2006 m. atlikti taikomieji moksliniai tyrimai





























Energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų analizė ir prognozės iki 2025 m.
Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų 1990–2005 metų raidos tendencijos ir kitų ES
šalių pagrindinių ekonomikos ir energetikos rodiklių lyginamoji analizė ir viešas
paskelbimas
Gamtinių dujų atsargų sukaupimo projektų palyginimas
Energetikos ūkio įmonių prekybos apyvartiniais taršos leidimais 2005 m. rezultatų analizė ir
Europos Komisijos papildomų rekomendacijų dėl leidimų paskirstymo planų Europos
Sąjungos išmetamųjų teršalų prekybos schemos 2008-2012 m laikotarpiu (com (2005) 703)
integravimo, paskirstant apyvartinius taršos leidimus energetikos ūkio įmonėms parengimas
Elektros energijos, pagamintos didelio naudingumo termofikacijos būdu, kilmės garantijų
teikimo teisinio reglamentavimo rekomendacijų parengimas
Aprūpinimo elektra patikimumo lygio techninė-ekonominė analizė, rekomendacijų dėl
aprūpinimo elektra patikimumo teisinio reglamentavimo, įvertinant ES šalių patirtį,
parengimas
Atnaujintos Nacionalinės energetikos strategijos projekto parengimas
Šilumos tiekimo sistemų būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei
rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę
ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų administravimo Lietuvoje analizės parengimas ir VĮ
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo panaudojimo kontrolės mechanizmo
sukūrimo studija
ES Ignalinos programos administravimo galimybių studija lietuvių ir anglu k.
Energetikos reguliuotojų statuso ir funkcijų Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje
palyginamoji studija bei rekomendacijos energetikos teisės bazės tobulinimui
Valstybės paramos skirtos daugiabučiams gyvenamiems namams modernizuoti teikimo
analizė ir rekomendacijų dėl jos teikimo tobulinimo parengimas
Baltijos valstybių energetikos strategijos projektas
2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1775/2005 dėl teisės
naudotis gamtinių dujų tinklais sąlygų nuostatų taikymo Lietuvoje analizė ir rekomendacijos
dėl šio reglamento nuostatų įgyvendinimo parengimas
Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių taikymo praktikoje analizė ir
rekomendacijų jų patikslinimui parengimas
Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių taikymo praktikoje analizė ir
rekomendacijų jų patikslinimui parengimas
Miestų, gyvenviečių ir kaimo vietovių esamų apkrovų analizė, rekomendacijų elektros
apkrovų augimo perspektyvoms įvertinant Europos Sąjungos šalių patirtį bei skaičiuojamųjų
elektros apkrovų, skirtų elektros tinklų plėtrai, normoms parengimas
0,4-110 kV įtampos galios kabelių klojimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktikoje
analizė ir rekomendacijų dėl šių kabelių linijų klojimo teisinio reglamentavimo parengimas
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų
skyrimo, laikymo ir atsiskaitymo už veiklą, finansuojamą fondo lėšomis, modelio
sukūrimas
Energetikos sektoriaus teisės aktuose vartojamų naujų terminų susisteminimas ir
kompiuterinio energetikos terminų žodyno atnaujinimas
Pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos apsaugos, esant avarinei situacijai
šilumos perdavimo tinkluose, priemonių analizė ir rekomendacijų dėl šių priemonių taikymo
teisinio reglamentavimo parengimas













Šilumos perdavimo tinklų ir pastatų vidaus šildymo, karšto vandens tiekimo sistemų
optimalių, saugių, efektyvių darbo režimų ir priemonių jiems įdiegti analizė bei
rekomendacijų dėl šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimo parengimas
Šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo sistemoms įrengti bei joms išlaikyti atliekamų
statybos darbų rūšių analizė ir rekomendacijų dėl šių sistemų statybos darbų klasifikavimo
pagal rūšis parengimas
Baltalksnynų, naudojamų biokuro gamybai, resursų, tiekimo technologinių galimybių
analizė ir rekomendacijų dėl baltalksnynų racionalaus naudojimo teisinio reglamentavimo
parengimas
Garo ir karšto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo reikalavimų analizė ir
rekomendacijų dėl vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo teisinio reglamentavimo
parengimas
Šilumos perdavimo tinklų šiluminės izoliacijos projektavimo, įrengimo, saugaus
eksploatavimo reikalavimų analizė ir rekomendacijų dėl izoliacijos projektavimo, įrengimo,
saugaus eksploatavimo teisinio reglamentavimo parengimas
Katilų tikrinimo bei priežiūros reikalavimų analizė ir rekomendacijų dėl katilų tikrinimo ir
priežiūros teisinio reglamentavimo parengimas

