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Atnaujinimo data 

Mokslo šaka Progr. Registr. Nr.    

Pavadinimas 

Darni atsinaujinančios energetikos plėtra   

Sustainable development of renewable energy     

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Technologijos mokslo srities magistro (arba vienpakopio aukštojo mokslo) kvalifikacinis laipsnis 

Bendrosios inžinerinės žinios  

Pagrindinis tikslas 

Suteikti nuodugnias žinias apie atsinaujinančios energijos šaltinius, jų plėtros galimybes, ekonominę, 

aplinkosauginę bei socialinę reikšmę, išmokyti suprasti jų vertę ir energijos tausojančio naudojimo principus 

ir privalumus. Specifiniai tikslai: išmokyti suprasti, vertinti ir prognozuoti atsinaujinančios energijos darnaus  

naudojimo privalumus  įvairiose gamybos technologijose,  išugdyti gebėjimus kurti ir diegti technologijas ir 

jų fragmentus racionaliai naudojant atsinaujinančios energijos išteklius,  atitinkančius pagrindinius darnios 

plėtros principus. 

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

Studentai turi: 

iš temos: Įvadas. Atsinaujinančios energijos naudojimo perspektyvos ir biosferos apsauga. 

- žinoti ir suprasti klimato kaitos priežastingumą, tendencijas, šiltnamio efekto reiškinius, pagrindines 

sąvokas, klimato kaitos raidą,  alternatyvios energijos plėtros tikslus ir priemones;  

- žinoti pagrindinius globalius susitarimus,  norminius dokumentus ir šalių įsipareigojimus atsinaujinančių 

energijos šaltinių plėtros klausimais;  

iš temos: Saulės spinduliuotės energijos naudojimas energetikoje ir technologijose. 

- žinoti ir suprasti Saulės spinduliuotės intensyvumo kaitą ir dėsningumus; 

- žinoti ir mokėti analizuoti fotoelektrinius modulius, oro ir vandens šildymui skirtų Salės 

kolektorių  efektyvumą, autonominių elektros stočių kūrimo galimybes; 

- žinoti Saulės spinduliuotės pagrindu veikiančias autonominių energetinių sistemų funkcines 

schemas ir taikymo galimybes; 
iš temos: Biomasės paruošimo - konversijos procesai ir jų produktų poveikis aplinkai 

 - žinoti ir suprasti biomasės sąvokas, biomasės potencialo plėtros galimybes, žolinių ir sumedėjusių 

augalų gausinimo technologijas; 

- išmanyti ir mokėti įvertinti  kietojo biokuro ir energetinių žaliavų paruošimo inžinerija, 

konservavimo ir sandėliavimo technologijas, modeliuoti logistikos sistemas; 

- išmanyti biodegalų (biodujų, bioetanolio, biodizelino) ir bioalyvų gamybos technologijos, 

- išmanyti biodegalų naudojimas vidaus degimo varikliuose perspektyvas, poveikį aplinkai;  

- žinoti bioenergijos naudojimo ekonominius ir socialinius aspektus.  
iš temos: Geoterminė energetika 

- išmanyti ir mokėti vertinti geoterminės energijos išteklius, panaudojimo technologijas, efektyvumą; 

iš temos: Hidroenergetika 

- išmanyti ir mokėti vertinti vandens srauto energiją, hidroenergetinį potencialą, panaudojimo technologijas, 

ekonominį ir aplinkosauginį vertinimą; 

iš temos: Vėjo energetika 

- žinoti ir mokėti vertinti vėjo energijos išteklius, panaudojimo technologijas, vėjo jėgainių naudojimo 

ekonominį pagrįstumą, jėgainių poveikį aplinkai; 
iš temos: Degimo procesų generuojama tarša deginant augalinę biomasę, taršos prevencija energetikoje 

- žinoti ir mokėti vertinti augalinės biomasės išteklius panaudojimo kurui galimybes, 

konversijos technologijas, gyvavimo ciklo sudarymo ir analizės metodus, ekonominius 

aspektus, poveikio aplinkai metodus; 
iš temos: Energijos akumuliavimo būdai ir technologinės sistemos 

-     žinoti ir mokėti vertinti elektros energijos akumuliavimą galimybes; 



- žinoti ir mokėti prognozuoti šiluminės energijos akumuliavimą galimybes; 

- žinoti ir mokėti analizuoti atsinaujinančios energijos integravimo galimybes į energetines 

sistemas; 
iš temos: Aplinką tausojantis energijos naudojimas gamybos technologijose 

- žinoti ir mokėti vertinti žemės dirbimo, augalinės biomasės gausinimo technologijas ir 

technologinių procesų energetiką; 

- žinoti ir mokėti analizuoti busto, gamybinių pastatų energetika bei atlikti poveikio aplinkai 

vertinimą; 

- žinoti ir mokėti analizuoti perdirbamosios pramonės technologijų poveikio aplinkai vertinimą. 

iš temos: Atliekų panaudojimas energijos gamybai 

- išmanyti ir mokėti vertinti bioskaidžių atliekų konversijos technologijas, ekonomiką ir poveikio  

aplinkai vertinimo metodus; 

- išmanyti ir mokėti vertinti degių atliekų konversijos technologijas, ekonomiką ir poveikio  aplinkai 

vertinimo metodus; 

- išmanyti pelenų panaudojimo technologijas. 

