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Nacionalinė energetikos strategija
gali tapti pagrindu neatsakingam
valstybės lėšų švaistymui
Jonas Burkus

Netyla kalbos dėl Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės energetikos strategijos. Nors dėl jos egzistavimo būtinybės
niekas neabejoja, vis dėlto daugelis specialistų ją vertina tik kaip neatsakingai sudėliotų šūkių visumą. Deja, toks
svarbus dokumentas gali tapti pagrindu neatsakingam valstybės lėšų švaistymui, tikros energetinės nepriklausomybės
atitolinimui.
Pastaruoju metu vyko daug konferencijų, nagrinėjančių Lietuvos energetinę
ateitį ir visose jose atsirasdavo solidžių
specialistų ir ekspertų, tiek iš Lietuvos,
tiek iš kviestinių užsienio svečių, oponuojančių mūsų Energetikos ministerijos specialistų sukurtai energetinei
strategijai. Oficialiai buvo teigiama, kad
turėdami pakankamai alternatyviosios
energetikos resursų, per 10-12 metų
galime tapti pilnai energetiškai nepriklausomi ir be Visagino branduolinės
elektrinės. Todėl taip ir lieka neaišku,
kodėl ši Vyriausybė pasirinko brangiausią Lietuvos gyventojams alternatyvą –
atominę energetiką.

vykdoma Visagino atominės elektrinės
statyba yra sunkiai suderinami dalykai.
Deja, net žiniasklaidoje vengiama kalbėti apie galimas alternatyvas, tad kyla
abejonių, ar tikrai mūsų žiniasklaida yra
visiškai nepriklausoma.

Deja, tik tylomis kalbama, kad laisvos Baltijos šalių ir Skandinavijos šalių elektros
energijos rinkos vystymas ir tuo pat metu

Atidžiau nagrinėjant Vyriausybės pat
virtintą Nacionalinės energetikos strategiją, nesunku pastebėti, kad ji neturi

National Energy
Strategy May Lead
to Irresponsible
Squandering of
State Funds

A number of conferences were held recently
on the future of the energy sector in Lithuania. In all of them respectable experts both
from Lithuania and foreign countries criticized
and opposed the energy strategy formed by
the specialists from our Ministry of Energy.
The official position was that with sufficient
alternative energy resources, in 10-12 years
Lithuania could become energetically independent even without the Visaginas Nuclear
Power Plant. Therefore it remains unclear why
this Government has opted for the most expensive alternative for people of Lithuania –
nuclear energy.

Kitose šalyse (pvz., Suomijoje ar JAV)
branduolines jėgaines stato verslininkai,
o valstybė, geriausiu atveju, už tam tikrą
sumą verslininkams suteikia valstybinę
paskolos garantiją. Deja, Lietuvos Vyriausybė tokios galimybės net nesvarstė. Be
to, visą šį laiką konkursas dėl atominės
elektrinės statybos projekto gaubiamas
dirbtina migla, mistifikuojamas įvairiomis grėsmėmis.

nei kalendorinio grafiko, nei vykdomų
energetinių projektų eiliškumo. Paprasčiau tariant, nėra aišku, ką ir kokia eile
daryti. Strategijoje minimos milijardinės
sumos, tačiau nenurodomi jų gavimo ar
generavimo šaltiniai. Dar įdomiau, kad
vienas terminas strategijoje vis dėlto
nustatytas – iki 2020 m. numatyta pastatyti atominę elektrinę. Kadangi vien
tik atominės elektrinės užsakymo specifikacijų paruošimas trunka keletą metų,
toliau - jų gamyba, montavimas, tad nesunku suprasti, kad toks planas yra ne
kas kita, o utopija. Net suomiai nesitikėjo, kad jų statoma atominė elektrinė
ir ženkliai pabrangs, ir jos statyba užsitęs. Keista, kad tokie dalykai lietuviškoje
strategijoje nebuvo įvertinti.
Kalbos apie elektros energijos sistemos

ENGLISH

Jonas Burkus
The debate regarding the already Government
approved National Energy Strategy continues.
Everyone agrees on its necessity; however, the
majority of experts consider it an irresponsible
compilation of declarations. It is unfortunate
that such an important document may lead to
irresponsible squandering of State funds and
alienation of the energetic independence.

Sadly, everyone is aware that the development of a liberal energy market in the Baltic
and Scandinavian countries on the one side
and construction of the Visaginas Nuclear
Power Plant on the other is hardly compatible. Unfortunately, even the media avoids
talking about the possible alternatives. This

raises doubts whether our media is really independent.
In other countries (for e.g., Finland and the US)
the nuclear power plants are constructed by
private businesses; and the state, at its best,
provides a state guarantee for the loan. Sadly, the Lithuanian Government did not even
consider such a possibility. Entire tender for
nuclear power plant construction project
was and continues to be artificially mystified
by the Government with various benefits or
even threats.
The Government-approved National Energy
Strategy has no timetable or priority list of the
planned projects. Simply put, it is not clear what
to do and in what order. The strategy is making references to billions, but remains silent as
to the sources or ways to generate those billions. What is even more interesting is the fact
that the only term established in the strategy

Giedrės Barkauskaitės nuotr.
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sinchronizavimą su kontinentinėmis Europos Sąjungos šalimis nėra nei techniškai, nei finansiškai pagrįstos. Iki šiol dar
bijoma viešai pripažinti, kad atsijungimas nuo Rusijos energetinės sistemos
net neplanuojamas. Manoma, kad korėjiečių firmos KEPCO atsisakymas dalyvauti VAE statyboje gali būti siejamas
ir su to, kad naujosios branduolinės jė-

gainės galios rezervavimas lieka Rusijos
kompetencijoje, o tada galimi VAE pelnai
turėtų koreliuotis su tos šalies vykdoma
energetine politika.

is 2020, which is the term for finalizing the construction of a nuclear power plant. Preparation
of specifications of the nuclear power plant
alone takes a few years, and then the process
continues with manufacture and installation. It
is easy to understand that such a plan is nothing but utopia. Even the Finns did not expect
that their nuclear power plant would end up
being significantly more expensive, and the
construction would be delayed. It is strange
that such things were not considered in the
Lithuanian strategy. Talks about synchronization of the power system with the continental
European Union countries are neither technically nor financially substantiated. There is still
reluctance to admit that disconnecting from
the Russian energy system is not even planned.
It is believed that reasons behind the refusal
by the Korean company KEPCO to participate
in the construction of the Visaginas Nuclear
Power Plant may be linked to the fact that

reservation of the power of the new nuclear
power plant remains in the competence of
Russia, which means that the potential profits of the investor would be correlated with
Russian energy policy.

Strategijoje taip pat nėra jokių skaičiavimų dėl visų Lietuvos energijos poreikių
perspektyvos. Tiek dabar statomi energetikos objektai (pvz., naujasis elektros

The strategy also does not contain any estimates of the overall energy demand perspectives in Lithuania. Both the new energy
objects currently under construction (for e.g.,
the new power generation unit in Elektrėnai)
and the newly planned nuclear power plant
are constructed in accordance with outdated
and inefficient energy generation standards.
Again, the lakes will be heated instead of buildings; and again, damage will be done to the
environment. There is no explicit connection
between the declared energy policy of Lithuania and the plans of Latvia and Estonia. In reality, however, there are signs that it has been
agreed upon passive standpoint with respect
to alternative energy.

gamybos blokas Elektrėnuose), tiek ta
pati planuojama naujoji atominė elektrinė konstruojama pagal jau šiuo metu
pasenusius ir neefektyvius energijos
ruošimo standartus – vėl bus šildomi
ežerai, o ne pastatai, vėl bus kenkiama gamtai. Strategijoje taip pat nėra
aiškiai pasakyta, kaip Lietuvos deklaruojama energetinė strategija dera su

