų, gautos vykdant APC veiklą 

(1) 

2013 m. 

Lėšos, gautos teikiant APC 

paslaugas išorės vartotojams 

iš Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijų 

Lėšos, gautos teikiant APC 

paslaugas išorės vartotojams 

iš užsienio mokslo ir studijų 

institucijų 

Lėšos, gautos teikiant 

APC paslaugas išorės 

vartotojams iš Lietuvos 

ūkio subjektų 

Lėšos, gautos teikiant 

APC paslaugas išorės 

vartotojams iš užsienio 

ūkio subjektų 

11 % 29 %  48 % 12 % 

Suma: 2.431.238 Lt  Lėšos, gautos iš išorės užsakovų  



Pajamos iš išorės užsakovų, gautos vykdant APC veiklą 

(2) 

2014 m. pirmas pusmetis 

Lėšos, gautos teikiant APC 

paslaugas išorės vartotojams 

iš Lietuvos mokslo ir studijų 

institucijų 

Lėšos, gautos teikiant APC 

paslaugas išorės vartotojams 

iš užsienio mokslo ir studijų 

institucijų 

Lėšos, gautos teikiant 

APC paslaugas išorės 

vartotojams iš Lietuvos 

ūkio subjektų 

Lėšos, gautos teikiant 

APC paslaugas išorės 

vartotojams iš užsienio 

ūkio subjektų 

42 % 23% 29 % 6 % 

Suma: 1.157.266 Lt  Lėšos, gautos iš išorės užsakovų  



Sėkmės pavyzdžiai 
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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



Sukurtas naudotų padangų dujofikavimo įrenginys 

Oras 

Dujinis 

produktas 

Naudotos 

padangos   

Anglies likutis ir 

padangų kordai 

Laboratorinis 

įrenginys 

Pilotinis 

įrenginys 

Objektas: AB „Naujasis Kalcitas“ (N. Akmenė) 



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. 



E. Ušpurui, K. K. Almenui, A. Kaliatkai, S. Rimkevičiui,  

J. Augučiui už darbų ciklą Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, 

inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą 

ir patikimumą (1994–2004 m.) skirta 2005 m. Lietuvos mokslo premija 



B. Čėsnai, L.V. Ašmantui, P. Vaitiekūnui už 1975-2005 m. darbų ciklą 

Šilumos-masės mainų intensifikavimas ir dėsningumų nustatymas 

energetiniuose įrenginiuose skirta 2006 m. Lietuvos mokslo premija 



A. Pedišiui, J. Tonkonogij, G. Zygmantui ir N. Pedišiui už 1995-
2007 m. atliktą taikomosios mokslinės veiklos darbą Valstybės 
etalonų ir eksperimentinės įrangos komplekso skysčių, dujų ir 

šilumos kiekių vertėms atkurti ir jų matavimo priemonėms tirti ir 
bandyti sukūrimas paskirta 2008 m. Lietuvos mokslo premija 



Lietuvos energetikos institutas antri metai iš eilės apdovanotas 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuojamo konkurso 

„Lietuvos metų gaminys 2008“ aukso medaliu už sėkmingai 
įgyvendintą projektą Branduolinio kuro rinklių hermetiškumo 

kontrolės sistema Ignalinos AE „karštoje kameroje“  



Sėkmės istorijos 

• „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 

• „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 

• „Lietuvos metų gaminys 2013“ sidabro medalis už paslaugą Termoizoliuoto 

vamzdžio šiluminio laidžio nustatymas. 

 

• Užsakovas: 

 

• Rezultatas: 

 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.  



     2013 m. Lietuvos energetikos institutas  apdovanotas Lietuvos 

pramonininkų konfederacijos organizuojamo konkurso „Lietuvos metų 

gaminys“ sidabro medaliu už sukurtą įrenginį „Termoizoliuoto 

vamzdžio šiluminio laidžio nustatymas“.  



Sėkmės istorijos 

• Atliktas „Darbų kompleksas užtikrinantis taršos mažinimą UAB „Vilniaus 

energija“ termofikacinėje elektrinėje Nr. 2.“. 

 

• Užsakovas: 

 

• Rezultatas: 

 
Sumažintos NOx emisijos nuo 150 mg/nm3 iki 

98mg/nm3 (žr. pav.). 