Anotacija 

Išmokstama suprasti atsinaujinančių energijos išteklių tvaraus  naudojimo svarbą. Įsisavinamos žinios apie 

alternatyvios energijos išteklius, jų perspektyvas ir plėtrą, išmokstami jų gausinimo, vertinimo ir diegimo 

metodai. Analizuojama Europos Sąjungos bei kitų šalių patirtis plėtojant aplinką tausojančių atsinaujinančių 

energijos išteklių naudojimo ir plėtros perspektyvas, žinoti tarpdalykinių mokslinių tyrimų perspektyvą. 

Išmokama sisteminti studijų metu įgytas inžinerines, energijos tausojančio vartojimo, aplinkos apsaugos, 

ekonomines, socialines žinias, jas taikyti praktikoje, rengiant konkrečius projektus jų energetinio ir poveikio 

aplinkai vertinimo metodus.  

 

Modulio paskirtis 

Universitetinių studijų lygmuo 
Dalykų grupė (pagal krypties reglamentą) Dalyko lygis 

Pakopa Rūšis 

Trečioji Doktorantūros Pagrindinis mokslo krypties  

Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką 

1. Studijų sritis  - Inžinerija, gamyba ir statyba, studijų kryptis  Inžinerija ir inžinerinės profesijos  

Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimai 

1. 
Įvadas. Alternatyvios energijos naudojimo perspektyvos ir biosferos apsauga. Šiltnamio efekto 

dujų emisijos ir jų mažinimo būdai. 

2. 
Saulės spinduliuotė. Saulės spinduliuotės energijos naudojimas gyvenamoje aplinkoje, energetikoje 

ir gamybos technologijose.  

3. Biomasė. Charakteristikos. Biociklas.  

 
Biokuro paruošimo ir konversijos procesai degimo procesų generuojama tarša, taršos prevencija 

energetikoje.  

4. Biodegalų (biodujų, bioetanolio, biodizelino) gamybos  ir konversijos procesai.  

 
Biodegalai -  transporto vidaus degimo varikliuose, kogeneracinės jėgainės, išmetimai ir poveikis 

aplinkai. 

5. Geoterminė energetika. 

6. 

Hidroenergetika . Hidrologijos, hidroenergetikos pagrindai, energijos lygtys, energijos 

išteklių vertinimas. Technologijų apžvalga. Hidrologiniai, hidroenergetiniai skaičiavimai, 

skaitmenis modeliavimas. Hidroenergetikos teisinis, aplinkosauginis reguliavimas. 

7. Vėjo energetika 

8. 
Energijos akumuliavimo būdai ir atsinaujinančios energijos integravimo galimybes į 

energetines sistemas; 

9. Atliekų panaudojimas energijos gamybai. 

10. Energijos tausojantis vartojimas.  

 

Studijų metodai: 

Teorinės paskaitos parengtos taikant Microsoft Power Point; taip pat vykdoma konkrečių problemų analizė 

naudojant specialias metodikas ir duomenų šaltinius. Individualiame darbe analizuojama alternatyvių 

energijos išteklių naudojimas konkrečioje doktorantūros tematikoje.  



Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo 

užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius 

padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.  

Pagrindinė literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

Leidinys 

bibliotekoje Ar yra 

knygyne 

Egz. sk. 

fak. 

metod. 

kab. 
šifras 

egz. 

sk. 
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Raila A., Navickas K. sudarytojai Biomasės inžinerija I 

tomas. Akademija: UAB „IDP Solutions“, 2008, 218 p. 
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815-5 
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Katinas V. Energetikos gamybos apimčių iš atsinaujinančių 

energijos išteklių 2008-2025 m. studijos parengimas/ 

Studijos. Elektroninis išteklius, -Lietuvos energetikos 

institutas,  2007, 128p. 

    

6. 
Wind power integration: connection and system operational 

aspects, 2007. 
    

7. 
Biorefinery: from biomass to chemical and fuels/ edited by 
Michele Aresta, Angela Dibendetto, Frank Dumignil. Berlin : 
de Gruyter, 2012. xvii, 445 p. : iliustr. 620.92 ; 662.63/.64.  

    

8. 