The strategy does not address all possible alternatives. What if the power would be cheaper
without the nuclear power plant? Maybe there
are other ways to ensure faster and sustainable energetic independence of Lithuania (e. g.
decentralized distribution of energy, increased
support for renewable energy, liquid natural
gas terminal, circular energy networks, etc.).
After all, every ordinary Master thesis would
have a detailed analysis, a SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis
and other basic things.
“Everything in the world is changing rapidly,
particularly in the energy market. There is an
extremely rapid development of technology. Therefore for a small country like us such
grand project is very risky. We have enough
resources of alternative energy”, - recently
spoke prof. Rudzkis, discussing the economic
situation of the Baltic countries and Poland. –
„... After the construction of Visaginas Nuclear
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tas energijos paskirstymas, aktyvesnis
atsinaujinančios energetikos rėmimas,
suskystintų dujų terminalas, energetinių tinklų žiedinimas ir t.t.). Galbūt tai
sutapimas, bet jau dabar pastebima,
kad alternatyviai energetikai Lietuvoje
tenka tik podukros vaidmuo.
„Pasaulyje viskas labai sparčiai keičiasi,
ypač energijos rinkoje. Vyksta nepaprastai staigus tobulėjimas technologijų srityje. Todėl mums, mažai šaliai, planuoti
grandiozinį projektą yra labai rizikinga.
Alternatyvios energijos išteklių mes turime pakankamai“, - neseniai kalbėjo
prof. Rimantas Rudzkis, aptardamas Baltijos šalių ir Lenkijos ekonominę situaciją.
„Pastačius Visagino atominę elektrinę,
strateginiai investuotojai be jokių abejonių sieks iš mūsų įsipareigojimų, kad
energija būtų brangiai supirkta.”
Ramūno Danisevičiaus nuotr. | www.danisevicius.lt

Buvęs ilgametis Lietuvos energetinės
sistemos vyriausiasis inžinierius Algirdas Stumbras taip pat negali suprasti,
kam šiuo metu vyksta nei energetiškai,
nei ekonomiškai nereikalingos atominės
elektrinės propagavimas. Tai lyg egiptietiškos piramidės statymas – nei tikslai,
nei finansai nesvarbu.

Latvijos ir Estijos energetikos sektorių
plėtros planais.
Strategijoje nenagrinėjamos ir visos galimos alternatyvos. Juk joks eilinis magistrinis darbas neapsieitų be detalios
analizės, be SSGG (stiprybių, silpnybių,

galimybių, grėsmių, angl. SWOT) analizės
ir kitų elementarių dalykų. Gal be atominės elektrinės energija būtų pigesnė?
Gal yra kitų būdų, kurie galėtų greičiau
ir labiau užtikrinti energetinę Lietuvos
nepriklausomybę (pvz., decentralizuo-

Dėl strategijos abejonių turi ir ekonomistas dr. Raimondas Kuodis. Jis nurodo, kad jo žiniomis nėra atlikta patvirtintos strategijos kaštų ir naudos analizė,
tad sunku įvertinti strategijos siūlomų
priemonių realią naudą. Tokie sprendimai turi būti ypač pasverti ir apskaičiuoti, nes pabrangusi elektra padarytų
visą mūsų pramonę nekonkurentabilia.
„Vyriausybė, kuri tvirtina, kad ji yra žinių
ekonomikos vyriausybė, niekaip neprii-

ENGLISH
Power Plant, the strategic investors will seek
commitment that the energy will be sold at
high prices“.
A former long-time chief engineer of the
Lithuanian energy system Mr. Algirdas Stumbras is also unable find reasons for the current promotion of the nuclear power plant,
which is unnecessary both from energy and
economic perspectives. It is like building an
Egyptian pyramid: neither goals nor the finance matter.
Economist dr. Raimondas Kuodis also has
doubts about the strategy. He notes that to
his knowledge a cost-benefit analysis of the
approved strategy has not been performed,
thus it is difficult to assess the real value of the
proposed measures. Such decisions must be
well weighed and calculated, as increase in
electricity prices would make our entire industry uncompetitive. “The Government, which
claims to be the Government of knowledge-

based economy, does not manage to prepare
the promised cost-benefit analysis. Therefore
we often wander blindly, have some strange
ideas that are not based neither on numbers
nor the possibilities. The misery is that in our
country PowerPoint (presentations‘ dominant
– ed. note) prevails over Excel (computational
dominant – ed. note), and it should be vice
versa if we want to live a wealthy life. The National Energy Strategy is a perfect example
of this,” – noted Mr. Kuodis during the conference „Sustainable development: growth and
energy”, organized by the Lithuanian Confederation of Industrialists.
The National Energy Strategy also received
many remarks from dr. Stasys Bačkaitis, the
vice-president for academic affairs of the Lithuanian American community, as well as from
prof. Rimas Slavickas, a scientist currently residing in Canada. They point out that the fact
of decreasing Lithuanian population has not

been taken into consideration when speaking of the future energy demand; however,
such decrease will also result in lower power
demand. The scientists stress that the strategy
is ignorant as to the technology advancement.
According to all scientific developments, approximately by the year 2020 the commercial market place will contain small modular
nuclear power plants. The latter will have advanced technologies, they will be cheaper,
and thus such projects can be implemented
much easier. They would be particularly suitable for fulfilling electricity and heat demands,
if placed near biggest cities. Meanwhile, the
Visaginas Nuclear Power Plant would use entire thermal energy for heating of Drūkšiai lake.
The power capabilities of the small nuclear
power plants may be increased by installing an
additional reactor in view of particular needs
at particular times. Small plants could be introduced gradually and allow to avoid huge
debts (or undertakings) for Lithuania. Accord-
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ma žadėtos sąnaudų ir naudos analizės,
todėl dažnai klaidžiojame aklai, turime
kažkokių keistų idėjų, kurios neparemtos nei skaičiais, nei galimybėmis. Ir šiaip
yra bėda, kad šalyje vyrauja Powerpoint
(parodomoji dominantė – red. pastaba),
o ne Excell (skaičiuojamoji dominantė –
red. pastaba), nors turėtų būti atvirkščiai, jeigu norime gyventi turtingai. Nacionalinė energetikos strategija yra visa
to pavyzdys.” – teigė Raimondas Kuodis
Lietuvos Pramonininkų konfederacijos
organizuotoje konferencijoje „Darnusis
vystymasis: plėtra ir energetika“.
Nacionalinės energetikos strategijai
daug pastabų turi ir Amerikos Lietuvių
bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkas mokslo reikalams dr. Stasys
Bačkaitis, taip pat Kanadoje gyvenantis
mokslininkas prof. Rimas Slavickas. Jie
nurodo, kad kalbant apie ateities elektros
energijos poreikius visiškai nekalbama
apie Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijas, kas taip pat žymiai
mažins elektros poreikius. Mokslininkai
pabrėžia, kad strategijoje nėra įvertintas
technologijų tobulėjimas. Pagal nuolat
besivystančio mokslo tendencijas apie
2020 m. komercinėje rinkoje turėtų atsirasti mažosios modulinės branduolinės jėgainės, kurios turės pažangesnes
technologijas, jos bus pigesnės, tad
tokie projektai gali būti daug lengviau
įgyvendinami. Jos ypač tiktų elektros ir
šilumos poreikių tenkinimui statant jas
prie didesnių miestų, palyginimui Visagino atominė elektrinė turėtų perteklinę
šilumą tiesiog panaudoti Drukšio ežero šildymui. Mažųjų branduolinių galią
būtų galima didinti įrengiant papildomą

ingly, there would be no need for a strategic
investor with all projected and un-projected
transfers of control, because Lithuania would
not be in a position to prevent such transfers
without having the controlling stake. Lithuania
already has experience in this area: Mažeikių
nafta is a perfect example of such continuous transfers.
The American scientists note that the strategy is silent as to the installation of energy
saving measures in the transmission and distribution networks before 2020. The beginning of the energy saving is projected only
after 2020. Currently the energy losses in the
networks are huge – from 7 to 10 percent in
electricity transmission and 14 percent in heat
transfer networks. In case of electricity, this
corresponds to production of approximately
two Kaunas hydropower plants. Provided the
energy losses are reduced at least by 50 percent, there would be no need to build an ad-

350+650 MW

Baltijos šalių ir IPS/UPS energetinė sistema

reaktorių pagal atsiradusius poreikius ir
laiką. Pradėjus jų laipsnišką įdiegimą,
tai neapkrautų Lietuvos milžiniškomis
skolomis (ar įsipareigojimais), taigi nereikėtų ir jokio strateginio investuotojo. Pagal šiuo metu Vyriausybės siūlomą
ir patvirtintą planą atominę energetiką
valdytų strateginis investuotojas, turintis kontroliuojantį akcijų paketą. Lietuva, neturėdama kontroliuojančio akcijų
paketo, negalėtų įmonės, kuri būtų valdoma strateginio investuotojo, valdyti,
taigi neturėtų ir galimybių stabdyti tokios įmonės perpardavimų. Šioje srityje Lietuva jau turi patirties - Mažeikių
nafta yra geras tokio perpardavinėjimo pavyzdys.