 

Pasiektas rezultatas įvykdo Europos šalims 

keliamus aplinkosauginius reikalavimus, t. y., kad 

jau šiuo metu UAB „Vilniaus energijos“ 

Termofikacinėje elektrinėje Nr.2 NOx emisijos iš 

vandens šildymo katilo neviršija 2016 m. 

įsigaliosiančioje Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2010/75/ES nustatytos leistinosios 100 

mg/nm3 NOx emisijos normos.  

 Pav. Azoto oksidų koncentracijos kitimų priklausomumas 

nuo katilo apkrovimo su (mėlyna) ir be (juoda) 

recirkuliacijos. 



Paskutiniųjų metų patentai 

• Darius Milčius, Liudvikas Pranevičius, Martynas Lelis. Metalų 

ir jų lydinių hidrinimo būdas. LR patentas Nr. LT5789. 2011.11.25   

• Darius Milčius, Liudas Pranevičius. Vandenilio gavybos iš 

vandens būdas. LR patentas Nr. LT5895. 2013.01.25 

• Darius Milčius, Liudvikas Pranevičius, Martynas Lelis.  

Method of hydrogenation of metals and their alloys.  European 

Patent Office.  Application number/Patent number: 10478001.0-

2111 Pateikimo data 2010 m.  

• Darius Milčius. Vandenilio gavybos iš vandens būdas, 

panaudojant vandens sąveiką su plazmoje aktyvuotais metalų ar jų 

lydinių paviršiais. LR valstybinis patentų biuras. Pateikimo data 

2012-04-03. 



LEI išskirtinumas 

Verslui įdomios paslaugos: 

•Vėjo jėgainių parkų projektavimas, galimybių studijų rengimas, biodujų 

jėgainių konsultavimas 

•Kietojo kuro fizikinių-cheminių savybių tyrimai, šiuo kuru kūrenamų 

įrenginių efektyvumo ir taršos tyrimai 

•Hidrodinaminių ir aerodinaminių parametrų tyrimai ir vizualizavimas 

•Degimo procesų optimizavimas 

•Branduolinė sauga, branduolinių objektų uždarymo klausimai 

•Medžiagų atsparumo tyrimai, statybinių ir santechnikos medžiagų 

tyrimai ir sertifikavimas 

•Paviršiaus sudėties tyrimai, naujų kompozicinių elementų kūrimas 

kurui, vandenilio technologijos 

•Energetikos sistemų modeliavimas (el. tinklai, savivaldybių poreikių 

projektavimas, valstybės energetikos ūkio politikos formavimas) 

Didelis potencialas dalyvauti Horizontas 2020 programoje 



NAP AETMC pagrindiniai klientai ir rinkos 

 (sėkmės pavyzdžiai) 

UAB „Idomus“ ir LEI APC darbuotojai ilgalaikio bendradarbiavimo 

sutarties  pagrindu 2012 m. kovo mėn. parengė jungtinę paraišką 

“Structural Integrity Changes  in the Hydrosilicates and Ceramics for Fire-

Door Applications Using Concentrated Solar Energy (SICUSOL), kuri buvo 

teigiamai įvertinta ir pareiškėjai buvo patvirtinti EU-DG RTD’s „Solar 

Facilities for the European Research area (SFERA) project“ vykdytojais. 

 2012 m. rugsėjo ir spalio mėn. SFERA projekto lėšomis buvo padengtos 4 

darbuotojų 2 savaičių priešgaisrinių vartų prototipų tyrimų CIEMAT 

Almerijos Saulės Platformos įrenginiuose išlaidos. 

Gauti rezultatai bus pristatyti 2 –oje Centrinės ir Rytų Europos 

tarptautinėje konferencijoje “Terminė analizė ir kalorimetrija”, 

įvyksiančioje Vilniaus Universitete š.m. rugpjūčio 27-30 d. 

Rengiamas bendras UAB „Idomus“, LEI APC ir CIEMAT-PAS darbuotojų 

straipsnis. 



