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P
astaraisiais metais tiek Lietuvoje, 
tiek visame pasaulyje sparčiai au-
ga energetikos specialistų poreikis. 

Prognozuojama, kad ateityje jis tik dar 
didės. Tai lemia net kelios priežastys. 
Visų pirma, įsibėgėjant ketvirtajai pra-
monės revoliucijai suvartojama daugiau 
energijos. Pastebimos ir kitos naujų spe-
cialistų paklausą kuriančios tendenci-
jos, tokios kaip decentralizacija, rinkos 
liberalizavimas, elektrifikacija ir skai-
tmeninimas. Antra, Lietuva siekia tapti 
regiono energetikos inovacijų lydere. 
Taip pat kelia aukštus tikslus dekarbo-
nizacijos srityje. „Jau šiandien esame 
tarp lyderiaujančių šalių pagal atsinau-
jinančių energijos išteklių plėtrą, o iki 
2030 metų mūsų siekis yra atsidurti tarp 
penkių ambicingiausių valstybių Euro-
pos Sąjungoje“, – akcentuoja energeti-
kos viceministrė Lina Sabaitienė. 

Planuojama, kad iki 2040 metų pa-
saulio energijos poreikis augs ketvirta-
daliu, o pusę jo ketinama patenkinti per 
atsinaujinančius energijos išteklius. Be 
to, Europos Sąjunga kelia sau ambicin-
gus tikslus iki amžiaus vidurio pereiti 
prie klimatui neutralios ekonomikos ir 
atsisakyti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų.

Taip pat verta paminėti, kad reaguo-
jant į COVID-19 pasekmes Lietuvos eko-
nomikai vien 2020 metais į energetikos 
infrastruktūrą bus nukreipta daugiau 
kaip 1 mlrd. Eur investicijų.  Ateity-
je, Lietuvai siekiant greito energetikos 
sektoriaus atkūrimo ir plėtros, bus rei-
kalingi inovatyvūs sprendimai, o inves-
ticijos į inovacijas sieks iki 2 proc. nuo 
BVP.

„Ir tam, kad įgyvendintume visus 
šiuos užsibrėžtus tikslus, reikės profe-
sionalių energetikos specialistų. Daug 

EnErgEtika – pErspEktyvi karjEra 
sparčiai bEsikEičiančiamE pasaulyjE

specialistų, – įsitikinusi energetikos 
viceministrė L. Sabaitienė. – Makroe-
konominės prognozės rodo, kad 2020–
2030 metais energetikos sektoriuje bus 
sukurta daugiau nei 20 tūkst. darbo 
vietų. Planuojama, kad Lietuvoje didės 
šių specialistų paklausa: mokslininkų, 
tyrėjų, informacinių technologijų spe-
cialistų, inžinierių, architektų, aplin-
kos inžinierių, finansų ekspertų, kurie 
tiesiogiai prisidės prie energetikos ir 
pramonės sektorių „žaliosios“ transfor-
macijos. Tai bus aukštos kvalifikacijos 
specialistai, o jų atlyginimai bus solidūs. 
Jau dabar jie yra statistiškai didesni nei 
šalies vidurkis.“

Šią informaciją svarbu žinoti vyres-
niųjų klasių moksleiviams, turintiems 
apsispręsti, kokią profesiją rinktis ir į 
kokią studijų programą stoti. Iš tiesų 
nėra tiek daug sektorių, kuriuose bai-
gus studijas įsilieti į darbo rinką tikrai 
paprasta (darbdaviai studentams darbo 
vietą dažnai siūlo dar nebaigus studijų). 
Lygiai taip pat į energetiką galima pa-

sukti iš kitų sričių, renkantis perspek-
tyvią magistrantūros studijų programą. 
Yra ir kitų privalumų: sąlygiškai didelis 
darbo užmokestis, karjeros perspek-
tyvos, praktikos ir stažuočių vietos, o 
svarbiausia – prasmingas darbas. 

NePralošiamas PasiriNkimas

Daugelyje sektorių matyti daug nesta-
bilumo, neužtikrintumo, o energetiką 
šiuo atžvilgiu galima laikyti išimtimi – 
energijos reikės visur ir visada. Tie, kas 
jau dabar pasirinks šią kryptį, tikrai ne-
praloš.  

