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ENERGETIKOS IR TVARIOS
DISKUSIJOS APIBENDRINIMAS

APLINKOS

GRUPĖS

TREČIOSIOS

Diskusijos tikslas: aptarti „Energetikos ir tvarios aplinkos“ prioritetinės krypties el.
apklausos rezultatus bei identifikuoti konkrečius Lietuvos MTEP ir inovacijų
prioritetus.
Diskusija įvyko: 13.00 – 17.00 val.
Vieta: Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, 109 aud. Saulėtekio al. 22,
Vilnius
Diskusijos darbotvarkė:
12.30 – 13.00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava.
13.00 – 13.15 Įžanginis žodis.
13.15 – 14.00 Pirmosios ir antrosios diskusijų metu suformuluotų technologijų /
procesų sąrašo pristatymas.
14.00 – 14.30 „Energetikos ir tvarios aplinkos“ prioritetinės krypties el. apklausos
rezultatų pristatymas, aptarimas.
14.30 – 14.40 Pertrauka.
14.40 – 15.25 Konkrečių
prioritetų
technologijų
formuluočių
tikslinimas,
koregavimas.
15.25 – 16.10 Grupių darbo rezultatų pristatymas ir konsensuso formavimas.
Diskusijos moderatorius – Gintaras Labutis.
Diskusijos dalyviai:
Mokslo atstovai: Vytautas Martinaitis (mokslo vadovas), Rimantas Levinskas,
Alfonsas Morkvėnas, Žaneta Stasiškienė, Artūras Žukauskas, Saulius Gudžius.
Verslo atstovai: Arūnas Mažintas, Vaidotas Šarka, Vytautas Šukys, Sigitas Degutis,
Algirdas Galdikas, Virgilijus Pamakštis, Darius Jonaitis, Gediminas Abartis, Kęstutis
Buinevičius, Darius Janulevičius, Gintautas Žaliauskas, Julius Niedvaras, Vidmantas
Janulevičius.
Valstybės valdymo/ viešojo administravimo atstovai: Kęstutis Murauskas,
Vilma Purienė.
Stebėtojai: Ramojus Reimeris, Kristina Masevičiūtė.
Fasilitatoriai: Ieva Černeckytė, Gintarė Vitkauskaitė, Aurimas Danilevičius, Dalius
Serafinas, Andrius Jaržemskis.
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DISKUSIJOS EIGA:
1. ĮVADAS
LABUTIS.

Į

DISKUSIJĄ,

TAISYKLIŲ

PAAIŠKINIMAS

–

GINTARAS

Moderatorius padėkojo susirinkusiems ir priminė trečiosios diskusijos tikslą –
detalizuoti ekspertų išskirtų technologijų / procesų konkretų turinį: tikslus bei
uždavinius. Moderatorius pakvietė MOSTOS atstovą Ramojų Reimerį pristatyti
Sumanios specializacijos tikslus, prioritetų pavyzdžius, įgyvendinimo ir
finansavimo klausimus.

2. ĮVADAS
Į
DISKUSIJĄ,
SUMANIOS
PAAIŠKINIMAS – RAMOJUS REIMERIS.

SPECIALIZACIJOS

TIKSLŲ

MOSTOS atstovas padėkojo dalyviams už dalyvavimą diskusijose. Ramojus
Reimeris pabrėžė, kad trečiosios bangos diskusija yra svarbiausia, jos metu sričių
ekspertai turi nuspręsti ir sukonkretinti prioritetus. Buvo pristatytas mechanizmas,
kuriuo vadovaujantis prioritetai gali būti įgyvendinti. Taip pat buvo akcentuoti
Sumanios specializacijos tikslai:


Sutelkti politinę paramą ir investicijas į ribotą skaičių prioritetų.



Geriausiu būdu išnaudoti šalies stiprybes, konkurencinius pranašumus ir
kompetencijos potencialą.



Remti technologines ir praktika
privataus sektoriaus investicijas.



Aktyviai įtraukti suinteresuotąsias šalis, skatinti inovacijų ir MTEP plėtrą.



Sprendimus grįsti įrodymais, diegti stebėsenos ir vertinimo sistemas.

grindžiamas

inovacijas

bei

skatinti

Ramojus Reimeris pristatė, kaip bus finansuojama Sumani specializacija, nurodė,
kad didžioji dalis lėšų (bet ne 100 proc.), numatytų pirmajam Veiksmų programos
prioritetui „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“, yra
skirta Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimui. Sumanios specializacijos
prioritetų įgyvendinimo metu numatoma koncentruoti investicijas tyrimams,
kuriais siekiama komercinių tikslų, tačiau tai nereiškia, kad bus mažinama parama
tyrimams, kuriais siekiama pasaulio pažinimo. Parama fundamentiniams tyrimams
bus numatyta atskirai.
Pranešėjas taip pat paminėjo prioritetų tvirtinimo tvarką bei detalizavo prioritetų
įgyvendinimo eigą (1 paveikslas).
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1 paveikslas. Prioritetų įgyvendinimo eiga

3. ĮVADAS Į DISKUSIJĄ, PRIORITETŲ IR EL. APKLAUSOS APŽVALGOS
PRISTATYMAS – VYTAUTAS MARTINAITIS.
Mokslo grupės vadovas pristatė pirmosios ir antrosios diskusijų rezultatus:
technologijos buvo sugrupuotos pagal tam tikrus požymius į technologines grupes,
orientuotas į tematinius pavadinimus. Antrosios diskusijos metu buvo reitinguota
14 technologijų. Trečiajai diskusijai vadovas atrinko 8 prioritetines technologijas,
remiantis pirmos ir antros diskusijos rezultatais.
PRIORITETINĖS TECHNOLOGIJOS / PROCESAI:
1. Saulės energijos naudojimo elektros, šilumos, vėsos gamybai technologijos.
2. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija
skaitmeninė statyba (angl. building information modeling – BIM).

–

3. Biomasės naudojimo elektros, šilumos, vėsos (įskaitant ko/tri-generaciją)
gamybai technologijos.
4. Išmaniosios efektyvaus patalpų fizinio mikroklimato formavimo (šildymo,
vėdinimo, vėsinimo, apšvietimo), tam reikalingų išteklių apskaitos ir valdymo
integruotos sistemos.
5. Šalies energetikos sektoriaus darnios plėtros modeliavimo, planavimo ir
stebėsenos procesas.
6. Energetiškai efektyvių medžiagų ir gaminių technologijos pastatams.
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7. Išmaniosios stebėsenos ir valdymo sistemos paskirstytų energijos generatorių
integravimui į perdavimo ir skirstymo tinklus.
8. Energijos ir kuro gamyba naudojant atliekas (įskaitant branduolines) ir / ar jų
saugojimas.
Vadovas pristatė
ekspertams.

