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Dalyko grupė* Dalyko tipas** Studijų forma 
Struktūra*** Iš viso 

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

SK P 
Nuolatinė (NL)  26 12 3 39 

80 3 
Ištęstinė (I) 10 6 25 39 

*Dalyko grupė: BS – bendrieji studijų dalykai; SK – studijų krypties dalykai. 

**Dalyko tipas: P – privalomas dalykas; A – pasirenkamas (alternatyva). 
***Struktūra: T – teorija; P – seminarai, praktikumai, laboratoriniai darbai;  K – konsultacijos; S – savarankiškas darbas.  

 

Anotacija 

Dalyko tikslas suteikti žinių apie pagrindinius elektros energetikos sistemų įrenginius, skirtus gaminti, perduoti, 

skirstyti ir vartoti elektros energiją. Analizuojami elektros energijos gamybos šaltiniai, aukštosios ir žemosios įtampos 

elektros tinklų elementų konstrukcija ir veikimo principai, elektros pastočių paskirtis, konstrukcijos ir schemos. 

Formuojami teoriniai ir praktiniai gebėjimai atlikti pagrindinių elektros tinklų elementų skaičiavimus. Pateikiamos 

žinios apie tinklų normalių ir avarinių režimų skaičiavimus.  

 

 

 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų 

pasiekimų vertinimo metodais 

Studijų programos 

rezultatai 
Studijų dalyko rezultatai Studijų metodai 

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

2.1. Geba savarankiškai 

atlikti elektronikos ir 

elektrotechnikos problemų 

analizę, nagrinėti 

inžinerinius uždavinius, 

elektros gamybos ir 

skirstomųjų įrenginių 

veikimo sąlygas. 

2.1.1. Geba pasirinkti ir taikyti 

elektros ES energetikos 

standartus ir techninius 

norminius dokumentus. 

Paskaita, norminių 

dokumentų analizė,  darbas 

grupėje. 

Praktikumų gynimas 

(4,5), egzaminas raštu. 

2.1.2.  Žino elektros energijos 

gamybos būdus, elektros  tinklų 

schemas ir parametrus,  

aukštosios įtampos įrenginių 

konstrukcija, veikimo principus. 

Paskaita, diskusijos, 

praktikumai,  teorinis 

modeliavimas, mokymosi 

medžiagos studijavimas 

virtualioje mokymosi 

aplinkoje Moodle. 

Praktikumų gynimas 

(6), egzaminas raštu. 

3.2. Supranta 

elektrotechnikos, 

automatikos įtaisus ir 

sistemas, taiko 

matematinius metodus bei 

kompiuterinę programinę 

įrangą. 

3.2.1. Geba vertinti perdavimo 

ir skirstomojo tinklo  darbo 

ypatumus, pasirinkti ir  

apskaičiuoti parametrus ir 

charakteristikas, naudojant  

matematinius metodus bei 

standartines kompiuterines 

programas.  

Paskaita, darbas grupėje, 

atvejų analizė, praktinių 

užduočių sprendimas, 

diskusijos. 

Praktikumų gynimas 

(7), kontrolinis darbas 

(1-5), savarankiško 

darbo gynimas, 

egzaminas raštu. 

5.1. Geba parinkti 

technines priemones 

elektros ir automatizuotų 

sistemų montavimui ir 

eksploatavimui, derinti 

teorines ir taikomąsias 

žinias, sprendžiant 

elektronikos ir elektros 

inžinerijos srities 

problema. 

5.1.1. Žino elektrinių, pastočių, 

elektros tinklų bei elektros 

vartotojų parametrų ir režimų 

skaičiavimo bei projektavimo 

pagrindus. 

Paskaita, darbas grupėje, 

atvejų analizė, praktinių  

užduočių sprendimas, 

diskusijos. 

Praktikumų gynimas 

(8), kontrolinis darbas 

(6-8), savarankiško 

darbo gynimas, 

egzaminas raštu. 

 

 

 



 

Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

NL forma 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

I forma 
S 

Iš viso 

val. 

T P K T P K 

1. Elektros energetikos sistemos sandara ir veikimo 

principas, sistemos elementų žymėjimai schemose. 

ES standartai, norminiai aktai. 

ArcGIS panaudojimas elektros energetikoje. 

Lietuvos regionų perdavimo ir skirstomųjų tinklų 

žemėlapių sudarymas, jų  analizė.  

2 2 0 2 1 1 4 8 

2. Elektrinių paskirtis ir pagrindiniai tipai. 

Šiluminės, atominės, hidroelektrinės, vėjo elektrinės. 

Vėjo ir mažųjų HE plėtros galimybių vertinimas, 

naudojant ArcGIS technologijas. 