Lietuvos aukštosios mokyklos yra iš-
ties lanksčios ir siūlo daugybę variantų, 
kaip įgyti energetikos sektoriuje reika-
lingą kvalifikaciją (lentelėje pateikiame 
per 30 galimų variantų tiems, kas savo 
ateitį norėtų sieti su energetika). Ener-
getikos sektorius išties yra platus ir turi 
daug specializacijų, pavyzdžiui: elektros 
inžinerija, pastatų energetika, atsinau-
jinanti energetika, aplinka ir energija, 
termoinžinerija, energijos technologi-
jos ir ekonomika, suskystintų gamtinių 
dujų inžinerija ir valdymas bei daugybė 
kitų variantų.

Panagrinėkime tik keletą atvejų, kiek 
visko aprėpia ir kiek daug ilgainiui ima 
suprasti pasirinkusieji energetikos stu-
dijas. Štai Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Pastatų energetikos studi-
jų programa apima energijos gamybą, 
perdavimą ir naudojimą – nuo atsinau-
jinančiosios energijos išteklių panau-
dojimo, išmanaus energijos tiekimo ir 
paskirstymo iki patalpų oro kondicio-
navimo. Ši itin išsami studijų programa 
supažindina su milžinišku energetikos 
sektoriumi, kuriam priklauso ir energi-
jos šaltiniai, ir energijos tiekimo tinklai, 
ir pastatų inžinerinės sistemos. Studi-

juojant įgyjama žinių ir gebėjimų, kaip 
projektuoti tvarias pastatų aprūpinimo 
energija sistemas, jas įrengti, prižiūrė-
ti, analizuoti ir vertinti – nuo energijos 
šaltinio iki vartotojo, atsižvelgiant į jo 
poreikius, poveikį aplinkai ir galimybes 
sutaupyti. Be to, po antro kurso studen-
tai turi galimybę siekti ne tik VGTU, bet 
ir Pietryčių Suomijos taikomųjų mokslų 
universiteto diplomo.  

Galima riNktis iš 30-ies 
studijų ProGramų

O štai ko gali tikėtis pasirinkusieji At-
sinaujinančios energetikos studijų pro-
gramą Kauno technologijos universite-
te. Šios programos studentams suteikia 
galimybę įgyti praktinių žinių didžiau-
sioje Baltijos šalyse Atsinaujinančiųjų 
šaltinių laboratorijoje, praktikuotis 
Lietuvos ir užsienio įmonėse, univer-
sitetuose bei moksliniuose centruose, 
prisidėti vykdant tvarios energetikos 
vystymo projektus. Studijų metu stu-
dentai mokosi atsinaujinančiosios ener-
getikos sistemų projektavimo ir priežiū-
ros, išmaniųjų automatikos ir valdymo 
technologijų taikymo, informacinių 
technologijų, programavimo, skaitme-
ninio valdymo energetikoje, išmaniųjų 
energetikos sistemų projektų valdymo, 
elektros rinkos, energetikos ekono-
mikos modulių ir kt. Ilgainiui jie geba 
įžvelgti ateities energetikos tendencijas, 
kurti naujus energetikos verslo mode-
lius, projektuoti ir diegti aplinką tauso-
jančias energetikos sistemas.

Ypač daug dėmesio ir resursų ener-
getikos specialistams rengti skiria Klai-
pėdos universitetas. Jame šiuo metu siū-
lomos net trys studijų programos, susi-
jusios su energetikos sritimi: Chemijos 
inžinerija (aplinka ir energija), Elektros 
inžinerija bei Jūrų transporto inžinerija 
su Suskystintųjų gamtinių dujų inžine-
rijos ir valdymo specializacija.

eNerGetikos sPecialistus 
reNGia ir koleGijos

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos ko-
legijoje (KMAIK) studentai, pasirinkę 
Hidrotechninės statybos studijų pro-
gramos Atsinaujinančių išteklių ener-
getikos specializaciją (šaką), gali įgyti 
bendrųjų ir inžinerinių žinių apie hi-
droenergetiką, bioenergetiką ir susipa-
žinti su saulės, vėjo, geoterminės ener-
gijos ištekliais bei jų panaudojimo gali-
mybėmis, pasaulyje vykdomais reikš-
mingiausiais inovaciniais projektais, 
šios srities plėtros kryptimis. Kolegijoje 
vykdoma ir Miškininkystės studijų pro-
grama, orientuota į biomasės panaudo-
jimo galimybes, ekonominę vertę bei 
„žaliosios“ energijos gamybos šalutinius 
produktus. Verta paminėti, kad biomasė 
yra vienas svarbiausių atsinaujinančių 
energijos išteklių Lietuvoje. 