Thermochemical processing of biomass : conversion into 
fuels, chemicals / edited by Robert C. Brown. 2011. 
Chichester : Wiley, 2011. xiv, 330 p. : iliustr. 662.63/.64 ; 
620.925.  

    

 

Papildoma literatūra 

Eil.Nr. Literatūros šaltinio pavadinimas 

1. 
K. Kriščiūnas, J. Staniškis, V. Tričys. Šiuolaikinio mokslo tendencijos. Šiaulių universiteto 

leidykla. 2007 m.  

2. 
Nacionalinė energetikos strategija. Lietuvos ūkio ministerija ir Lietuvos energetikos 

Institutas. LEI, 2007  

3. A.Genutis, K.Navickas, A.Stepanas Kietojo biokuro ir biodujų inžinerija Akademija, 2008 

4. 

Revoldas V.,  Denafas G. Degimo procesų ekologiškumo ir emisijų apskaičiavimų 

metodikos patikimumo tyrimai augaline biomase kūrenamuose 

katiluose ir krosnyse. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 2002. Nr.1(19), 43-51 p.  

5. 
Petruševičius, V., Raila, A. Augalininkystės produktų džiovinimas storame nejudančiame 

sluoksnyje /  Akademija, 2009. 262 p. ISBN   978-9955-896-71-5     

6. 
Mittelbach M., Remschmidt C. Biodiesel. The comprehensive handbook. - Graz, Austria, 2004. - 

322 p. 

7. 
Biodyzelinas: žaliavos, gamybos technologijos ir savybės :monografija [sudarytoja Eglė 

Sendžikienė]. Kaunas : Kopa, 2011. 97 p. : iliustr.  

8. 
Boyle G. Renewable energy: power for a sustainable future. - Ed. by G. Boyle. Oxford. Oxford 

University Pres a.o, 1996. XII. - 479 p. 

9. 
Genutis A., Gulbinas A., Navickas K., Šateikis I. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Akademija: 

UAB „IDP Solutions“, 2008, 98 p. 

 

Užsiėmimams reikalingos auditorijos (patalpos), techninė bazė ir programinė įranga 

Užsiėmimo 

tipas 

Auditorijos (patalpos) 

tipas 

Nominalus vietų skaičius 

auditorijoje 

Būtina 

įranga/pastabos 

Koordinuojantysis dėstytojas 

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 



profesorius habil.dr. RAILA Algirdas Jonas  

Padalinys 

Pavadinimas Kodas Indėlis, % 

ASU  Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas IFEBIID001 65 

Dalyko programos bendraautoriai  

Pareigos Mokslo laipsnis, pavardė, vardas Tabelio Nr. 

profesorius dr. Violeta Makarevičienė  

profesorius dr. Petras Punys  

Padalinys  

Pavadinimas Kodas Indėlis, % 

ASU, AEI AEI 25 

ASU, Vandens išteklių inžinerijos institutas VIII 10 

 

Dalyko programos recenzentai 

Pareigos, mokslo laipsnis, vardas, pavardė Institucija/ Padalinys 

Doc. dr. Aloyzas Stepanas ASU Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos 

institutas 

 

 
Studijų modulio vedimo forma Nr. 1 

  

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. Kred. 
T P L S 

R P D 32 32 0 96 160 6 

Dėstomoji kalba 

lietuvių L           

Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1. 2 0 0 6. 4 2 0 

2. 4 4 0 7. 2 4 0 

3. 4 4 0 8. 2 2 0 

4. 6 4 0 9. 2 2 0 

5. 2 6 0 10. 4 4 0 

     32 32  

 

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam pažymiui 

Užduoties tipas Temos(ų) Nr. 
Iš viso, 

val. 

Įtaka 

paž, % 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė (o) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Individualus darbas 2-10 50 40               *               0   

Egzaminas 2-10 36 60                                 0 

Iš viso: - 96 100                  

 
Pastabos: 

Studijų dalyko vedimo forma Nr.  

1-skaitomos paskaitos; 

2-konsultacijų forma (esant pakankamam doktorantų skaičiui gali būti skaitomos paskaitos) 
Egzamino komisija: 

1. Doktoranto mokslinis vadovas  

2. Dalyką dėstantis dėstytojas prof. habil.dr. Algirdas Jonas Raila 

3. Dalyką dėstantis dėstytojas prof. dr. Petras Punys 

 

ASU SM programą parengė: prof. habil.dr. Algirdas Jonas Raila Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos 

institutas  

 

 



Aprobuota instituto posėdyje: Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institute, 2013 10 03 d. 

Protokolas Nr. 3.    

Aprobuota ŽŪIF tarybos mokslo komisijos posėdyje 2014 m. balandžio mėn. 08 d. Protokolas 

Nr. 14/03 

 