Amerikiečiai mokslininkai pastebi, kad
strategijoje net neužsimenama apie
elektros energijos taupymo priemonių įdiegimą perdavimo ir paskirstymo
tinkluose iki 2020 m. Joje numatoma,
kad energijos taupymas prasidės tik po
2020 m. Jau dabar tinkluose prarandamas didžiulis energijos kiekis – nuo 7 iki
10 proc. elektros perdavime ir 14 proc.
šilumos perdavimo tinkluose. Elektros
atveju tokie praradimai atitinka maždaug dviejų Kauno hidroelektrinių gaminamą elektros energiją. Sumažinus
energijos praradimus tinkluose bent
50 proc. nereikėtų statyti, sakykime,
papildomos jegainės, arba deginti bet
kokį kurą papildomo generatoriaus va-

ditional power plant or waist any type of fuel
for the propulsion of the additional generator.
Unfortunately, the strategy does not foresee
such measures until 2020.

Commission. Reorganization of the power
generation facilities, that is, large-scale State
assets, is overseen by the State Controller Mrs.
Giedrė Švedienė, wife of Mr. Švedas (the author of this article has no substantiated reasons
to doubt the competence of the mentioned
state officials). Who can deny that after closing
LEO LT we created an even more dangerous
creature, and now we do not know whether
to sell it or to lease it. After the withdrawal of
the Koreans from the tender, the active Concessions Commission will resume the selection of investors. Whether the members of the
commission are sophisticated energy experts
or are simply naive, only time will show. Or
maybe they consider us naive?

The strategy almost does not mention the need
of “smart” networks. According to the speakers, installation of the “smart” grid or wisely
controlled measures in the transmission and
distribution networks is a priority of the first
half of this decade. These changes would allow coordination of electricity supply from different energy generation sources. The “smart“
grid should be one of the highest priority to
ensure that the system operates without loss
and without catastrophic interference.
Development of energy related projects critically lacks transparency! Even the State control
mechanism is inoperable. The Vice Minister of
Energy Mr. Romas Švedas is one of the most
energetic participants of the reform of energy
objects and the Chairman of the Concessions

In our tolerant world the naive are viewed indulgently, and at the same time pragmatically,
which means that the decisions for the naive
are adopted by others.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė

LITGRID
perdavimas

Lietuvos skirstomieji tinklai (AB LESTO)
skirstymas

Lietuvos energija (LE)
gamyba

Technologijų ir inovacijų centras (TIC)
IT ir strategija

Perdavimo funkcija esanti
Lietuvos energijoje (LE)

RST, VST, Skirstyklos
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rymui. Deja, strategija iki 2020 m. tokių
priemonių nenumato.
Strategijoje beveik neminimas„išmaniųjų“ tinklų poreikis. Specialistų nuomone,
išmaniųjų arba protingai kontroliuojančių priemonių įdiegimas perdavimo ir
paskirstymo tinkluose dar pirmoje šio
dešimtmečio dalyje jau dabar turi tapti
prioritetu. Tokia investicija leistų koordinuoti elektros tiekimą iš įvairių gamybinių šaltinių. Išmanieji tinklai turėtų būti
vienas iš svarbiausių prioritetų, užtikrinančių, kad sistema veiktų be nuostolių
ir be trikdžių.

Energetinių projektų vystyme katastrofiškai trūksta skaidrumo! Net valstybės
kontrolės mechanizmas yra savotiškai
išsiderinęs – Energetikos viceministras
Romas Švedas yra vienas iš aktyviausių
energetikos objektų pertvarkos dalyvių, Koncesinės komisijos pirmininkas,
o kaip didelės apimties ir vertės valstybės turtas energetikos sektoriuje pertvarkomas prižiūri Romo Švedo žmona
Giedrė Švedienė, Valstybės kontrolierė
(straipsnio autorius neturi jokio pagrindo tiesiogiai abejoti paminėtų valstybės tarnautojų kompetencija). Kas gali
paneigti, kad uždarę LEO LT sukūrėme

dar pavojingesnį darinį, kurį norime lyg
parduoti, lyg išnuomoti? Šiuo metu aktyvioji Koncesijos komisija, pasitraukus
korėjiečiams iš konkurso, vėl pradės vykdyti investuotojų atranką. Vis dėlto, ar
komisijos nariai yra rafinuoti energetikos „specai“ ar paprasti naivuoliai, parodys laikas.
Mūsų tolerantiškame pasaulyje į naivuolius žiūrima atlaidžiai, o kartu pragmatiškai, o tai reiškia, kad sprendimus už
„naivuolius“ priima kiti. Nesinorėtų, kad
tais naivuoliais liktumėme mes, kurie už
viską turėsime sumokėti.

Šaltinis – Wikipedia

Perdavimas
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Mikroenergetika –
racionalaus taupymo priemonė
Bronius A. Rasimas

Užsikrėtę energetikos gigantomanijos propagavimu, mes papraščiausiai pamirštame vieną seniai žinomą tiesą – pati
pigiausia ir efektyviausia energija – sutaupyta energija. Iš karto norisi atsakyti tiems skeptikams, manantiems, kad
energijos taupymas kartais kainuoja per daug, tad ar verta tuo užsiimti. Jų argumentu galėtų būti ir Kainų komisijos
patvirtinti nauji elektros energijos tarifai (pirkimo planai), kurių įvedimas reiškia ne ką kitą, o elektros vartojimo
skatinimą.
Lietuvoje net ir valdžios struktūros neskatina energijos taupymo, nors Europos Sąjungos šalys tai laiko vienu iš
svarbiausių savo tikslų. Ne visus įtikina
argumentai, kad Lietuva galėtų daugiau
išlošti sumažinusi energijos vartojimą
(t. y. neterš gamtos, mažiau importuos
brangių užsienietiškų dujų ar naftos),
nes sumažėjus energijos pardavimo
apyvartoms, tiek šilumos, tiek elektros

tiekėjai (ypač monopolistai) neišvengiamai didins kainas. Gal dėl to sunku
įtikinti daugiabučių namų gyventojus
imtis renovacijos, nes daugelis paprasčiausiai netiki, kad pradėjus naudoti
mažiau energijos, jos kaina nekils. Kita
vertus, net Europos Sąjungos direktyvose numatyta, kad iki 2020 m. kiekviena
šalis pagal CO2 emisijos mažinimo planą

Tad kada ir kodėl reikia taupyti? Eilinis
pilietis, pirkdamas automobilį, įsigydamas (ar statydamas) namą, butą, visada
įvertina būsimas išlaidas ir investicijas.
Jei nori saugiau važinėti – perki brangesnį automobilį, jei nori užsitikrinti,
kad pasistačius namą, jis naudotų mažiau energetinių resursų – papildomai

Wind generators. Basic research shows that
even a 1.5 kW electricity plant allows savings
of about 20-30 percent electricity. Ability to
connect freely to the electricity supply network
would significantly reduce installation costs of
such small power plants.