Elektros energetikos specialistai 
rengiami Kauno technikos kolegijoje 
(KTK) ir Šiaulių valstybinėje kolegijoje 
(ŠVK). Moderniose studijų programose 

studentai mokosi automatizuoti gamy-
bos procesus, dirbti su šiuolaikiniais 
elektronikos įtaisais ir jų sistemomis. 
Per paskaitas daug dėmesio skiriama 
ketvirtajai pramoninei revoliucijai ir 
procesų valdymui. Kolegijų studentai 
taip pat turi galimybę atlikti praktiką 
energetikos įmonėse ir studijuoti užsie-
nio universitetuose. 

didžiulis sPecialistų trūkumas

Gali kilti klausimas, ar Lietuvos ener-
getikos sektoriui tikrai reikia tiek daug 
ir tokių įvairių specializacijų ekspertų? 
Tikrai taip. Atvirai pripažįstama – jų 
labai stinga. „Dėl plataus energetikos 
sektoriaus masto, kompleksiškumo ir 
vykstančios transformacijos šių specia-
listų poreikis – labai didelis. Vien mūsų 
įmonių grupėje nuolat ieškoma įvairaus 
profilio ir specializacijų inžinierių: au-
tomatinių valdymo sistemų, apskaitų, 
režimų planavimo, eksploatavimo siste-
mų (tiek elektros, tiek dujų), šilumos bei 
automatikos ir matavimo. Taip pat nuo-
lat ieškome įvairių kitų kompetentingų 
specialistų: jėgainės operatorių, šaltkal-
vių, elektrikų, – paaiškina UAB „Ignitis 
grupė“ Darbdavio įvaizdžio ir talentų 
pritraukimo vadovė Monika Statulevi-
čienė. – Dėl inovatyvių projektų gausos, 
siekio patobulinti esamus sprendimus 
ir siūlyti rinkai naujus labai reikalingi 
ir energetikos žinių turintys vadybos, 
projektų valdymo specialistai. Jų išties 
jau dabar stinga, tad kas bus ateityje?“ 

Kadangi numatoma didžiulė vystomų 
projektų plėtra, tie, kas nedvejodami 
įšoks į smarkiai įsibėgėjantį energetikos 
pokyčių traukinį, neabejotinai džiaugsis 
ir nesigailės pasirinkę tokį kelią.

Lygiai taip pat specialistų stinga ir ki-
toms Lietuvos energetikos bendrovėms. 
Tarkime, bendrovė „Litgrid“ ieško tokių 
specialistų: relinės apsaugos ir automa-
tikos inžinierių, energetikos inžinierių, 
energetikos analitikų, linijų inžinie-
rių-projektuotojų, projektų vadovų, fi-
nansų analitikų, IT administratorių ir 
IT architektų. O štai bendrovei „Amber 
Grid“ trūksta dujų, termoinžinerijos ir 
energetikos sektoriaus inžinierių, auto-
matikos inžinierių, metrologų, teritori-
jų planavimo specialistų. Bendrovė „Te-
tas“ sunkiai randa energetikos objektų 
projektuotojų, relinės apsaugos ir auto-
matikos inžinierių, oro linijų inžinierių, 
darbų saugos specialistų (turinčių ener-
getikos srities išsilavinimą). Lygiai taip 
pat energijos specialistų stygių (ypač in-
žinierių šilumininkų) jausti pradeda ir 
nemažai Lietuvos šilumos ūkio įmonių.

Svarbu žinoti, kad šiuo metu Lietu-
voje kuriamos kompleksinės šilumos 
ir vėsumos tiekimo sistemos, į kurių 
sudėtį įkomponuojama elektros gene-
racija, saulės kolektoriai, šilumos siur-
bliai, šilumos trumpalaikė ir sezoninė 
akumuliacija, atliekų utilizavimas ir 
kt., – siekiama įgyvendinti išmaniųjų 
miestų (smart city) koncepciją. Dėl šios 
priežasties vis auga tiek tradicinės, tiek 
išmaniosios energetikos specialistų 
poreikis. O tie, kurie savo kompetenci-
jomis jungia kelias skirtingas sritis, yra 
tiesiog graibstyte graibstomi. 

Matant tokį trūkumą ir tokį porei-
kį rinktis profesiją ir projektuoti savo 
ateitį bei karjerą tampa gerokai len-
gviau. 

G a b r i e l i u s  V a l i n č i u s

Prasmingas darbas ir solidus atlyginimas – energetikos srityje tai tikrai misija įmanoma.