8

prioritetų

aprašus

(1

priedas),

kurie

buvo

padalinti

Aprašai buvo parengti pagal 5 kriterijus:
1. Ką prioritetas sukuria, kaip bus pritaikytas
2. Kuo pasižymės rezultatas?
3. Kokių paslaugų ar prekių gamybai bus panaudojamas?
4. Kokios technologijos turi būti vystomos, kad būtų įgyvendintas prioritetas?
5. Prioriteto įgyvendinimo sėkmės sąlygos: kokių mokslo šakų potencialu ir
rezultatais remsis ir t.t.
Rimantas Levinskas pasiteiravo, koks vadovo požiūris į branduolinę energetiką.
Praeitos diskusijos metu buvo pažymėtos technologijos, apie kurias dalyviams
trūko informacijos. Po antros diskusijos buvo išsiųsta papildoma informacija apie
atominę energetiką ir jos potencialą Lietuvoje.
Vytautas Martinaitis pasiūlė pratęsti diskusiją apie visas technologijas ir vėliau
eigoje aptarti iškilusį klausimą.
Toliau grupės vadovas pristatė elektroninių apklausų rezultatus, taip pat priminė
pirmos bei antros diskusijos metu pasiektus rezultatus (2-5 paveikslai).
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2 paveikslas. Technologijų / procesų vertinimas pagal atsako iššūkiams
stiprumą bei mokslo ir verslo potencialą

3 paveikslas. Technologijų / procesų mokslo potencialas

Apklausos klausimas: Įvertinkite, ar Lietuvos mokslas turi potencialą prisidėti kuriant šias
technologijų (procesų) grupes?

Šaltinis: El. apklausos „Energetika ir tvari aplinka“ duomenys
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4 paveikslas. Technologijų / procesų vertinimas pagal atsako iššūkiams
stiprumą bei mokslo ir verslo potencialą

Apklausos klausimas: Įvertinkite, ar Lietuvos verslas turi potencialą prisidėti kuriant šias
technologijų (procesų) grupes?

Šaltinis: El. apklausos „Energetika ir tvari aplinka“ duomenys
5 paveikslas. Technologijų / procesų vertinimas pagal tai, ar jie bus sukurti
iki 2025 m.

Apklausos klausimas: Įvertinkite, kiek tikėtina, kad šios technologijų / procesų grupės bus sukurtos
(pritaikytos) ir sėkmingai įdiegtos Lietuvoje iki 2025?

Šaltinis: El. apklausos „Energetika ir tvari aplinka“ duomenys
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Mokslo vadovui pristačius visus išskirtus prioritetus, ekspertai buvo paraginti
pakomentuoti bei užduoti tikslinamuosius klausimus.

4. PRIORITETŲ DETALIZAVIMAS – DARBAS GRUPĖSE.
Diskusijos metu buvo organizuojamas darbas trijose grupėse vienoje salėje.
Grupės buvo sudarytos pagal analizuojamus prioritetus. Ekspertai į grupes
pasiskirstė atsižvelgdami į savo kompetenciją ir žinias analizuojamų prioritetų
apimamose srityse. Ekspertams buvo padalintos prioritetų analizės lentelės (1
priedas). Moderatorius paprašė diskusijos dalyvių užpildyti lenteles, išgryninti (t.
y. sukonkretinti) prioritetų pavadinimus, uždavinius ir potencialą.
1 darbo grupės rezultatų pristatymas – Alfonsas Morkvėnas.
1 grupė sujungė dvi technologijas iš bendro technologijų sąrašo (7 technologija
„Išmaniosios stebėsenos ir valdymo sistemos paskirstytų energijos generatorių
integravimui į perdavimo ir skirstymo tinklus“ sujungta su 4 technologija
„Išmaniosios efektyvaus patalpų fizinio mikroklimato formavimo (šildymo,
vėdinimo, vėsinimo, apšvietimo), tam reikalingų išteklių apskaitos ir valdymo
integruotos sistemos“) ir pasiūlė naują formuluotę:
„Išmaniosios energijos generatorių ir vartotojų energetinio efektyvumo,
diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo integravimo sistemos.“ Galutinė
prioriteto analizės schema pateikiama 2a priede.
Artūras Žukauskas pasiteiravo, ar 1 darbo grupės nariai žino Lietuvoje esant
išskirtinį potencialą šioje srityje. Kadangi ši formuluotė yra labai plati, Europos
Komisija gali nepritarti tokiam plačiam apibrėžimui, kadangi jame neatsispindi
šalies specializacija.
2 darbo grupės rezultatų pristatymas – Darius Janulevičius, Vaidotas
Šarka
Antrosios grupės atstovai nurodė, kad diskusijos metu 6 technologija „Energetiškai
efektyvių medžiagų ir gaminių technologijos pastatams“ buvo įvertinta kaip
neturinti pakankamo rinkos potencialo Lietuvoje, todėl ją siūloma integruoti į 2
technologiją: „Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologijos
– skaitmeninė statyba“.
Galutinė prioriteto analizės schema pateikiama 2b priede.
Taip pat, kadangi yra išskirta atskira Sumanios specializacijos prioritetinė kryptis –
Naujos medžiagos, technologijos ir procesai gamybai – siūloma 6
technologiją „Energetiškai efektyvių medžiagų ir gaminių technologijos
pastatams“ siūlyti aptarti nurodytos krypties darbo grupei.
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3 darbo grupės rezultatų pristatymas – Kęstutis Buinevičius.
Antrosios grupės atstovai nurodė, kad diskusijos metu nuspręsta 5 prioritetą
„Šalies energetikos sektoriaus darnios plėtros modeliavimas, planavimas ir
stebėsenos procesas“ sujungti su 8 technologija „Energijos ir kuro gamyba
naudojant atliekas (įskaitant branduolines) ir / ar jų saugojimas“. Galutinė
prioriteto analizės schema pateikiama 2c priede.
Darbo grupėms pristačius rezultatus, Moderatorius pasiūlė ekspertams įvertinti 5
naujas diskusijos metu išgeneruotas technologijas bei balsuojant įvertinti šių
technologijų svarbą šalies konkurencingumui. Ekspertų balsavimo rezultatai
pateikiami 1 bei 2 lentelėse.
1 lentelė. Ekspertų balsavimo dėl galutinio technologijų sąrašo rezultatai
3 diskusijos metu išgeneruotų technologijų
sąrašas
1. Išmaniosios energijos generatorių ir

2.
3.