Smart Grid. Use of information technologies
aimed at rational use of generated energy is constantly growing. There are already companies in
Germany that promote the use of “green” energy
and have launched special websites dedicated
to such activities (e.g. natcon7 GmbH).

Solar collectors. Use of solar collectors for
hot water is not even new in Lithuania; and
the vacuum solar collectors ensure full hot
water supply at least seven months a year allowing saving over 50 percent of the annual
cost for hot water.

Promotion. The most rational way of promotion is to provide one with a “rod“, or, to
be more precise, to cover a small amount of
investment. Since there would be quite many
small objects, it would be much more appropriate and socially equitable to support ten
thousand households wishing to save energy
rather than to give one entrepreneur 10 million Euros from the budget provided by the EU
for creation of 50 jobs. Examples of irrational
use of EU structural funds can be found in the
media. What is needed, is only slight changes
in the legislation to include renewable sources
in the renovation programs.

turi sutaupyti 20 proc. dabar naudojamos energijos.
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Microenergy –
Rational Means
of Saving
Bronius A. Rasimas
(Summary)
So when to save, and why? When buying a car,
purchasing (or constructing) a house or an apartment, an ordinary citizen always evaluates the
costs and investments required. If you want to
ride safely, you buy a more expensive car. If you
want to ensure that the newly built house will
use less energy resources, you invest extra into
installation of renewable energy sources. At the
same time you also become less dependent on
the monopolies of energy suppliers.

Photo electricity. This is a very promising area
and many European Union countries make significant contributions to the development and
utilization of the photo electricity. Preferential
rates for the photo electricity are also applicable
in our country. From the microenergy perspective, photo electricity is a perfect supplement to
the use of wind generators and solar collectors
that were already mentioned above.
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investuoji į atsinaujinančių energijos
šaltinių diegimą ir tuo pačiu tampi mažiau priklausomas nuo monopolinių
energijos tiekėjų.
Vėjo generatoriai. Turėti mažą vėjo
elektrinę yra, ko gero, kiekvieno individualaus namo savininko svajonė.
Elementarūs tyrinėjimai įrodo, kad net
1,5 kW elektrinė leidžia sutaupyti apie
20-30 proc. elektros energijos, o galimybė be apribojimų prisijungti prie elektros tiekimo tinklo, ženkliai atpigintų ir
tokios mažos jėgainės įrengimo kaštus.
Jei būtų leidžiama be apribojimų naudotis taip vadinamu „žaliuoju“ elektros
energijos skaitikliu (galinčiu tuo pačiu
skaičiuoti ir perkamos iš tinklo energijos,
ir atiduodamos į tinklą energijos kiekį),
atkrenta būtinybė įrengti akumuliatorių
baterijas, taip pat galima supaprastinti
(ir taip atpiginti) kitą įrangą, paliekant
tik tinkamai parinktą inverterį, keičiantį
nuolatinę vėjo generatoriaus pagamintos elektros įtampą į tinkamų perduoti
į tinklą parametrų 220 V įtampą. Esant
palankiai įstatyminei bazei, vertikaliosios
ašies vėjo elektrines būtų galima įrenginėti ir ant daugiabučių namų stogų, nes
tokio tipo vėjo jėgaines lengva priderinti
prie architektūrinės aplinkos.
Saulės kolektoriai. Karšto vandens
ruošimui naudoti saulės kolektorius jau
ir Lietuvoje nėra naujiena, o vakuuminiai saulės kolektoriai leidžia mažiausiai
7 mėnesius per metus pilnai apsirūpinti karštu vandeniu ir taip sutaupyti virš
50 proc. metinių sąnaudų, skirtų karšto vandens ruošimui. Saulės kolektorių
panaudojimui yra daugybė inžinerinių
sprendimų, pradedant labai paprastomis
schemomis, pagal kurias vanduo tiesiai
tiekiamas vandenį į saulės kolektoriaus
vamzdelius, iki pilnai automatizuotų
sistemų, aprūpinančių karštu vandeniu
kavines, viešbučius ar daugiabučius namus. Siekiant atpiginti investicijas bei
kompleksiškai diegiant alternatyviosios
energetikos įrangą nedidelės apimties
objektuose, pravartu įsirengti dvigubo
šildymo boilerius (šildančius vandenį
elektra ir karštį nešančiu agentu), tada
karšto vandens ruošimui rudens - žiemos
mėnesiais galima būtų naudoti perteklinę vėjo generatoriaus elektrą.
Foto elektra. Tai labai perspektyvi sritis
ir daugelis Europos Sąjungos šalių foto
elektros panaudojimo vystymui skiria
nemažas lėšas. Mūsų šalyje foto elekt
rai taip pat taikomi skatinamieji tarifai.
Mikroenergetikos požiūriu foto elektra
puikiai papildo jau aptartas vėjo elektrinių ir saulės kolektorių panaudojimo

Gyvenamojo namo stogas padengtas foto elektros plokštelėmis
Roof of a resident building, covered with electrical photo-panels

galimybes. Nustojus pūsti vėjui, saulėtų
dienų pasitaiko net ir žiemą, taigi mūsų
kompleksinės atsinaujinančių energijos
šaltinių jėgainės arba trumpiau - buitinės
jėgainės (BJ) efektyvumas, panaudojus
kelis energijos šaltinius, kyla. Specialistai
rekomenduoja, planuojantiems naudoti
foto elektrą namų ūkyje, įsirengti apie
1-2 kW saulės baterijų galią. Įrengiant didesnės galios saulės baterijas, pabrangtų
investicijos, o tikėtis visą saulės energiją parduoti ir taip pagreitinti investicijų
atsipirkimus, yra tiesiog rizikinga, nes
skatinamieji tarifai gali būti pakeisti ar
atšaukti. Taigi diegiant alternatyviąją
energetiką pagrindiniu motyvu turėtų

Vertikalios ašies vėjo elektrinė
Vertical axis wind power plant

būti energijos taupymas ir dalinė arba
maksimali energetinė nepriklausomybė nuo monopolininkų teikiamų paslaugų. Pagrindinis principas, skatinantis įsirengti alternatyviuosius energijos
šaltinius, turėtų būti toks – kokia kaina
perku iš tinklo energiją, tokia pačia kaina ir parduodu į tinklą savo pagamintą
energiją. Tai labai svarbus principas, nes
jis stabilizuoja energijos kainas – kylant
iš tinklo tiekiamos energijos kainoms,
kiekvienas pradės skaičiuoti, ar nevertėtų pasididinti savo vidinių šaltinių galias ir ar pabrangusią energiją parduoti
tinklui, ar vis dėlto ją sunaudoti ūkyje
vidaus reikmėms.
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ir montuotojams, o taip pat gamintojams, galintiems pagaminti ne vieną
reikiamą įtaisą, mazgą, o gal net pilnai
įrengtą mažos galios vėjo elektrinę. Informacinių technologijų specialistams
taip pat atsirastų veiklos – nuo mažų
energijos taupymo sprendimų iki visą
žmogaus buitį aprėpiančių patarnavimų diegimo. Atsirastų darbo ir moksliniams - praktiniams tyrinėjimams, pra
dedant jau įdiegtų projektų analize ar
bandant prognozuoti mikroenergetikos išplitimo ir panaudojimo, bei tobulinimo ribas.

