EDUARDAS BUINEVIČIUS
(1915 – 1996)
Petrašiūnų elektrinės (Kaunas) mechaninių
dirbtuvių viršininkas, katilų cecho viršininkas,
nuo 1963 m. iki 1975 m. “Kauno šiluminių
tinklų” vyriausias inžinierius
Aukštesniosios technikos mokyklos Mechanikos
specialybės absolventas
(studijas baigė 1937 m.)

Eduardas Buinevičius gimė 1915 m. liepos 4 d. Petrapilyje (Sankt Peterburge). 1921 m. tėvai
grįžo į Lietuvą. 1925 m. persikėlė į Kauną. Eduardas Buinevičius mokėsi „Aušros“ berniukų
gimnazijoje.
1932 m. E. Buinevičius įstojo į Aukštesniąją technikos mokyklą, kurią baigė 1937 m. ir įgijo
mechaniko techniko kvalifikaciją.
Tais pačiais metais įstojo į Kauno universitetą, tačiau buvo pašauktas į karinę tarnybą, kurią
atliko aviacijos dirbtuvėse Aleksote. Dalyvavo pirmojo lietuviško lengvojo bombonešio AMBO VIII
konstravimo darbuose, kuriems vadovavo Antanas Gustaitis. Per du tarnybos metus nubraižė apie 500
brėžinių. 1938 – 1939 m. mokėsi ir baigė civilinių lakūnų kursus Lietuvos aeroklube. Baigęs tarnybą,
gavo darbą autobusų parke, garažo mechaniku.
Nuo 1943 m. pradėjo dirbti Petrašiūnų elektrinėje. 1944 m. besitraukdama vokiečių kariuomenė
susprogdino Petrašiūnų elektrinę. E. Buinevičius aktyviai dalyvavo elektrinės atstatymo darbuose. Jis
dirbo vyresniuoju inžinieriumi, elektrinės mechaninių dirbtuvių viršininku, vėliau – katilų cecho
viršininku. 1947 m. birželio 7 d. iš Petrašiūnų elektrinės į Petrašiūnų popieriaus fabriką buvo pradėtas
tiekti garas 164 m ilgio garotiekiu, nutiestu 7 m. aukštyje ant medinių atramų. Ši data laikoma
centralizuoto šilumos tiekimo Lietuvoje pradžia. 1952 m. E. Buinevičiui suteiktas inžinieriaus vardas.
1963 m. buvo įkurta „Kauno šiluminių tinklų“ įmonė, kurioje iki 1975 m. vyriausiuoju inžinieriumi
dirbo Eduardas Buinevičius.
Sulaukęs pensinio amžiaus, toliau liko dirbti įmonėje techninį darbą. Domėjosi Lietuvos
technikos, energetikos istorija, rinko eksponatus. Kauno šilumos tinklų įmonėje buvo įkurtas
Energetikos muziejus. Pastačius 3 aukštų pastatą, čia buvo surinkta, eksponuojama ir saugoma apie 22
tūkstančius įvairių eksponatų – energetikos mašinų, aparatų, prietaisų, leidinių, nuotraukų. Eduardui
Buinevičiui pasitraukus iš įmonės, muziejus neišliko.
Eduardas Buinevičius buvo aktyvus ne tik darbe, bet ir sporte, visuomeniniame gyvenime. Dar
mokydamasis Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje jis priklausė 1931m. įkurtam aviacijos sporto
būreliui, kurio nariai statė, bandė, skraidė savo gamybos sklandytuvais. Teoriniam pasirengimui
mokyklos vadovai pakvietė konsultantą, aviacijos specialistą leitenantą G. Haidrikį (G. Radvenį) ir
suteikė galimybes statyti sklandytuvus ATM praktinio mokymo dirbtuvėse. E. Buinevičius dalyvavo
statant 5 sklandytuvus, o 2 sklandytuvų statybai jau pats ir vadovavo. Dalyvavo Nidos sklandymo
mokyklos vasaros treniruočių stovyklose. 1933 m. gavo „C“ klasės, o 1934 m. „B“ klasės piloto laipsnį.
Nidos muziejuje dabar galima pamatyti E. Buinevičiaus sklandytojo pažymėjimą. Eduardas
Buinevičius Aukštesniojoje technikos mokykloje aktyviai sportavo, žaidė futbolą, buvo ATM futbolo
komandoje. Grojo ATM orkestre mandolina ir bandža. Mėgo čiuožimą.
Kauno technikos kolegija didžiuojasi, kad jos parengti specialistai su išmanymu, dideliu
entuziazmu ir atsidavimu kūrė Lietuvos energetikos istoriją.
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