4.
5.

vartotojų energetinio efektyvumo,
diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir
valdymo integravimo sistemos.
Saulės energijos panaudojimo elektros,
šilumos ir vėsos gamybai technologijos.
Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir
naudojimo technologija – skaitmeninė
statyba.
Šalies energetikos sektoriaus darnios plėtros
modeliavimas, planavimas ir stebėsena.
Energijos ir kuro gamyba naudojant biomasę
ar atliekas, atliekų saugojimas ir šalinimas .

Ekspertų balsavimo
rezultatai (balsas „už“)
12 ekspertų

12 ekspertų
11 ekspertų
6 ekspertai
14 ekspertų

2 lentelė. Antrojo balsavimo rezultatai, atsisakius mažiausiai balsų
pirmojo balsavimo metu surinkusios technologijos
3 diskusijos metu išgeneruotų technologijų
sąrašas

1. Išmaniosios energijos generatorių ir
vartotojų energetinio efektyvumo,
diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir
valdymo integravimo sistemos.
2. Saulės energijos panaudojimo elektros,
šilumos ir vėsos gamybai technologijos.
3. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir
naudojimo technologija – skaitmeninė
statyba.
5. Energijos ir kuro gamyba naudojant biomasę
ar atliekas, atliekų saugojimas ir šalinimas .

Ekspertų balsavimo
rezultatai (balsas „už“)
15 ekspertų

6 ekspertai
7 ekspertai
10 ekspertų
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5. DISKUSIJOS METU NUTARTA:
1. Trečiosios grupės dalyviai elektroniniu paštu teikia pasiūlymus dėl
technologijų detalizavimo (2a-c priedai).
2. Diskusijos dalyviai, susipažinę su diskusijos apibendrinimu, elektroniniu paštu
gali teikti papildomus pasiūlymus fasilitatoriams.
3. Ketvirtosios diskusijos bangos data nėra nustatyta, ekspertai bus informuoti
vėliau, šios diskusijos tikslas – parengti prioritetų „Kelrodį“.
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Kur bus naudojama

1 PRIEDAS
PIRMOSIOS IR ANTROSIOS DISKUSIJŲ BANGŲ METU IŠGRYNINTŲ
PRIORITETŲ ANALIZĖS SCHEMOS
Didesnio efektyvumo ir mažesnės
kainos fotovoltinių elementų sukūrimas

Modulių gamybos pagal individualius
užsakymus sistemos sukūrimas

Saulės šiluminė energija
karšto vandens gamybai
ir pastatų šildymui

Saulės šiluminė energija
vėsai gaminti sorberiuose
oro kondicionavimui

Gebėjimai

1.Didesnio efektyvumo ir mažesnės kainos
fotovoltinių elementų gamyba
2. Lanksti saulės elektros ir kogeneracinių
modulių pagal individualius vartotojų
užsakymus gamyba

5. Ekonomiškai efektyvūs Lietuvos sąlygoms
buitiniai ir pramoniniai (ab/ad)-sorberiai

3. Sparčiai besikeičiančio intensyvumo
paskirstytų elektros generatorių valdymas
lokaliame ir integruotame tinkle.

6.
Saulės
energijos
modeliavimas Lietuvos
statybos sąlygomis

transformatorių
klimatinėmis ir

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslo šakos (tyrimų tematikos jose);
Fiziniai mokslai (fizika 02P ir chemija 03P),
Technologijos mokslai ( energetika ir
termoinžinerija (06T), mechanikos inžinerija
(09T) - vakuuminė technika, statybos
inžinerija (02T) - pastatų konstrukcijos, ,
medžiagų inžinerija (08T), chemijos inžinerija
(05T).
Ūkio sektoriai
Vakuuminių įrenginių, šilumos
absorbcinių/adsorbcinių sistemų gamyba;
Šiuolaikinių energetinių sistemų
modeliavimas, projektavimas ir konstravimas;
MTEP infrastruktūra
Įmonės turi turėti industrines laboratorijas
sukurtų pagamintų irenginių išbandymui ir
testavimui

Kiti poreikiai:
Specialistai: elektros ir elektronikos inžinerija, energijos inžinerija, vakuumo inžinerija, chemijos
inžinerija, metalo dangų tecnologija;
Specialistų struktūra ir kiekis (darbininkai - technikai, inžinieriai – magistrai, tyrėjai – daktarai).
Mokslinė, gamybinė patirtis, gamybiniai pajėgumai, tyrimų ir gamybos institucijų
bendradarbiavimas tyrimuose ir specialistų rengime.

Kur bus naudojama
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Skaitmeninio statybų verslo
ekosistema

Skaitmeniniai statinių statybos,
modernizacijos ar rekonstrukcijos
modeliai

Technologijos reikalingos mažai energijos naudojančių
pastatų statybos procesų optimizavimui ir suderinimui

Gebėjimai

Prioritetas

Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija
- skaitmeninė statyba
Skaitmeninio visų
statybos procesų
optimizavimo,
suderinamumo ir
integravimo
technologijos
energetiškai
efektyvių statinių
statybos planavimui
ir statymui.

Statinių
poreikių
formavimo,
planavimo
ir susijusios
technologij
os

3D,4D, 5D
modeliavimo,
vizualizavimo
ir statybos
projektų
valdymo
technologijos

Statinių
registravimo,
perdavimo
eksploatacijai
ir
eksploatacijo
s valdymo
technologijos

Aukšti MTEPI gebėjimai ir kryptingi tyrimai šiose mokslo kryptyse: elektros ir
elektronikos inžinerija (01T); Statybos inžinerija (02T); Transporto inžinerija (03T);
Aplinkos inžinerija (04T); Energetika (06T); Informatikos inžinerija (07T),
Medžiagų inžinerija (08T); Mechanikos inžinerija (09T); Matavimų inžinerija
(10T).
Aukšti MTEPI gebėjimai šiose ekonominėse veiklose: statybos, susiekimo,
energetikos srities projektų bei technologijų vystytojai ir gamintojai;
inovatyvių energijos beveik nenaudojančių pastatų statybos projektų
vystytojai; informacinių ir ryšio technologijų kūrėjai ir gamintojai;
Kitos sėkmės prielaidos: gebėjimų vystymas ir informacijos sklaida,
normatyvinės bazės atnaujinimas, studentų rengimas, ir kt.