Tinklo operatoriaus prieiga ir
komunikacijos
Efektyvios pastato energijos
valdymo sistemos

Atsinaujinanti
generacija

Pažangi apskaita
Išmaniosios valdymo
sistemos
Elektromobilis

Duomenų valdymas

Paskirstyta generacija ir
saugyklos

Išmanieji galiniai
įrenginiai

Racionalusis namas
Rational House

Išmanieji tinklai. Informacinių technologijų panaudojimas, kuriais siekiama racionaliai išnaudoti sugeneruotus
energijos išteklius įgauna vis didesnį
pagreitį. Technologijos leidžia skubiai
perskirstyti perteklinę energiją tiems
regionams, kuriems tuo momentu energijos trūksta, taip pat leidžia taupyti
energiją ir dar daug kitų galimybių. Vokietijoje jau veikia įmonės, skatinančios
naudoti „žaliąją“ energiją ir tam tikslui
įkūrę specialius energijos portalus (pvz.,
natcon7 GmbH). Svarbi ir pirmaeilė išmaniųjų tinklų sritis yra išmanioji energijos
apskaita, leidžianti sekti momentinius
energijos sunaudojimus atskiruose regionuose, taip pat leidžianti užtikrinti
energijos kokybę ir jos srautų racionalų panaudojimą.

Diegimas, gamyba ir tyrimai. Akivaizdu, kad aptarta sritis bei netrukdomas
jos vystymas sukurtų pakankamai daug
darbo vietų. Atsirastų darbo projektuotojams, ypač aktyviai diegiant aktyvaus
namo (žr. Energijos erdvė Nr. 4-2010,
psl.12 ) koncepciją, daug darbų atsirastų
Šaltinis: German Energy Agency

Mikroenergetikoje išmanieji sprendimai
taip pat labai reikalingi. Tačiau šioje srityje panaudoti tuos pačius energetinius
tinklus išmaniųjų komandų perdavimui,
kaip tai daroma didžiojoje energetikoje,
yra sudėtinga, todėl valdymui ir komandų perdavimui racionaliau būtų naudoti
šviesolaidžių tinklus, kurių, bent didžiuose miestuose turime pakankamai. Aki-

vaizdu, kad besirengiant diegti BJ, reikėtų įrengti ir keletą valdiklių, leidžiančių
kontroliuoti atskirus jėgainės paramet
rus ir visą eilę kitų priemonių, užtikrinančių racionalų energijos naudojimą.
Įvertinus tai, kad to pačio šviesolaidžio
pagalba galima turėti geros kokybės
internetą, žiūrėti raiškios televizijos laidas, įsirengti patikimą namų apsaugą,
šviesolaidžių tinklo plėtra yra būtina. Jau
yra inžinerinių sprendimų, kurių pagalba
per šviesolaidžių tinklą yra valdomi visi
namų ūkio buities prietaisai - pradedant
nuo viryklės, skalbimo mašinos iki paprastos lemputės koridoriuje - visa tai
leidžia efektyviai taupyti energiją. Vis
dėlto, pagrindiniu trukdžiu čia ir vėl gali
tapti monopolistas - šviesolaidžio tinklų
monopolistas (kuris jau gal yra?), kuris
šiame patraukliame sektoriuje trukdytų
vystytis smulkiąjam verslui.

Išmaniųjų tinklų technologijų taikymo Vokietijoje pavyzdys
Example of the application of smart network technologies in Germany

Skatinimas. Racionaliausias skatinimo
būdas – padovanoti „meškerę“, arba tiksliau kalbant, apmokėti nedidelę dalį investicijų. Kadangi tai būtų pakankamai
daug mažų objektėlių, būtų žymiai tikslingiau ir socialiai teisingiau paremti 10
tūkstančių namų ūkių, norinčių taupyti
energiją, nei atiduoti vienam verslininkui
10 milijonų ES skiriamų pinigų, kad jis
sukurtų 50 darbo vietų. Faktų, kaip neracionaliai panaudojamos ES struktūrinių
fondų lėšos galima būtų pasirinkti ir iš
žiniasklaidos. Tai ir visokie „mokymaisi –
persimokymai“ (iki kuriozų – vieną dieną
žmona moko savo vyrą, o kitą dieną vyras
savo žmoną, o pinigus moka ES fondai),
pinigų plovimai, fiktyvūs projektai ir t.t.
Taigi vienas iš galimų skatinimo šaltinių
ir galėtų būti ES fondų pinigai, juos teisingai administruojant pagal parengtas
lengvai suprantamas taisykles. Pavyzdžiui tokie projektai galėtų būti laikomi
projektais, kuriais mažinama CO2 emisija. Galima ir schema, kurią bandoma
diegti renovuojant daugiabučius namus.
Reikėtų tik truputį papildyti teisės aktus,
įtraukiant į renovaciją atsinaujinančius
šaltinius, taip pat galimybę naudotis
renovacijos programomis individualių
namų savininkams.
Virš programos. Atskirai norėtųsi paminėti dar vieną mažosios energetikos
sritį, sparčiai besiveržiančią į mūsų buitį – tai elektromobiliai ir su jų eksploatavimu susijusi infrastruktūra. Čia puikiai
derės išmaniųjų tinklų technologijos,
pritaikytos net ir atsinaujinančių energijos šaltinių neritmiškai gaminamos
energijos panaudojimui, bei jau esamas
Lietuvoje inžinerinis potencialas, galintis kurti elektromobiliams originalius
variklius su pilna valdymo aparatūra.
Jeigu bus suprasta šios srities svarba
mūsų ekonomikai, greitu laiku bus galima Lietuvoje gaminti net komplektus
įrangos, leisiančios įprastinį automobilį
pertvarkyti į elektromobilį.
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Lietuvos
saulė
–
galimybės energetikos sektoriui
Vitas Mačiulis

Diskusijos apie atsinaujinančių išteklių
energetiką šiuo metu – karšta tema ir
tarp energetikų, ir tarp verslo žmonių,
ir tarp neabejingų naujovėms piliečių.
Karščiausios diskusijos apie saulę: ar
Lietuvoje saulės energetika – gėris, ar
eilinė nesąmonė, ar galimybė godiems
verslininkams nuskriausti visuomenę ir
susižerti milijonus.
Pirmiausia keletas faktų. Kad šviesą galima paversti elektra – gana sena naujiena. Juk jau prieš 30 metų skaičiuotuvų
jau niekas nebejungė į elektros tinklą.
Atsirado ir daugiau aparatėlių, žaislų,
kuriems jau užteko šviesos elektros savo
veikimui užtikrinti. Vis dėlto, to dar nebuvo galima laikyti energetika.

Ūkinio pastato stogas Vokietijoje padengtas foto elektros plokštelėmis
Roof of a supporting building in Germany, covered with electrical photo-panels
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Solar Energy
in Lithuania
Vitas Mačiulis
(Summary)
How does the rain country Lithuania look in
the “solar power movement”? First of all, every
Lithuanian knows (or maybe just thinks) that
it is cold, wet and dark Lithuania. How do we
respond then by the Climatology Division of
the Board of Hydrometeorology of Lithuania
stating that the average annual total solar radiation of the last 10 years (1999-2008) in Kaunas
metrology station is 1006,4 kW/sq.m.? Meanwhile in Germany it ranges between 950 and
1175 kW/sq.m. It turns out that we get about
the same amount of sun as the other Central
European countries, including those rapidly de-

veloping solar energy sectors. Clearly, there is
much more sun in Spain. However, such strong
sun not only brings benefits, but also problems.
Photovoltaic installations in with the light turns
into electricity are semi-conductors and their
worst enemy is heat. The power generated by
modules decreases by 0.5 percent when the
temperature rises by one degree. Due to technological characteristics the modules are almost
black. Even in Lithuania their temperature rises
up to 80 degrees, while in Spain – over 100
degrees, which results in decrease of module
efficiency goes down by half during the sunniest days. Another enemy of the module is the
dust, which is way more intense in Spain than
in Lithuania. Meanwhile the enemy of dust is
rain. Given the fact that today’s photovoltaic
modules are covered with a special moisture
resistant coating, rain in Lithuania becomes a
friend of solar energy and almost ensures good
surface permeability of the modules.