Savarankiškas darbas. Lietuvos VE žemėlapio 

sudarymas ir analizė. 

4 2 0 2 1 3 6 12 

1. 3. Elektros tinklų elementai. Aukštosios ir žemosios 

įtampos komutaciniai aparatai. Galios ir matavimo 

transformatoriai.  

3 1 1 1 1 3 4 9 

4. Transformatorių pastočių ir skirstyklų schemos ir 

konstrukcija. Elektrinių savosios reikmės. 
 

2 0 0 0 0 2 4 6 

4. Elektros oro ir kabelių linijos. Konstrukcijos,  

pagrindinių parametrų skaičiavimai. Tinklo 

duomenų GISEDU bazės naudojimas linijų ir 

transformatorių parametrams nustatyti. 

1 praktikumas. Oro ir kabelių linijų parametrų 

skaičiavimas.  

4 1 0 1 0 4 4 9 

5. Įtampos, galios ir energijos nuostolių skaičiavimas   

linijose ir transformatoriuose. Magistralinio ir 

žiedinio tinklo skaičiavimas. 

2 praktikumas. Įtampos, galios ir energijos nuostolių 

skaičiavimai linijose ir galios transformatoriuose. 

 

3 1 0 1 1 2 3 7 

1 kontrolinis darbas (temos 1-5). 0 1 0 0 1 0 0 1 

6. Avariniai elektros tinklų režimai. Trumpųjų 

jungimų srovių skaičiavimai. 

3 praktikumas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas 

aukštosios įtampos tinkluose. 

2 1 1 1 0 3 2 6 

7. Elektros sistemų relinė apsauga ir automatika.   
4 praktikumas. Relinės apsaugos įtaisų nuostatų 

skaičiavimas. 

4 1 0 1 0 4 4 9 

8. Reaktyviosios galios kompensavimas.  

5 praktikumas. Reaktyviosios galios įrenginių parametrų 

skaičiavimas. 

2 1 0 1 0 2 3 6 

2 kontrolinis darbas (temos 6-8). 0 1 0 0 1 0 0 1 

Pasirengimas egzaminui 0 0 1 0 0 1 5 6 

Bendras valandų skaičius 26 12 3 10 6 25 39  80 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko 

rezultatų Nr. 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

X1  

2.1.1. 

2.1.2.   

Studijų dalyko pagrindinių sąvokų ir apibrėžčių supratimas ir gebėjimas taikyti praktikoje.  Praktinių 

užduočių atlikimo kokybė, sprendimų pateikimas ir jų argumentavimas.   



3.2.1.  

 

Gebėjimas skaičiuoti perdavimo ir skirstomojo tinklo  darbo režimus,  naudojant matematinius 

metodus bei standartines kompiuterines programas. Praktinių užduočių atlikimo kokybė. 

5.1.1. Dalyko rezultatuose įvardintų žinių įsisavinimas. Pateiktų sprendimų racionalumo pagrįstumas. 

Problemų identifikavimas,  praktikumų sprendimų pateikimas ir jų argumentavimas. 

X2  

2.1.1. 

2.1.2. 

3.2.1. 

5.1.1. 

Praktinių darbų atlikimo ir pristatymo kokybė. Studijų dalyko rezultatų ir taikymas situacijoje. 

Žinių apie elektros energetikos sistemos elementus, jų veikimo principus, pagrindinių parametrų 

funkcialumo išmanymas. 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas.  

IKV = 0,5X1 + 0,5X2 

X1 – 2 kontrolinių (50%), 5 praktikumų (10%) ir 2 savarankiškų darbų (40%) įvertinimo vidurkis; 

X2 – egzamino įvertinimas. 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Technologijų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. Deksnys R., Staniulis R., Miškinis V. (2010).  Elektrinių ir pastočių 

elektrinė dalis.  Technologija, Kaunas. 

4 - 

2. Musial. E. Elektros energetiniai įrenginiai ir instaliacija. .Kaunas, 

Šviesa, 2001. 

10 - 

3. Navickas A. (2007).  Elektros energetikos sistemų patikimumas. 

Technologija, Kaunas. 

4 - 

4. Svinkūnas G., Navickas A. (2014, 2011).  Elektros energetikos 

pagrindai. Technologija, Kaunas.  

25 - 

5. Šatas J. (2006). Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai. KU leidykla, 

Klaipėda.  

25 - 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1.   Elektros įrenginių įrengimo bendrosios  taisyklės (2012). Energetika,Vilnius. 

2. Isoda G. (2008). Elektros technologijos žinynas. Energetikų mokymo centras, Vilnius. 

3. Bailyss C.J., Hardy B.,J. (2007). Transmission and distribution electrical engineering. Oxford, Elsevier. 
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