Kur bus naudojama
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Biomasės perdirbimas į
biokurą
Biomasės ar iš jos pagaminto
biokuro panaudojimas mažos
galios ko/tri-generacijai

biomasės ar iš jos pagaminto
biokuro panaudojimas kurios
nors rūšies energijos gamybai

Prioritetas
Prioritetas

Biomasės naudojimo elektros, šilumos, vėsos (įskaitant ko/trigeneracija) gamybai technologijosSaulės energijos panaudojimo
Biomasės paruošimo,
apdorojimo,
perdirbimo į biokurą
procesų, technologijų
ar priemonių
sukūrimas

Gebėjimai

Biokuro naudojimo proceso
valdymas

Biomasės ar iš jos
pagaminto kuro
panaudojimas
kurios nors
energijos rūšies
gamybai

Chemijos, biologijos,
mechanikos, mašinų
technologijos, šilumos
technologijos

Biomasės ar iš jos
pagaminto kuro
panaudojimas
ko/tri- generacijai

Funkcinių
ir
aplinkosauginių
procesų valdymas
konversijos
įrenginiuose

Biomasės gavybos ar
apdorojimo, biokuro
gamybos, energetikos
technologijų gamybos,
atmosferos apsaugos, IRT

Fiziniai mokslai (fizika, chemija ir biochemija), technologijos mokslai
(energetika ir termoinžinerija, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka,
mechanikos inžinerija, chemijos inžinerija, medžiagų inžinerija). biomasės gavybos ar apdorojimo, biokuro gamybos, energetikos
technologijų gamybos.
Šalyje turi būti pakankamai plati specialistų bazė (energijos inžinerija,
aplinkos inžinerija, chemijos inžinerija), mokslinė, gamybinė patirtis,
gamybiniai pajėgumai.

Prioritetas

Kur bus naudojama
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Efektyviau prižiūrėti ir valdyti pastatus
(objektus) ir jų inžinerines sistemas

Pastatų modernizavimo sprendimų
priėmimo procesui supaprastinti

Pagerinti bendrą pastatų projektavimo, statybos,
naudojimo ir priežiūros grandinės efektyvumą
Išmaniosios efektyvaus patalpų fizinio mikroklimato formavimo
šildymo, vėdinimo, vėsinimo, apšvietimo), tam reikalingų išteklių
apskaitos ir valdymo integruotos sistemos
1. Pastato (objekto)
energinių paslaugų
būsenos diagnozavimo procedūros

2.Efektyvesnius šviesos
bei maitinimo šaltinius,
medžiagas šviestuvų
gamybai naudojančios
apšvietimo technologijos

5.Ryšio technologijos
duomenų surinkimui bei

6.Technologijos,
derančios su debesų
kompiuterijos ir
duomenų centrų
sprendimais

valdymo signalų
paskirstymui

komunikaciniame tinkle

3.Naujų pastato
energetinių sistemų
valdymo sprendinių
nuolatinis
generavimas
7. Alternatyvios energijos transformatorių
integravimo į bendrą
valdymo sistemą
technologija

4.Išmanūs
matavimo ir
apskaitos
prietaisai bei
sistemos
8.Realiu laiku
stebinčių procesus
jutiklių sukūrimo ir
integravimo
technologija

Gebėjimai

Būtini MTEP pajėgumai:

Informatikos inžinerija (07T): Duomenų kaupimo, apdorojimo, saugojimo ir specifinių ryšio
protokolų kūrimas – 1,2,3,4,5,6,7,8
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T): Išmaniosios apskaitos, apšvietimo priemonių kūrimas
– 2, 4, 8
Energetika ir termoinžinerija (06T): Pastato energijos srautų analizė, sistemų derinių energinis
vertinimas – 1, 3, 4, 7.
Mechanikos inžinerija (09T): inžinerinių sistemų optimalaus veikimo rėžimų tyrimai – 1,3,4,7
Statybos inžinerija (02T): Pastato (objekto) būklės ir gyvavimo trukmės įvertinimas - 1,3.
Matavimų inžinerija (10T): Išmaniosios apskaitos priemonių kūrimas – 4.
Ūkio sektoriai

Pastatų modernizavimo projektų vystytojai /rengėjai,
Pastatų inžinerinių sistemų komponentų gamintojai,
Pastatų valdymo ir priežiūros įrangos kūrėjai ir gamintojai,
Informacinių ir ryšio technologijų kūrėjai ir gamintojai.
MTEP infrastruktūra

Jutiklių ir elektroninės įrangos kūrimo ir projektavimo laboratorijos;
Energetinių sistemų valdymo ir analizės modelių kūrimo laboratorijos;
Įmonių dirbančių energetikos sektoriuje probleminės laboratorijos.
Kitos sėkmės prielaidos
Studentų rengimas informatikos, energetikos, elektronikos srityse;
Pastatų modernizavimo projektų vystytojų /rengėjų, pastatų valdymo ir priežiūros įrangos kūrėjų ir
gamintojų kvalifikacijos kėlimas;
Tyrimų inovatyviose energetikos technologijų kryptyse skatinimas;
Tikslinės doktorantūros ir magistrantūros studijų vietos informatikos, energetikos, elektronikos,
mechanikos kryptyse.

Kur bus naudojama

11/19/2013

Energetikos raidos
strateginėms plėtros kryptims
pagrįsti

Efektyviam Lietuvos interesų
atstovavimui ES

Energetikos sistemų plėtros ar svarbių energetikos
objektų statybos tikslingumui įvertinti, nustatyti jų poveikį
supančiai aplinkai ir ekonomikai

Gebėjimai

Prioritetas

Šalies energetikos sektoriaus darnios plėtros modeliavimo,
planavimo ir stebėsenos procesas
Sukurta
energetikos
kompleksinės
analizės ir
strateginio
planavimo
sistema

Suformuota
nuolat
veikianti
specialistų
grupė

Suformuoti duomenų
srautų kaupimo ir
valdymo principai,
parengta ir
atnaujinama
duomenų bazė

Rengiami ir
atnaujinami
analizei reikalingi
matematiniai
modeliai,
analizuojami
scenarijai

Kryptingi tyrimai energetikos ir temoinžinerijos, energetikos sistemų
valdymo, atsinaujinančių energijos išteklius naudojančių technologijų,
ryšių/telekomunikacijų, ekonomikos ir kirų socialinių mokslų srityse. Šiuo
metu didžiausias potencialas yra LEI Energetikos kompleksinių tyrimų
laboratorijoje. Taip pat būtini aukšti energetikos sektoriaus įmonių
gebėjimai.
Būtini aukštos kvalifikacijos technologijos, ekonomikos, informacinių
technologijų, gamtosaugos ir kitų sričių specialistai

Kur bus naudojama
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Konstrukcinis elementas