Under Lithuanian conditions, installation costs
of 1 kW amount from 10 to 14 thousand Litas.
1 kW of installed power can produce 880 to
920 kWh of electricity annually, its production
costs are 1.40 - 1.50 Lt/kWh. So far, it is very expensive electricity. It is, however, clean power:
1 kW preserves the nature from 0.5 tones of
CO2 annually. In addition, solar power is free
from artificial restraints. After all, sunlight can
not be covered by anyone. Photovoltaic modules have a long life-spin. The manufacturers
guarantee that even after 20 years the modules
will maintain not less than 80 percent of their
initial power generation capabilities.
Solar electricity production costs for now are
high; therefore advanced countries adopt solar energy supporting measures. However, in
recent years more and more countries switch
to application of preferential rates for the use
of solar electricity.
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Rimti procesai šioje srityje prasidėjo paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje,
kai iš vienos pusės – naftos kainos pasiekė anksčiau neregėtas aukštumas, o
mokslininkų darbai fotoelektros srityje
pradėjo duoti apčiuopamus rezultatus.
Pramonė jau galėjo už „protu suvokiamą“ kainą pagaminti fotovoltinius įrenginius, kurie jau generavo ne minivatus,
o dešimtis vatų. Spaudžiamos aplinkosaugininkų, pažangių šalių vyriausybės
į saulės energetiką pradėjo žiūrėti ne
kaip į žaidimą, o kaip į realią alternatyvą
iškastiniam kurui. Pasaulyje instaliuotų
saulės jėgainių galia nuo 1 GW 1999 m.
padidėjo iki 18 GW 2009 m. Europos komisija, 1997 m. paskelbusi Baltąją knygą, iškėlė Europos Sąjungos valstybėms
uždavinį – iki 2010 metų įrengti 3 GW
„žaliųjų” saulės jėgainių. ES valstybės į
tai atsakė įspūdingu skaičiumi – 16 GW,
t. y. 5 kartus daugiau, negu buvo numatyta. To priežastis – dėl naujų technologijų saulės modulių efektyvumas
kyla, taip instaliuoto 1 kW kainos krinta.
Aišku, savo reikšmingą vaidmenį vaidina
ir žaliosios energijos skatinimo politika,
kurią priėmė daugelis valstybių. Lyderės čia – Vokietija, 1 milijonui gyventojų jau įrengusi 88 MW saulės jėgainių, o
iki 2013 metų pasiekti 210 MW/mln.gyv.
lygį. Aktyvi yra ir Ispanija, jau turinti
84 MW/mln.gyv., bei 2013 m. numatanti pasiekti 140 MW/mln.gyv. Iš naujųjų ES šalių lyderė – Čekija, jau įrengusi
13 MW/mln.gyv. ir 2013 m. numatanti
pasiekti 65 MW/mln.gyv.
Kaip šiame saulės elektros judėjime atrodo lietaus kraštas Lietuva? Pirmiausia – kiekvienas lietuvis žino (o gal tik
mano), kad Lietuvoje yra šalta, šlapia
ir tamsu. Tačiau kaip tada vertinti Lietuvos hidrometeorologijos valdybos
Klimatologijos skyriaus (2009-04-09
Nr. 10.8–B8 403) pažymą, teigiančią,
kad Kauno meteorologijos stotyje per
paskutinius 10 metų (1999-2008 m.)
užregistruota vidutinė metinė bendroji
Saulės spinduliuotė yra 1006,4 kW/kv.m?
Tuo tarpu Vokietijoje ji siekia nuo 950
iki 1175 kW/kv.m. Pasirodo, tos saulutės
turime ne tiek jau mažai, tiksliau, turime
maždaug tiek pat, kaip ir kitos vidurio
Europos šalys, tame tarpe tos, kurios
sparčiai vysto saulės energetiką. Aišku,
Ispanijoje saulės žymiai daugiau. Tačiau
čia ši stipri saulė neša ne tik gėrį, bet ir
problemas. Fotovoltiniai įrenginiai, kuriose šviesa virsta elektra – tai puslidininkiai, o jiems didžiausias priešas – šiluma. Modulių generuojamas galingumas, temperatūrai pakilus 1 laipsniu,
sumažėja 0,5 procento. Patys moduliai

Saulės energijos plėtros pasaulinės tendencijos
Global trends in development of solar energy

dėl savo technologinių savybių yra bevek juodi, todėl net Lietuvoje jie įkaista
iki 80 laipsnių, o Ispanijoje – viršija 100
laipsnių, dėl to saulėčiausiomis dienomis
modulių efektyvumas krinta per pusę.
Dar vienas modulių priešas – dulkės,
kurių karštojoje Ispanijoje nepalyginamai daugiau, negu pas mus. Tuo tarpu
dulkių priešas – lietus. Atsižvelgiant į tai,
kad šiuolaikiniai fotovoltiniai moduliai
yra padengti specialia drėgmei nepralaidžia danga, lietus Lietuvoje tampa
saulės energetikos draugu ir beveik užtikrina dulkių nuplovimą nuo modulių
paviršiaus. Įvertinę savo klimatines sąlygas ir saulės energetikos tendencijas,
apsisprendė ir Didžiosios Britanijos politikai, priėmę nuo 2010 m. balandžio 1 d.
įsigaliojusį teisės aktų paketą, sudarantį

palankiausas Europoje ekonomines ir
administracines sąlygas saulės energetikos plėtrai.
Įdomūs ir baziniai skaičiai, iliustruojantys saulės fotoelektros galimybes Lietuvoje. Šiuo metu populiariausi silicio pagrindu gaminami fotovoltiniai moduliai,
kur silicis būna kristaliniu, polikristaliniu
arba amorfiniu pavidalu. Kiekvienas iš
šių tipų turi savo pranašumų ir trūkumų.
Monokristaliniai moduliai – patys efektyviausi (14 – 18 proc.), bet patys brangiausi ir jautriausi karščiui. Amorfiniai,
dėl savo konstrukcijos dar dažnai vadinami plonaplėveliniais, žymiai mažiau
efektyvūs (5-7 proc.), tačiau daugiau
kaip dvigubai pigesni. Polikristaliniai
moduliai užima tarpinę vietą – gana
efektyvūs (11 – 14 proc.) ir šiek tiek pi-
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gesni už monokristalinius. 1 kW galiai
pasiekti reikia apie 8 kv.m monokristalinių, 12 kv.m polikristalinių arba 20 kv.m
amorfinių modulių. Todėl ten, kur taupomas plotas, pvz. ant stogų, dažniausiai montuojami monokristaliniai arba
polikristaliniai moduliai. Jei ploto taupyti nereikia, moduliai montuojami ant
žemės, tada dažniau naudojami pigūs
amorfiniai moduliai. Jie nėra tokie reiklūs saulės spindulio kritimo kampui,
kaip monokristaliniai moduliai, taip pat
neblogai dirba ūkanotomis dienomis.
Tačiau jų instaliavimui reikia daugiau
metalo konstrukcijų ir laidų.

tros gamybos instaliavimo kaštai šiuo
metu siekia 10 – 14 tūkst. litų, per metus 1 kW intaliuotos galios pagamina
880 – 940 kWh elektros energijos, jos
gamybos kaštai yra 1,40 – 1,50 Lt/kWh.
Kol kas tai labai brangi elektra, tačiau
ji – švari elektra, instaliuotas 1 kW per
metus išsaugo gamtą nuo 0,5 tonos CO2.
Be to, saulės elektra yra nepriklausoma
elektra – juk saulės šviesos niekam nepavyks uždengti. Fotovoltiniai moduliai
tarnauja ilgai – gamintojai garantuoja,
kad ir po 20 metų jų generuojama galia nebus mažesnė, negu 80 proc. pradinės galios.

