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Lietuvos universiteto įkūrimas

Lietuvos universitetas buvo iškilmingai atidarytas 1922 m. 

vasario 16 d. Universiteto steigimo įsakymą pasirašė einantis 

Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo seimo 

pirmininkas A. Stulginskis.

1922 m. kovo mėn. 4 dieną Lietuvos universiteto Technikos 

fakultete buvo įsteigta Vidaus degimo variklių katedra. 

Technikos fakultete buvo keturi skyriai: Statybos, 

Mechanikos, Chemijos ir Elektrotechnikos su 17 katedrų. 

Mechanikos skyriuje buvo įkurtos Vidaus degimo variklių, 

Mechanizmų ir dirbamųjų mašinų, Mechaninės 

technologijos ir kitos katedros. 



Vidaus degimo variklių katedra



Vidaus degimo variklių katedra Technikos 

fakultete (1922-1930 m.)

Technikos fakultetas buvo įsikūręs Gedimino ir Donelaičio gatvių kampe 

(dabar KTU II - ieji rūmai) – trečiajame aukšte. Šių rūmų pusrūsyje buvo ir 

Variklių laboratorija.

Didieji Lietuvos universiteto rūmai, kurie ilgus metus buvo mūsų katedros buveine. 



Vidaus degimo variklių katedros sujungimas 

su kitomis katedromis (1930-1940 m.)

Nuo 1930 m. universitete numatyti 7 fakultetai – jų tarpe ir Technikos

fakultetas. Technikos fakultete vietoje buvusių 17 liko 11 katedrų. 1930 m.

birželio 7 d., sujungus Vidaus degimo variklių ir Mechanizmų bei

dirbamųjų mašinų katedras, visi Vidaus degimo variklių katedroje jos

personalo skaitomi kursai buvo perduoti naujai sukurtai Pritaikomosios

mechanikos katedrai.

Buvo dėstomi įvairūs kursai kaip garo katilų, techninės termodinamikos,

garo mašinų, vidaus degimo variklių, šaldymas ir vėdinimas, garo mašinos

ir garo turbinos, hidrauliniai varikliai.

Veikė Šiluminių variklių laboratorija. Jai vadovavo doc. V. Gorodeckis.

Greta brėžinių, schemų, senų variklių, įvairių mechanizmų buvo pastatytas

10 kW Siemens-Helske agregatas su žibaliniu varikliu, garo mašina,

žibalu varomas 100 PS galios agregatas, keli seni lokomobiliai.

Laboratorijoje buvo atliekami termodinamikos praktiniai darbai ir garo

mašinų bei vidaus degimo variklių laboratoriniai darbai.

1931 m. iš Vyriausybės gautas 21.000 litų kreditas laboratorijai tobulinti ir 

naujai įrangai įsigyti.



Šiluminių variklių laboratorija  (1930-1940 m.)

Šiluminių variklių laboratorijos, įkurtos 1930 m. įrengimai ir kitas

turtas, buvo išblaškytas įvairiose patalpose, todėl numatyta juos

perkelti į naujai statomas universitetui patalpas Aleksote.

Tačiau dalis patalpų skirtų garo mašinų, vidaus degimo variklių

laboratorijai netiko, todėl įrengimai buvo sustatyti į iš lentų

sukaltame barake.

Technikos fakultetui buvo skirta 1450 m2, tačiau įrengti

mechaniškųjų katedrų laboratorijoms ploto pritrūko.

1936 m. pradėta Mechaninių laboratorijų statyba, o baigta 1937

m. Čia įsikūrė ir Šiluminių variklių laboratorija su garo katilų

skyriumi. Čia buvo sumontuoti du vidaus degimo varikliai, dvi garo

mašinos, lokomobilis garui gaminti, stendai.

1944 m. vokiečių armijai besitraukiant Šiluminių variklių

laboratorija (Aleksote ant kalno) buvo susprogdinta.



PVZ.  Dėstomos disciplinos (1930-1940 m.) 



Šiluminių variklių katedra (1940-1962 m.)