Termoizoliacinis elementas

Akustinis elementas

Apdailos elementas

Daugiafunkcinis elementas

Gebėjimai

Prioritetas

Energetiškai efektyvių medžiagų ir gaminių technologijos pastatams

Biokompozitų
gamybos technologija

Biopolimerinių gaminių
gamybos technologija

Modifikuotų rišiklių
gamybos
technologija

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslo šakos:
1) žemės ūkio mokslai (žaliavos biokompozitų ir biopolimerų gamybai);
2) fiziniai mokslai (efektyvių rišamųjų medžiagų tiek ilgaamžiškumo, tiek
eksploatacinių savybių požiūriu kūrimas susijęs su organinės chemijos
mokslais; tokių rišiklių kaip krakmolas, poliuretanai augalinės kilmės aliejų
poliolių pagrindu ir kt);
3) technologiniai mokslai (biokompozitų ir biopolimerų kūrimas ir jų
mechaninių, termoizoliacinių bei akustinių savybių tyrimai).
Ūkio sektoriai:
Žemės ūkio subjektai (pakankama kompetencija, technika bei įranga
augalinės kilmės žaliavų auginimo, paruošimo, nuėmimo bei perdirbimo
įgyvendinimui);
Statybinių medžiagų subjektai (pakankama kompetencija bei įranga
biokompozitų bei biopolimerų formavimo mišinių paruošimui, kietinimo
sąlygų bei formavimo technologijos parametrų užtikrinimui).
MTEP infrastruktūra:
Pakankama kompetencija, bei įranga mechaninių, termoizoliacinių,
akustinių bei eksploatacinių savybių tyrimuose.
Ilgalaikiai tikslai, orientuoti į inovatyvių technologijų plėtojimą, naujų
inovatyvių produktų bei technologijų kūrimą bei diegimą gamyboje.
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Gebėjimai

Prioritetas

Kur bus
naudojama

Tinklo gedimo priežastims nustatyti

Optimaliam tinklo ir vartotojų valdymui

Gedimų prevencijai ir prognozei
Išmaniosios stebėsenos ir valdymo sistemos paskirstytų energijos
generatorių integravimui į perdavimo ir skirstymo tinklus
Tinklo sistemos
gedimų atveju pilnai
intelektualiai
automatizuota
valdymo įranga

Išmanaus tinklo ir
elementų
patikimumo
rodiklių kontrolė ir
įvertinimas

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslo šakos (tyrimų tematikos jose);
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T),
Išmanaus tinklo charakteristikų analizės ir
valdymo modelių kūrimas
Energetika ir termoinžinerija (06T),
Energijos šaltinių valdymo ir integravimo į
tinklą optimizavimas
Informatikos inžinerija (07T),
Duomenų kaupimo, saugojimo ir specifinių
ryšio protokolų kūrimas
Matavimų inžinerija (10T)
Trumpalaikių greitųjų vyksmų registravimo
priemonių kūrimas
Ūkio sektoriai
Elektros energetika;
Šilumos energetika;
Energijos vartotojai
MTEP infrastruktūra
Jutiklių ir elektroninės įrangos kūrimo ir
projektavimo laboratorijos;
Energetinių sistemų valdymo ir analizės
modelių kūrimo laboratorijos;
Įmonių dirbančių energetikos sektoriuje
probleminės laboratorijos.

Elektros tinklo su
paskirstytos
generacijos
šaltiniais režimų
analizės modeliai

Tinklo ir
remontinių
paslaugų
valdymo
modeliai

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslo šakos (tyrimų tematikos jose);
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T),
Išmanaus tinklo patikimumo įvertinimo ir būklės
kontrolės įtaisų kūrimas
Energetika ir termoinžinerija (06T),
Energijos konversijos technologijų optimizavimas
Informatikos inžinerija (07T),
Duomenų kaupimo, saugojimo ir specifinių ryšio
protokolų kūrimas
Matavimų inžinerija (10T)
Išmaniosios apskaitos priemonių kūrimas
Ūkio sektoriai
Elektros energetika;
Šilumos energetika;
Energijos vartotojai ir generatoriai
MTEP infrastruktūra
Energijos konversijos technologijų kūrimo ir
tyrimo laboratorijos;
Procesų energetikos sistemose analizės
laboratorijos;
Apskaitos priemonių testavimo ir kūrimo
laboratorijos;
Įmonių dirbančių energetikos sektoriuje
probleminės laboratorijos;

Kitos sėkmės prielaidos
Tinkamų tyrimams sąlygų sudarymas ir jų rėmimas;
Mokslinių tyrimų ir išmanių technologijų diegimo bei tobulinimo skatinimas įmonėse;
Doktorantų mokslinių tyrimų rėmimas inovatyviose energetikos technologijų kryptyse.
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Gebėjimai

Prioritetas

Kur bus
naudojama

Energijos ir antrinių produktų gamyba

Radioaktyvių medžiagų šalinimas

Kenksmingų atliekų ir medžiagų perdirbimas ir šalinimas

Energijos ir kuro gamyba naudojant atliekas ar/ir jų (įskaitant
branduolines) saugojimas ir šalinimas
Atliekų terminio
apdorojimo
technologijos 1,2,3
torefikacija, dujinimas ir
termolizė

Atliekų ir kenksmingų
medžiagų perdirbimo ir
šalinimo plazminės
technologijos 4

Radioaktyvių atliekų
šalinimo į paviršinius
atliekynus ir saugojimo
technologijos 5

Degimo ir antrinių produktų
valymo ir gryninimo
technologijos 2,3Degimo ir
Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslo šakos: gamtos mokslai (fizika, chemija ir
biochemija); technologijos mokslai (energetika ir
termoinžinerija, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, chemijos
ir medžiagų inžinerija). Turi būti vystomi moksliniai tyrimai
susieti su fizikiniais ir cheminiais procesais, vykstančiais
apdorojant atliekas ir jų mišinius su kitomis biokuro rūšimis;
gautų produktų efektyviu ir mažai gamtą teršiančiu
panaudojimu
energijai
ir
kitiems
naudingiems
produktams gaminti; aplinkosauga; naujų medžiagų ir
katalitinių dangų kūrimu.
Ūkio sektoriai: Energijos, produktų ir įrenginių gamyba bei
atliekų
rūšiavimas,
transportavimas,
šalinimas
ir
saugojimas.
MTEP infrastruktūra: Kompleksas analitinės aparatūros
atliekų ir terminio skaidymo produktų sudėčiai nustatyti;
įrenginiai terminio skaidymo procesų efektyvumui ir
emisijoms bei plazmotronai kenksmingų atliekų šalinimui
tirti; kompleksas aparatūros dujų ir skysčių srautų
parametrams matuoti.