Lietuvos sąlygomis 1 kW saulės elek-

Saulės elektros gamybos kaštai kol kas

Saulės spinduliuotės intensyvumas

Vėjo energija
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aukšti, todėl pažangiosios valstybės jos
gamybą įvairias būdais skatina. Vienos
kompensuoja įrengimo kaštus, kitos –
išduoda „žaliuosius sertifikatus“, kuriais
taip pat galima prekiauti. Tačiau pastaraisias metais, išbandžiusios įvairius
variantus, valstybės po truputį pereina
prie skatinamųjų saulės elektros tarifų
panaudojimo. Tai geriausiai iliustruoja
jau minėtas Didžiosos Britanijos pavyzdys: po ilgų debatų anglai apsisprendė
taikyti tik skatinantį tarifą, kuris sieka
1,80 Lt/kWh, o jei šią elektrą naudoji
savo reikmėms – už ją nereikia mokėti, todėl realus tarifas gamintojui siekia
2,20 Lt/kWh. Elektros 1 kWh kainos var-
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totojui visoje Europoje apyligės – apie
40-60 lietuviškų centų, todėl Anglijoje
šiais metais prasidėjo saulės energetikos bumas.
Elektros kaina

Lietuvoje taip pat yra priimtas skatinamasis saulės elektros tarifas – nuo
1,51 iki 1,63 Lt/ kWh. Daugeliui atrodo,
kad tai – valstybės išlaidavimo pavyzdys.
Tačiau įvertinant jos gamybos kaštus
(1,40 – 1,50 Lt/kWh), investicijų atsipirkimo laiką (10 – 12 metų), abejotina, ar
tokia veikla būtų labai įdomi greito pelno ieškotojams. Ši energetikos sritis lieka
patraukli, bent tiems, kurie linkę į stabilumą ir ilgalaikę perspektyvą. Tačiau ir
šiems investuotojams saulės energetika
bus patraukli tik tuo atveju, jei pagrindiniai jos principai bus įteisinti įstatymu,
o ne žemesnio lygio teisiniu aktu. Ang
lijoje, Vokietijoje, Pranūzijoje įstatymu
įteisintas 20 metų skatinamojo tarifo
galiojimo laikas, Ispanijoje – 25 metų.
Lietuviško Atsinaujinančių energijos
išteklių įstatymo projekte numatytas
12 metų terminas, tiesa sakant „nei šis,
nei tas“. Šiek tiek skatins, šiek tiek – ne.
Kaip ir visada, kitų šalių patirtis mums –
ne autoritetas.

Saulės elektra

Iškastinio kuro elektra

2000		

2005		

2010

2015

2020

Metai

Elektros kainos prognozės
Forecasts of photo-voltaic electricity prices

Nepaisant visko, Lietuvoje pakankamai
daug žmonių domisi saulės energetikos
galimybėmis, planuoja statyti saulės jėgaines ir tikisi, kad strateginis mąstymas
mūsų valstybėje pagerės. Saulės energijos gamybos kaina pastoviai krinta, o
elektros, gaunamos naudojant iškastinį
kurą – pastoviai auga. Ilgalaikės prognozės rodo, kad šios kainos susilygins ir tai

bus pasiekta apie 2018-2020 metus. Tada
tikrai bus naudinga statyti galingas saulės
jėgaines. Jei nepradėsime jų įrenginėti
dabar, tai ir po penkerių metų jų nemokėsime nei statyti, nei eksploatuoti. Tad
belieka raginti Seimo narius nedelsiant
apsispręsti dėl naujojo Atsinaujinančių
išteklių įstatymo ir juo atidaryti Lietuvai
pažangiosos energetikos vartus.
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Namų energijos
monitorius
Dr. Augustas Petras Mažeikis

Žaliosios, t. y. iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos energijos panaudojimas ir jos naudojimo efektyvumo
didinimas yra pagrindinės priemonės, padedančios stabdyti CO2 emisijos sukeltą „šiltnamio“ efektą. Sakoma, kad
valdyti galima tai, ką mokame išmatuoti, todėl vienas iš svarbiausių uždavinių energetikoje yra išmaniųjų apskaitos
sistemų diegimas.

Namų energijos monitorių pavyzdžiai

Per artimiausią dešimtmetį tiek JAV,
tiek Europos šalių biudžetuose numatytos milijardinės lėšos įprastinių buitinių elektros, dujų, šilumos, vandens
skaitikių keitimui išmaniaisiais elektroniniais, turinčiais sąsajas duomenų apsikeitimui, skaitikliais. Tiksli ir operatyvi
informacija apie vartojamą galią ir energiją tiekėjui leidžia mažinti nuostolius,
optimizuoti paskirstymą, prognozuoti
ateities poreikius, o vartotojui atsiveria
galimybė taupyti.
Elektros energiją galima taupyti mažinant jos vartojimą, keičiant buitinius
prietaisus ir apšvietimo įrangą į energiją
taupančią, taip pat keičiant ir įprastus
vartojimo įpročius. Daugybė nepriklausomų JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos
firmų tyrimų rodo, kad nuo 5 iki 15 proc.
išlaidų elektros energijai sutaupo tie

namų ūkiai, kurie kontroliuoja jos vartojimą namų energijos monitoriaus (angl.
green energy meter, home energy monitor, power cost monitor, smart electricity
screen, in-home monitor ir kt.) pagalba.
Namų energijos monitorius – nešiojamasis prietaisas, kurio skystųjų kristalų
ekranėlyje galima stebėti suvartojamos
energijos duomenis.
Lietuvoje paprasčiausią namų energijos
monitorių galima įsigyti prekybos centruose už apytikriai 50 litų. Tai elektros
kištukinio lizdo prailgintojas su įmontuotu miniatiūriniu elektros skaitikliu. Šio
prietaiso pagalba galima sužinoti, kiek
elektros energijos per stebėjimo periodą realiai suvartoja šaldytuvas, elektrinė
viryklė, skalbimo mašina ar kitas buitinis prietaisas, taip pat palyginti skirtingų gamintojų produkcijos efektyvumą.

Žymiai daugiau inormacijos vartotojui
pateikia prietaisai, kurių matavimo dalis, turinti radijo siųstuvėlį, montuojama
ant namų valdos elektros tinklo įvadinio
kabelio. Trifazio įvado atveju matavimo
elementai su siųstuvėliais, kuriuos maitina miniatiūrinės baterijos, montuojami ant kiekvieno fazinio laido. Belaidžio ryšio pagalba nešiojamojo namų
energijos monitoriaus ekranėlyje lentelių ir grafikų pavidalu galima stebėti
momentinę vartojamą galią, išlaidas už
energiją per laiko vienetą (pvz., Lt/min),
įvairios trukmės intervalais sunaudotą
energiją, išlaidas už energiją, skirtingų
mokėjimo planų palyginimą, elektros
vartojimo pasėkoje išmetamą CO2 kiekį.
Dėl šių savybių namų energijos monitoriai kartais vadinami žaliosios energijos
monitoriais.
Namų energijos monitorių pranašumas
yra paprastas jų įdiegimas - matavimo
elementai tvirtinami prie įvadinio kabelio ir prijungiami matavimo įranga.
Daugumoje kitų tokio tipo įrenginių,
skaičiuojančių suvartojamą energiją, nematuojama įtampa, o imama jos
vardinė reikšmė, neįvertinamas galios
koeficientas cosφ, o matavimo paklaida
siekia net 8 proc., be to jų neįmanoma
kalibruoti, todėl rodmenys yra tik informacinio pobūdžio ir netinka atsiskaitymui už suvartotą energiją. Šių problemų
neturi namų energijos monitoriai, energijos matavimo duomenis gaunantys
iš įvadinių elektros skaitiklių. Užsienio
gamintojų tinklapiuose ir reklaminiuo-
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Namų energijos monitoriaus ekranėlyje pateikiamų rodmenų pavyzdžiai