Ateities perspektyvos ir tikslai(1) 

 

 

 

• Tapti vienu didžiausiu fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų Europinio lygio 
kompetencijos centru regione 

  

• Aktyviai bendradarbiauti su verslo ir pramonės atstovais, diegiant inovatyvias 
technologjas 

 

• Prisidėti prie Lietuvos energetikos strategijos kūrimo ir įgyvendinimo  

 

• Toliau kaupti patirtį dalyvaujant tarptautiniuose ir nacionaliniuose 
projektuose, pritraukti užsienio investicijas 

 

• Plėsti įvairiapusiškus pajėgumus (žmogiškieji ištekliai, infrastruktūra ir t. t.) 
skirtingose energetikos srityse 

 

• Tapti „jungiamuoju tiltu“ tarp Rytų ir Vakarų 

 

•  Ir toliau išlikti patikimu partneriu 

 



Ateities perspektyvos ir tikslai (2) 

 

 

 PRIORITETINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR 
EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, 
KULTŪRINĖS) PLĖTROS IR INOVACIJŲ 
RAIDOS (SUMANIOS SPECIALIZACIJOS) 
KRYPTIES „ENERGETIKA IR TVARI 
APLINKA“ PRIORITETO „ENERGIJOS IR 
KURO GAMYBA IŠ BIOMASĖS AR ATLIEKŲ, 
ATLIEKŲ APDOROJIMAS, SAUGOJIMAS IR 
ŠALINIMAS“  

 



Ateities perspektyvos ir tikslai (3) 

 

 

 Inovatyvių įvairių rūšių biomasės paruošimo, 
perdirbimo į biokurą procesų, technologijų ar 
priemonių sukūrimas, siekiant didinti biokuro 
panaudojimo efektyvumą. Įgyvendinant Veiksmų 
planą, siekiama plėtoti biomasės produktyvumą 
didinančias ir jos savybes gerinančias bioinžinierijos 
technologijas, tokias kaip trečios ir ketvirtos kartos 
biokuro gamybą ir biomasės termocheminio 
apdorojimo technologiją, tokią kaip torefikacija, taip 
pat šilumos ir elektros generavimo ir utilizavimo 
technologijas bei priemones efektyviau panaudoti 
biokurą energijos gamyboje ir taršai mažinti; 

 



Ateities perspektyvos ir tikslai (4) 

 

 

  Termocheminio apdorojimo technologijų plėtra. 
Įgyvendinant Veiksmų planą, siekiama plėtoti 
perspektyvias dujinimo, termolizės, heterogeninės 
katalizės technologijas, siekiant termiškai suskaidyti 
atliekas į kaloringus dujinius ir skystuosius 
produktus, kuriuos išvalius galima naudoti tiesiogiai 
šilumai ir elektrai gaminti ar naudojant membranines 
technologijas, atskirti reikiamas dujų komponentes ir 
naudoti jas kaip produktą;  

 



Ateities perspektyvos ir tikslai (5) 

 

 

  Atliekų ir kenksmingų medžiagų apdorojimas ir 
šalinimas. Įgyvendinant Veiksmų planą, siekiama 
skatinti kurti naujus ir tobulinti esamus plazminius 
procesus atliekoms ir kenksmingoms medžiagoms 
neutralizuoti bei energijai gaminti mažinant aplinkos 
taršą (kenksmingų medžiagų ir atliekų skaidymas bei 
energijos gamyba atmosferinio slėgio elektros lanko 
nepusiausvirosios plazmos aplinkoje; kenksmingų 
medžiagų ir atliekų skaidymas naudojant 
plazminėmis technologijomis suformuotų dangų bei 
pluoštų katalizinius reaktorius ir filtrus; atliekų ir 
kenksmingų medžiagų konversija vandens garo 
plazmoje);  

 



Ateities perspektyvos ir tikslai (5) 

 

 

   Radioaktyviųjų atliekų saugojimas ir šalinimas. 
Įgyvendinant Veiksmų planą, siekiama plėtoti ir 
diegti metodus panaudoto branduolinio kuro, 
radioaktyvaus grafito ir kitų radioaktyviųjų atliekų 
šalinimo į atliekynus, panaudoto branduolinio kuro 
saugojimo sauso tipo konteineriuose iki 200-300 
metų saugai pagrįsti.  

 



Kontaktams 

Lietuvos energetikos institutas 

Breslaujos str. 3 

LT-44403 Kaunas 

http://www.lei.lt  

Tel.: +370 37 401801 

Fax: +370 37 351271 

El.paštas: rastine@mail.lei.lt  

mailto:rastine@mail.lei.lt
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