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Valdas Lukoševičius gimė 1957 m. spalio 31 d. 

Lazdijų rajone. Nuo 1959 iki 2002 metų gyveno 

Kaune, vėliau Vilniuje. 

1975 metais baigė Kauno 15 vid. mokyklą, o 1980 

metais Kauno politechnikos institute su pagyrimu 

įgijo Pramonės šiluminės energetikos inžinieriaus 

kvalifikaciją. Tais pačiais metais pradėjo dirbti 

tuometinio Kauno politechnikos instituto Šiluminės 

energetikos katedroje, kurioje nepilnu docento 

etatu dirba iki šiol. 2005-2013 metais dirbo 

docentu ir Vilniaus Gedimino technikos 

universitete Pastatų energetikos katedroje. 

 

Mokslinio darbo kryptis – šilumos ir elektros 

gamybos įrenginių techninių, aplinkosauginių bei 

ekonominių charakteristikų tyrimai. 1987 metais tyrimų rezultatai buvo apibendrinti, 

apginant technikos mokslų daktaro (kandidato) disertaciją Talino politechnikos 

institute (dabar Talino technikos universitetas). 

 

Nuo 1991 metų V. Lukoševičius dirbdamas Kauno technologijos universitete 

Šilumos ir atomo energetikos katedroje docentu, vadovavo “Termosistemų analizės ir 

optimizavimo centrui”. Centro kolektyvas dalyvavo eilėje tarptautinių projektų, 

susijusių su energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimu. Atlikta eilė 

biudžetinių bei užsakomųjų darbų Lietuvos pramonės ir energetikos bendrovėse. 

 

1998 metais V.Lukoševičius įkūrė ir iki 2001 metų buvo UAB “Ekotermijos 

servisas“ direktorius, kur dirbant, kaip generaliniam rangovui, buvo pastatyta ir įvesta 

į eksploataciją eilė įvairios galios katilinių Lietuvos pramonės ir energetikos įmonėse, 

įvykdyta eilė stambių katilų ir infrastruktūros modernizavimo projektų.  

 

2001 metais V.Lukoševičius įkūrė ir iki 2002 metų dirbo UAB “Termosistemų 

projektai” direktoriumi. Pagrindinė veiklos kryptis - energetinių sistemų analizė, 

projektavimas ir konsultacinė veikla. Vėliau konsultacinė bendrovė tapo Suomijos 

koncerno AF Consult dalis. 

 

2002-2007 metais Valdas Lukoševičius vienai kadencijai buvo paskirtas dirbti 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu. Dirbdamas šiose 

pareigose dalyvavo energetikos įmonių techninės-ekonominės analizės sistemos 

kūrime, kuravo centralizuoto šilumos tiekimo sektorių. Prisidėjo formuojant Lietuvos 

šilumos ūkio teisinę ir reguliacinę bazę. Dalyvauta ir daryti pranešimai eilėje Europos 

Sąjungos energetikos reguliuotojų konferencijų ir seminarų. 

 



2007-2011 metais V. Lukoševičius dirbo UAB „Energetikos linijos“ direktoriumi, 

atsakingu už inovacijas ir plėtrą, o nuo 2008 iki 2012 buvo UAB „Ekotermija“, kuri 

specializuojasi energetikos planavimo ir konsultacijų srityje, direktorius.  

 

Nuo 2007 metų, kaip laisvai samdomas konsultantas, Valdas Lukoševičius vykdo 

įvairius Lietuvos ir tarptautinių organizacijų projektus, susijusius su šilumos ūkio, 

kogeneracijos ir energetinės infrastruktūros planavimu, ekonomika, reguliavimu ir 

technologijomis. Kaip energetikos ekspertas dirba įvairiuose Pasaulio banko, Europos 

Komisijos, USAID, INOGATE, Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos 

(ERRA) ir kitų tarptautinių organizacijų projektuose, veda renginius, rašo apžvalgas 

ir t.t. 2015-2017 metais dirbo eilėje tarptautinių projektų, skirtų reformuoti šilumos 

ūkį Kazkstane, Moldavijoje ir Ukrainoje.   

 

V. Lukoševičius paskelbė per 70 mokslinių straipsnių ir metodinių darbų, stažavosi 

Islandijos, Airijos ir Danijos universitetuose, skaitė pranešimus tarptautinėse 

konferencijose Japonijoje, Danijoje, Portugalijoje ir kitose šalyse. Europos Komisijos 

užsakymu parengė knygą „Centralizuoto šildymo reguliaciniai ypatumai“, 2014 

metais išleido vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams „Šilumos gamyba deginant 

kurą“, su bendraautoriais parašė knygą „Šilumos vartotojo vadovas“. Reguliariai rašo 

straipsnius žurnalui „Šiluminė technika“, rengia šviečiamąsias ir diskusines 

publikacijas Lietuvos laikraščiams ir interneto portalams. 

 

V. Lukoševičius yra Tarptautinės geotermijos asociacijos bei Lietuvos šiluminės 

technikos inžinierių sąjungos narys. 2008-2014 metais V.Lukoševičius buvo Lietuvos 

energetikos konsultantų asociacijos (LEKA) prezidentas.  

 

2012-2015 metais V. Lukoševičus buvo AB „Kauno energija“ valdybos pirmininkas, 

inicijavo gamtinių dujų keitimo vietiniu biokuru projektus Kaune. Už nuopelnus 

restruktūrizuojant ir pertvarkant Kauno energetikos ūkį apdovanotas Kauno miesto 

burmistro Jono Vileišio medaliu. 2015-2016 metais V.Lukoševičius buvo Vilniaus 

kogeneracinės jėgainės valdybos narys. 

 

V. Lukoševičiui 2013 metais buvo suteiktas Nusipelniusio Lietuvos pramonės 

darbuotojo vardas.  

 

 