Be nurodytų kairėje skiltyje:
Mokslo šakos:
hidrogeologija. Turi būti
vykdomi radioaktyviųjų
atliekų charakterizavimo,
inžinerinių barjerų
degradacijos, radionuklidų
sklaidos per inžinerinius
barjerus ir aplinkoje,
saugos vertinimo
metodologijų bei rezultatų
patikimumo tyrimai.
Ūkio sektoriai:
Energetika ir
aplinkosauga.
MTEP infrastruktūra:
Aparatūra ir įranga dujų
valymo procesams tirti ir
programiniai paketai
atliekų sklaidai ir
degradacijai vertinti.

Kitos sėkmės prielaidos:
 aukštą MTEP potencialą turi turėti atliekų apdorojimo ir produktų panaudojimo
energijos gamybai bei kitiems tikslams bei įrangą gaminantys bei aptarnaujantys
verslo sektoriai. Labai svarbia verslo sritimi išlieka atliekų rūšiavimas, transportavimas,
šalinimas ir saugojimas;
 turi būti sustiprintas specialistų rengimas tokiose srityse kaip energetika ir
termoinžinerija, aplinkos ir energetikos fizika, chemijos inžinerija, susijusi su atliekų
perdirbimo ir naudojimo technologijomis ir aplinkosauga bei hidrogeologija.
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Prioritetas Kur bus naudojama

2a PRIEDAS
PRIORITETŲ ANALIZĖS SCHEMOS PO TREČIOSIOS DISKUSIJOS BANGOS
1 GRUPĖS DARBO REZULTATAI

Pastatų (objektų) modernizavimo ir naujų kūrimo
sprendimų priėmimo procesui supaprastinti

Efektyviai pastatų (objektų) ir jų inžinerinių
sistemų priežiūrai ir valdymui

Pagerinti bendrą pastatų (objektų) projektavimo, statybos, naudojimo ir
priežiūros grandinės efektyvumą
Išmaniosios pastatų (objektų) energetinio efektyvumo diagnostikos,
stebėsenos, apskaitos ir valdymo integravimo sistemos
1. Pastato (objekto)
energinių paslaugų
būsenos diagnozavimo sistemos

2.Efektyvesnius šviesos
bei maitinimo šaltinius,
medžiagas šviestuvų
gamybai naudojančios
apšvietimo technologijos

5.Ryšio technologijos
duomenų surinkimui bei
valdymo signalų
paskirstymui
komunikaciniame tinkle

7. Alternatyvios energijos
transformatorių
integravimo į bendrą
valdymo sistemą
technologija

Technologijos,
derančios su debesų
kompiuterijos ir
duomenų centrų
sprendimais

4.Išmanūs
matavimo ir
apskaitos
prietaisai bei
sistemos

Realiu laiku stebinčių
procesus jutiklių
sukūrimo ir
integravimo
technologija

Gebėjimai

Būtini MTEP pajėgumai:
Informatikos inžinerija (07T): Duomenų kaupimo, apdorojimo, saugojimo ir specifinių ryšio protokolų kūrimas –
1,2,3,4,5,6,7,8
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T): Išmaniosios apskaitos, apšvietimo priemonių kūrimas – 2, 4, 8
Energetika ir termoinžinerija (06T): Pastato energijos srautų analizė, sistemų derinių energinis vertinimas – 1, 3, 4, 7.
Mechanikos inžinerija (09T): inžinerinių sistemų optimalaus veikimo rėžimų tyrimai – 1,3,4,7
Statybos inžinerija (02T): Pastato (objekto) būklės ir gyvavimo trukmės įvertinimas - 1,3.
Matavimų inžinerija (10T): Išmaniosios apskaitos priemonių kūrimas – 4.

Ūkio sektoriai
Pastatų (objektų) modernizavimo projektų vystytojai , rengėjai, savininkai, valdytojai;
Tinklų operatoriai;
Pastatų (objektų) inžinerinių sistemų komponentų gamintojai;
Pastatų (objektų) valdymo ir priežiūros įrangos (techninės ir programinės) kūrėjai ir gamintojai;
Informacinių ir ryšio technologijų kūrėjai ir gamintojai.

MTEP infrastruktūra
Jutiklių ir elektroninės įrangos kūrimo ir projektavimo laboratorijos;
Energetinių sistemų valdymo ir analizės modelių kūrimo laboratorijos;
Įmonių, dirbančių energetikos sektoriuje, probleminės laboratorijos.
Kitos sėkmės prielaidos
Studentų rengimas informatikos, energetikos, elektronikos srityse;
Pastatų modernizavimo projektų vystytojų /rengėjų, pastatų valdymo ir priežiūros įrangos kūrėjų ir gamintojų
kvalifikacijos kėlimas;
Tyrimų inovatyviose energetikos technologijų kryptyse skatinimas;
Tikslinės doktorantūros ir magistrantūros studijų vietos informatikos, energetikos, elektronikos, mechanikos kryptyse.

Gebėjimai

Prioritetas

Kur bus naudojama
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Optimaliam tinklo ir vartotojų valdymui
Tinklo gedimo priežastims nustatyti
Tinklų gedimų prevencijai ir prognozei

Energijos generatorių integracija

Išmaniosios tinklų stebėsenos ir valdymo sistemos paskirstytų energijos
generatorių integravimui į perdavimo ir skirstymo tinklus
Tinklo sistemos,
intelektualiai
automatizuotos
valdymo sistemos

Išmanaus tinklo ir
elementų
patikimumo
rodiklių kontrolė ir
vertinimo sistemos

Tinklo su paskirstytos
generacijos
šaltiniais režimų
analizės modeliai

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslo šakos (tyrimų tematikos jose);
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T);
Išmanaus tinklo charakteristikų analizės ir valdymo modelių kūrimas;
Energetika ir termoinžinerija (06T);
Energijos šaltinių valdymo ir integravimo į tinklą optimizavimas;
Informatikos inžinerija (07T);
Duomenų kaupimo, saugojimo ir specifinių ryšio protokolų kūrimas;
Matavimų inžinerija (10T);
Trumpalaikių greitųjų vyksmų registravimo priemonių kūrimas.
Ūkio sektoriai
Tinklų operatoriai, energijos generatoriai ir/arba vartotojai
MTEP infrastruktūra
Jutiklių ir elektroninės įrangos kūrimo ir projektavimo laboratorijos;
Energetinių sistemų valdymo ir analizės modelių kūrimo laboratorijos;
Įmonių, dirbančių energetikos sektoriuje, probleminės laboratorijos.
Energijos konversijos technologijų kūrimo ir tyrimo laboratorijos;
Procesų energetikos sistemose analizės laboratorijos;
Apskaitos priemonių testavimo ir kūrimo laboratorijos.
Kitos sėkmės prielaidos
Tinkamų tyrimams sąlygų sudarymas ir jų rėmimas;
Mokslinių tyrimų ir išmanių technologijų diegimo bei tobulinimo skatinimas įmonėse;
Doktorantų mokslinių tyrimų rėmimas inovatyviose energetikos technologijų kryptyse.