Nuo 1930 metų šilumines disciplinas vedantieji dėstytojai

glaudėsi Pritaikomosios mechanikos katedroje, o 1940

metais vėl tapo savarankiški atkurtoje platesnio profilio

Šiluminių variklių katedroje.

Karo metais savo studijas tęsė ir būsimi šiluminių variklių

katedros absolventai.

Pvz., Jonas Garbaravičius 1943.12.20 kartu su kitais

būsimais diplomuotais inžinieriais apgynė savo diplominius

darbus, tačiau vėliau tarybinės valdžios šie apginti

diplominiai darbai nebuvo pripažinti, juos reikėjo perginti.

Taigi 1945 metais, pakartotinai apgynęs diplominį darbą

,,Kupiškio elektrinė jėgainė“, Jonas Garbaravičius tapo

pirmuoju šiluminės energetikos specialybės absolventu.

Jonas Garbaravičius katedroje dirbo vyr. dėstytoju nuo

1955 – 1996 m.



Istorinės nuotraukos 1943 m. Po diplomų 

gynimo

Dešinėje pusėje stovintys

A.Drobavičius, 

šalia jo – J.Garbaravičius.

Užrašas ant nuotraukos 

nugarinės pusės



Istorinės nuotraukos 1946 m. Po diplomų 

gynimo

A. Drobavičius

stovi kairėje

pusėje.

Užrašas ant

nuotraukos 

nugarinės 

pusės



Pirmieji šiluminė energetikos diplomuoti 

inžinieriai



Katedros kuruotų studijų programų absolventai

1945-2021 m. laikotarpiu Universitetas įteikė katedros 

parengtiems absolventams 3650 termoinžinerijos krypties 

diplomų.

Iš jų 2240 yra diplomuoto inžinieriaus specialybės:

1744 pramonės šiluminė energetika; 

56 atominės elektrinės ir įrenginiai;

440 šaldytuvai ir kompresoriai.  

939 – energetikos bakalauro, 

110 – pramonės termoinžinerijos magistro (1,5 m.), 

361 – termoinžinerijos magistro (2 m.). 



Katedros dėstytojai 

Doc. K.Kajutis, doc. N.Liutikas



Katedros pavadinimų kaita



Istorinis lokomobilis, KPI II rūmuose su 

MŠ-4/1 gr. studentais, 1956 m.



Katedros gyvenimo epizodai, 1965 m.

Diskusijos apie šiluminės technikos procesus vienoje iš katedros laboratorijų. Iš

kairės doc. J. Rudokas, nugara prorektorius P. Švenčianas, doc. R. Makaveckas,

doc. P. Samoška, vyr. dėst. J. Garbaravičius ir A. Drobavičius, 1965 m.



Šiluminės energetikos katedros kolektyvas 

1985 m.



Šiluminės energetikos katedros 

kolektyvas 1987 m.



Šilumos ir atomo energetikos kolektyvas 

1997 m.



Šilumos ir atomo energetikos kolektyvas 

2005 m. (KTU II rūmai)



Šilumos ir atomo energetikos kolektyvas 2010 m.

(KTU II rūmai)



Katedros ir fakulteto persikraustymas 2014 m.  

į buvusio Dizaino fakulteto rūmus

↗



Šilumos ir atomo energetikos katedros 

kolektyvas 2015 m.



Dėstytojų išvykos į pramonės objektus



Parama iš verslo įmonių

UAB Geco investicijos             20 vnt.  knygų         

UAB Axis technologies vaizdinės energetinių objektų priemonės

UAB Enerstena vaizdinės energetinių objektų priemonės



Parama,  stipendijos studentams 

UAB Geco investicijos      2014-2018m.

Vardinė „Jono Vlado Garbaravičiaus stipendija“  2021-2025 m.



Paminėjome  katedros 95 metų jubiliejų



Katedros 100 metų  proga išleista knyga

(knyga paimta iš leidyklos 2022.03.04 d.  8.00 val.)



Ačiū konferencijos rėmėjams



100 metų katedrai


