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L ietuvos energetikos sektorius pagal savo svarbą, darbuotojų skaičių, bendrą ilgalaikio 
energetikos įmonių turto vertę yra vienas reikšmingiausių šalyje. Taip pat kasmet 
auga atsinaujinančių energijos išteklių svarba, o tuo pačiu sparčiai didėja energetikos 

srities specialistų poreikis.

Energetikoje sparčiai integruojami 
atsinaujinantys energijos ištekliai, universalių 
Energetikos specialistų poreikis auga

„ 

Atsinaujinančių 
energijos išteklių 
naudojimas 
stipriai prisideda 
prie kovos su 
klimato kaita “

|Litbioma

Kalbant apie atsinaujinančius ener-
gijos išteklius, naudojamus Lietuvoje, 
biokuras sudaro ~ 70%. Šiuolaikinėje 
energetikoje integruojamos įvairių sričių 
žinios ir reikalingi specialistai nuo žemės, 
miškų ūkio iki energetikos, nuo biožalia-
vos augintojų/ruošėjų iki inžinierių ir in-
formacinių technologijų specialistų. 

įrenginiai sparčiai pereina prie bioma-
sės naudojimo – taip skatinamas vietinio 
kuro naudojimas, kuriamos darbo vietos, 
mažėja gaminamos šilumos kaina. Pagal 
ES Energijos vartojimo efektyvumo didi-
nimo direktyvą, efektyvia centralizuoto ši-
lumos tiekimo (CŠT) sistema laikoma to-
kia, kurią taikant naudojama bent 50% 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos. Lie-
tuva šią ribą pasiekė jau 2014 metais. 
Taigi, norint tapti šios sėkmės dalimi ir 
padėti mūsų šaliai toliau išlikti tarp pir-
maujančių, siūlome rinktis atsinaujinan-
čių išteklių energetikos krypties studijas.

Atsinaujinančių energijos išteklių nau-
dojimas stipriai prisideda prie kovos su 
klimato kaita, taigi darbas, pasirinkus 
šios krypties specialybes, be abejonės 
bus prasmingas, perspektyvus bei aktua-
lus, kalbant apie šiandieninę situaciją vi-
same pasaulyje. Pabaigę atsinaujinančių 
išteklių energetikos krypties studijas galė-
site dirbti miškininkystės, biokuro ruošos, 
šilumos ir elektros gamybos srityje, tapti 
inžinieriais, technologais ir vadybininkais, 

valdančiais, kuriančiais ir projektuojan-
čiais ateities energetikos sistemas, bioku-
ro gamybos ir ruošimo technologijas. 

Miškai Lietuvoje užima trečdalį terito-
rijos. Kartu su klimato kaitos, biologinės 
įvairovės išsaugojimo, bioekonomikos iš-
šūkiais keičiasi ir miško ūkio sektorius - 
didėja miško ūkio darbų automatizacija, 
skaitmenizacija, auga su miškais sieja-
mi poreikiai ir grėsmės miškams. Miško 
ūkio sektoriuje nepanaudojami medie-
nos likučiai galėtų virsti svarbiomis bio-
pramonės ir bioenergetikos žaliavomis, 
kurias būtų galima panaudoti gaminant 
bioetanolį, biodujas, maisto priedus, bi-
ologinės kilmės trąšas, proteino produk-
tus, įvairias chemijos pramonei reikalin-
gas medžiagas, o nauji kylantys iššūkiai 
didina  biokuro gamybos ir ruošos speci-
alistų poreikį. Nauji iššūkiai didina bioža-
liavų auginimo, perdirbimo ir energetikos 
specialistų poreikį tiek vidaus, tiek tarp-
tautinėje darbo rinkoje.

 
Energetikos ir atsinaujinančių  
išteklių krypties studijas siūlo:
 Kauno technologijos universitetas
 Vytauto Didžiojo universitetas
 Vilniaus Gedimino technikos  
universitetas

 Kauno miškų ir aplinkos  
inžinerijos kolegija

 Biokuro katilinė. 

 Šiuo metu statoma vilniaus koge-
neracinė jėgainė, kurioje panaudo-
jant atsinaujinančios energijos ište-
klius bus gaminama šiluma ir elektra. 

Ateities energetikos iššūkiai reikalauja 
naujų kompetencijų, susijusių su gebėji-
mais kurti naujas sistemas ir modernias 
technologijas energijos gamybai, tiekimui 
ir saugojimui, panaudoti dirbtinį intelektą 
energetinių sistemų valdymui ir t.t.

Lietuva ES yra viena iš pirmaujančių 
šalių biokuro naudojimo srityje.  Šilumos 
tiekimo sistemose energijos generavimo 