Tinklo priežiūros
valdymo
modeliai
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Gebėjimai

Prioritetas

Kur bus naudojama

2b PRIEDAS
PRIORITETŲ ANALIZĖS SCHEMOS PO TREČIOSIOS DISKUSIJOS BANGOS
2 GRUPĖS DARBO REZULTATAI
Didesnio efektyvumo ir mažesnės
kainos fotovoltinių elementų sukūrimui
ir gamybai

Modulių, tame tarpe integruotų į
pastatus, gamybai pagal
individualius užsakymus sistemos
sukūrimas
Saulės šiluminės energijos karšto vandens ir kondicionavimo gamybai

Saulės energijos panaudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai
technologijos

1. Saulės technologijos,
mažinančios elektros ir
šilumos savikainą ir
didinančios
efektyvumą

2. Saulės technologijų
integravimas į pastatus
mažinant investicijų kainą (dvi fjos viename: izoliuoti nuo
atmosferinio poveikio ir gaminti
elektrą ir/arba šilumą)

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslo šakos:
Fizika (02P), ir chemija (03P),
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T),
Energetika ir termoinžinerija (06T),
Informatikos inžinerija (07T),
Tyrimų tematikos:
Trumpo impulso lazerinės
technologijos, elektrochemijos,
medžiagotyros tyrimų rezultatai; nauji
orientuoti į technologijas IT produktai,
robotizuoti įrenginiai metalui, stiklui ir
kitoms gamyboje naudojamoms
medžiagoms apdoroti.
Ūkio sektoriai
Labai tikslių metalo ir cheminių dirbinių
ir medžiagų gamyba;
Termoefektyvių dangų ir įrenginių
gamyba.
MTEP infrastruktūra
Įmonės turi turėti industrines
laboratorijas sukurtų, pagamintų
įrenginių išbandymui ir testavimui.

3. Informacinių valdymo
sistemų, leidžiančių
integruoti ir optimizuoti
saulės energetikos
panaudojimą kartu su
kitais energijos šaltiniais,
kūrimas

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslo šakos (tyrimų tematikos jose);
Fiziniai mokslai (fizika 02P ir chemija
03P),
Technologijos mokslai (energetika ir
termoinžinerija (06T), mechanikos
inžinerija (09T) - vakuuminė technika,
statybos inžinerija (02T) - pastatų
konstrukcijos, medžiagų inžinerija (08T),
chemijos inžinerija (05T).
Ūkio sektoriai
Vakuuminių įrenginių, šilumos
absorbcinių/adsorbcinių sistemų
gamyba;
Šiuolaikinių energetinių sistemų
modeliavimas, projektavimas ir
konstravimas.
MTEP infrastruktūra
Įmonės turi turėti industrines
laboratorijas sukurtų, pagamintų
įrenginių išbandymui ir testavimui.

Kiti poreikiai:
Specialistai: elektros ir elektronikos inžinerija, energijos inžinerija, vakuumo inžinerija,
chemijos inžinerija, metalo dangų tecnologija;
Specialistų struktūra ir kiekis (darbininkai - technikai, inžinieriai – magistrai, tyrėjai –
daktarai).
Mokslinė, gamybinė patirtis, gamybiniai pajėgumai, tyrimų ir gamybos institucijų
bendradarbiavimas tyrimuose ir specialistų rengime.

Kur bus naudojama

11/19/2013

Skaitmeninio statybų verslo
ekosistemos - statybos
informacijos klasifikatorių
kūrimui

Skaitmeninių, beveik energijos
nenaudojančių statinių statybos,
modernizacijos ar rekonstrukcijos
modelių kūrimui

Technologijų, reikalingų beveik energijos nenaudojančių pastatų
statybos procesų ir išteklių optimizavimui ir suderinimui

Prioritetas

Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija
- skaitmeninė statyba
1 Statybos
informacijos
klasifikatoriaus
duomenų
bazės vystymo
technologijos

2. Žinių bazių
kūrimo ir valdymo
technologijos bei
susijusios teisinės
bazės ir kuriamų
sprendimų
integracija

Gebėjimai

5. 3D,4D, 5D modeliavimo,
vizualizavimo, projektų valdymo
ir kitos projektavimo
technologijos

3. Skaitmeninių, beveik
energijos nenaudojančių
statinių statybos,
modernizacijos ir
rekonstrukcijos. Modelių
kūrimo technologijos

6. Statybos projektų valdymo,
dokumentų, išteklių, logistikos
bei kitos statybos procesų
valdymo ir išteklių optimizavimo
technologijos

4 Užsakovų poreikių
formavimo, planavimo,
pirkimo organizavimo,
pasiūlymo vertinimo ir kitų,
susijusių su užsakovų poreikių
užtikrinimu, technologijos

7. Statinių registravimo,
perdavimo eksploatacijai
ir eksploatacijos valdymo
technologijos

Aukšti MTEPI gebėjimai ir kryptingi tyrimai šiose mokslo kryptyse: elektros ir
elektronikos inžinerija (01T); Statybos inžinerija (02T); Transporto inžinerija (03T);
Aplinkos inžinerija (04T); Energetika (06T); Informatikos inžinerija (07T),
Medžiagų inžinerija (08T); Mechanikos inžinerija (09T); Matavimų inžinerija
(10T).
Aukšti MTEPI gebėjimai šiose ekonominėse veiklose: statybos, susiekimo,
energetikos srities projektų bei technologijų vystytojai ir gamintojai;
inovatyvių energijos beveik nenaudojančių pastatų statybos projektų
vystytojai; informacinių ir ryšio technologijų kūrėjai ir gamintojai.
Kitos sėkmės prielaidos: gebėjimų vystymas ir informacijos
normatyvinės bazės atnaujinimas, studentų rengimas, ir kt.

sklaida,

Gebėjimai

Prioritetas
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Konstrukcinis elementas

Termoizoliacinis elementas

Akustinis elementas

Apdailos elementas

Daugiafunkcinis elementas
Energetiškai efektyvių medžiagų ir gaminių technologijos pastatams

Biokompozitų gamybos
technologija

Biopolimerinių gaminių
gamybos technologija

Modifikuotų rišiklių
gamybos
technologija

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslo šakos:
1) žemės ūkio mokslai (žaliavos biokompozitų ir biopolimerų gamybai);
2) fiziniai mokslai (efektyvių rišamųjų medžiagų tiek ilgaamžiškumo, tiek
eksploatacinių savybių požiūriu kūrimas susijęs su organinės chemijos
mokslais; tokių rišiklių kaip krakmolas, poliuretanai augalinės kilmės aliejų
poliolių pagrindu ir kt);
3) technologiniai mokslai (biokompozitų ir biopolimerų kūrimas ir jų
mechaninių, termoizoliacinių bei akustinių savybių tyrimai).
Ūkio sektoriai:
Žemės ūkio subjektai (pakankama kompetencija, technika bei įranga
augalinės kilmės žaliavų auginimo, paruošimo, nuėmimo bei perdirbimo
įgyvendinimui);
Statybinių medžiagų subjektai (pakankama kompetencija bei įranga
biokompozitų bei biopolimerų formavimo mišinių paruošimui, kietinimo
sąlygų bei formavimo technologijos parametrų užtikrinimui).
MTEP infrastruktūra:
Pakankama kompetencija, bei įranga mechaninių, termoizoliacinių,
akustinių bei eksploatacinių savybių tyrimuose.
Ilgalaikiai tikslai, orientuoti į inovatyvių technologijų plėtojimą, naujų
inovatyvių produktų bei technologijų kūrimą bei diegimą gamyboje.
Energetiškai efektyvių medžiagų kūrimas – manome, kad mokslinio
potencialo nėra. Gaminimo technologijos – nėra mokslinio potencialo
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Gebėjimai

Prioritetas

Kur bus
naudojama

2c PRIEDAS
PRIORITETŲ ANALIZĖS SCHEMOS PO TREČIOSIOS DISKUSIJOS BANGOS
3 GRUPĖS DARBO REZULTATAI
Biomasės ir/ar atliekų
perdirbimas į kurą,
panaudojimas kurios nors
rūšies gamybai

Biomasės ar iš jos pagaminto
biokuro panaudojimas
energijos gamybai ir ko/trigeneracijai

Kenksmingų atliekų ir medžiagų perdirbimas ir šalinimas

Energijos ir/ar kuro gamyba naudojant biomasę ar atliekas,
atliekų saugojimas ir šalinimas JUNGTA SU 8 PRIORITETU
Biomasės ar iš jos
pagaminto kuro
panaudojimas
kurios nors
energijos rūšies
gamybai, ko/trigeneracijai

Biomasės paruošimo,
apdorojimo,
perdirbimo į biokurą
procesų, technologijų
ar priemonių
sukūrimas

Chemijos, biologijos, mechanikos,
mašinų technologijos, šilumos
technologijos

Atliekų (įskaitant
radioaktyvias)
apdorojimo ir
saugojimo
technologijos

Energetinių
objektų neigiamo
poveikio aplinkai
mažinimas

Biomasės gavybos ar apdorojimo,
biokuro gamybos, energetikos
technologijų gamybos, atmosferos
apsaugos, IRT

Fiziniai mokslai (fizika, chemija ir biochemija), technologijos mokslai
(energetika ir termoinžinerija, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, mechanikos
inžinerija, chemijos inžinerija, medžiagų inžinerija). - biomasės gavybos ar
apdorojimo, biokuro gamybos, energetikos technologijų gamybos.
Šalyje turi būti pakankamai plati specialistų bazė (energijos inžinerija,
aplinkos inžinerija, chemijos inžinerija), mokslinė, gamybinė patirtis,
gamybiniai pajėgumai.
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Energetikos raidos strateginės
plėtros kryptys

Efektyviam Lietuvos interesų
atstovavimui ES

Energetikos sistemų plėtros ar svarbių energetikos
objektų statybos tikslingumui įvertinti, nustatyti jų poveikį
supančiai aplinkai ir ekonomikai

Gebėjimai

Prioritetas

Šalies energetikos sektoriaus darnios plėtros modeliavimas,
planavimas ir stebėsena
Sukurta
energetikos
kompleksinės
analizės ir
strateginio
planavimo
sistema

Suformuota
nuolat
veikianti
specialistų
grupė

Suformuoti duomenų
srautų kaupimo ir
valdymo principai,
parengti
instrumentai
duomenų bazės
atnaujinimui

Rengiami ir
atnaujinami
analizei reikalingi
matematiniai
modeliai,
analizuojami
scenarijai

Kryptingi tyrimai energetikos ir termoinžinerijos, energetikos sistemų
valdymo, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų,
ryšių/telekomunikacijų, aplinkos inžinierijos, ekonomikos ir kirų socialinių
mokslų srityse. Šiuo metu didžiausias potencialas yra LEI Energetikos
kompleksinių tyrimų laboratorijoje. Taip pat būtini aukšti energetikos
sektoriaus įmonių gebėjimai.
Būtini aukštos kvalifikacijos technologijos, ekonomikos, informacinių
technologijų, aplinkosaugos ir kitų sričių specialistai
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Energijos ir antrinių produktų gamyba

PERKELTA Į 3 PRIORITETA

Atliekų terminio apdorojimo technologijos 1,2,3
torefikacija, dujinimas ir termolizė

Degimo ir
antrinių

Energijos ir kuro gamybos, naudojant biomasę ir atliekas,
technologijos, saugojimas ir šalinimas PERKELTA I 3 PRIORITETA
Atliekų ir kenksmingų
medžiagų perdirbimo ir
šalinimo plazminės
technologijos 4

Radioaktyvių atliekų
šalinimo į paviršinius
atliekynus ir saugojimo
technologijos 5

Be
nurodytų
kairėje
skiltyje:
Mokslo šakos:
hidrogeologija. Turi būti
vykdomi radioaktyviųjų

Gebėjimai
Gebėjimai
Prioritetas

Prioritetas

ritetas
Prioritetas

Kitos sėkmės prielaidos:
 aukštą MTEP potencialą turi turėti atliekų apdorojimo ir produktų panaudojimo
energijos gamybai bei kitiems tikslams bei įrangą gaminantys bei aptarnaujantys
verslo sektoriai. Labai svarbia verslo sritimi išlieka atliekų rūšiavimas, transportavimas,
šalinimas ir saugojimas;
 turi būti sustiprintas specialistų rengimas tokiose srityse kaip energetika ir
termoinžinerija, aplinkos ir energetikos fizika, chemijos inžinerija, susijusi su atliekų
perdirbimo ir naudojimo technologijomis ir aplinkosauga bei hidrogeologija.