se bukletuose siūlomi namų energijos
monitoriai, kurie „bendrauja“ ne tik su
šiuolaikiniais išmaniaisiais elektros skaitikliais, turinčias elektrines skaitmeninio ryšio sąsajas, bet ir su nuotolinio
veikimo prietaisais, apskaičiuojančiais
energijos rodmenis pagal elektroninių
elektros skaitilių impulsinių (telemetrinių) išvadų signalus ir net indukcinių
Ferrari tipo skaitiklių disko sukimosi
greitį. Prie tokių skaitiklių montuojami
įtaisai, kurie sumuoja skaitiklių telemetrinius impulsus, apskaičiuoja energiją
ir jos vertes periodiškai perduoda per
radijo siųstuvėlį.
Patikimiausiais laikomi ir visus komercinei apskaitai taikomus reikalavimus
atitinka tie namų energijos monitoriai,
kurie„kopijuoja“ išmaniųjų elektros skaitiklių registrų rodmenis.
Nuotoliniam duomenų apsikeitimui
išmanieji elektros skaitikliai turi vieną
ar keletą laidinių (20 mA srovės kilpa,
RS232, RS485, LAN) arba belaidžių (Zig Bee,
Bluetooth, WLAN, GPS/GSM) skaitmeninio
ryšio sąsajų. Nešiojamojo namų energijos monitoriaus ir skaitiklio su laidine ryšio sąsaja belaidžiam ryšiui organizuoti
prie laidinės sąsajos jungiamas radijo
modemas. Sparčiai plinta skaitikliai su
PLC (angl. Power Line Carrier) modemais,
perduodančiais duomenis per elektros
tinklą. Stebėti ir analizuoti PLC skaitiklių
rodmenis namų elektros monitoriuje ga-

lima tik prijungus jį prie bet kurio namų
valdos kištukinio lizdo.
Komercinei apskaitai skirti elektros skaitikliai yra skirstomųjų tinklų nuosavybė
ir jungimasis prie ryšio sąsajų turi būti
derinamas su jų įgaliotais atstovais. Svarbu ir tai, kad namų energijos monitoriai neturi įtakoti globalios išmaniosios
apskaitos sistemos darbo. Kiekvieno
namų energijos monitoriaus gamintojo
pagaminti prietaisai gali veikti tik su iš
anksto numatytais elektros skaitikliais,
kadangi skiriasi skaitiklių ryšio protokolai, duomenų protokolai, duomenų
apsaugos lygis.
Namų elektros monitoriaus prisijungimo prie elektros skaitiklių galimybė,
vartototojui pageidaujant, turėtų būti
numatoma ruošiant išmaniųjų apskaitų sistemų techninius projektus. Išmaniosios apskaitos sistemos diegimas sudaro prielaidas savo skaitiklių rodmenis
stebėti asmeniniame kompiuteryje ar
išmaniojo telefono ekrane apsilankius
interneto svetainėje. Šia paslauga jau
dabar gali naudotis įmonės, įsirengusios automatizuotas vidaus skaitiklių
duomenų apskaitos sistemas. Ar įdiegus
išmaniąją buitinių skaitiklių apskaitos
sistemą namų energijos monitoriaus
paslauga internete galės naudotis buitiniai vartotojai priklausys nuo to, ar to
bus reikalaujama energetikos ūkio vystymo projektuose.
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Taupioji estetika

Nerijus Jakaitis

Pasauliui susirūpinus ne tik augančiomis energijos kainomis, bet ir pasaulio atšilimo problema, vis daugiau dėmesio
skiriama energijos suvartojimo efektyvumui didinti. Nors modernus būstas neįsivaizduojamas be lauko, vidaus,
dekoratyvinių apšvietimo sistemų, deja, dažnas mūsų šalies gyventojas susiduria su tokių sistemų didele išlaikymo
kaina. Vis dažniau pasirodančios naujienos apie brangstančias prekes ir paslaugas, verčia ieškoti vietų ir būdų, kaip
būtų galima sutaupyti ateities atlyginimą.
O sutaupyti yra kur! Ar galite įsivaizduoti, jog savo išlaidas už elektros energiją
skirtą apšvietimui jūs galite sumažinti
mažiausiai penkis kartus!? Ar galite įsivaizduoti savo namus be jokios kaitrinės
ar liuminisencinės lemputės? Ar galite
įsivaizduoti jog šviesos šaltinį esamomis
sąlygomis jūs galite sumažinti tiek kartų,
jog jo nesimatys taip, kaip mes šiandieną
įpratę matyti įprastus šviesos šaltinius.
Mes ne tik įsivaizduojame, bet ir visa
tai darome čia Lietuvoje, todėl norime
jums pristatyti naujas LED technologijas ir trumpai papasakoti apie jų pritaikymą mūsų namų sąlygomis.
UAB Gerhard Petri Vilnius (GPH), jau
anksčiau pristačiusi LED šviesos diodų
apšvietimo juosteles ir jų pritaikymą,
šiandien pristato naujus gaminius įvairios paskirties apšvietimo sistemų įrengimui, taikant LED šviesos diodus. Pasak
UAB Gerhard Petri Vilnius direktoriaus
V. Melniko, dažnas klientas, norintis įsirengti LED šviesos diodų apšvietimą, susiduria su estetikos problema. Šviesos
diodai idealiai tinkantys norimam apšvietimui savo techniniais parametrais,
neatitinka kliento keliamų estetikos reikalavimų, ypač tuomet, kai šviesos diodai
montuojami matomose vietose.

UAB Gerhard Petri Vilnius siūlomi apšvietimo profiliai savo funkcionalumu yra pritaikomi
įvairiausiems poreikiams. Profiliai gali būti tvirtinami dvipuse lipnia juostele juos tiesiog
priklijuojant arba specialiais laikikliais prisukant juos varžtais prie montuojamo paviršiaus.

  Sukuriamas estetiškesnis apšvietimo vaizdas;

  Kadangi skleidžiama šviesa yra taškinė, nekrenta daiktų šešėliai;

  Padidinamas apšvietimo elemento
apsaugos lygis iki IP67;

  Šviesa ryškesnė, daiktai aiškesni,
nėra elektros dažnio skleidžiamo
mirgėjimo.

  Sukuriamas vientisos šviesos juostos vaizdas;
  Leidžia plačiau pasirinkti montavimo
vietą, apšvietimo kampą;
  Nesudėtingas, nepavojingas elektros požiūriu, lengvai montuojamas
ir daug kartų sumažintas elelktros
šviestuvas iš naudojamo profilio;
  Gaunamos lengvos konstrukcijos
su ekonomiškesniu apšvietimu iki
penkių kartų!

Profiliai parduodami 1 arba 2 metrų ilgio juostomis, taip pat gali būti nesunkiai supjaustomi metalo pjūkleliu pagal
kliento poreikius. Galima pasirinkti ir
profilio dangtelio tipą: matinį arba skaidrų, kitus aksesuarus palengvinančius
montavimą. Šie profiliai gali būti plačiai
naudojami vidaus, lauko apšvietimo projektuose, baldų gamyboje, ekspozicijų
įrengimuose. Toliau pateikiame keletą
pavyzdžių, kaip profiliai gali būti panaudoti įrengiant apšvietimą.

Novatoriška ir nebrangi idėja, kurią siūlo
UAB Gerhard Petri Vilnius savo klientams,
yra lengvai montuojami ir plačiai pritaikomi aliuminio, organinių ir mineralinių
medžiagų profiliai. Šviesos diodų juostos
tiek kietos, tiek lanksčios, todėl gali būti
naudojamos kartu su profiliais norint sukurti pačius įvairiausius derinius.
Pateikiame tik keletą pagrindinių privalumų, montuojant šviesos diodus į
profilius:

Profilių forma leidžia juos estetiškai sumontuoti ne tik ant plokštumos,
bet ir pačioje plokštumoje, frezuotame griovelyje.
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Laiptų pakopų apšvietimas sukurtas po kiekviena pakopa montuojant profilį
ir šaltos baltos spalvos šviesos diodų juostelę. Suvartojimas 30W.

Gilių virtuvės lentynų apšvietimas šviesos diodų
juostomis paslėptomis aliuminio profiliuose.

Virtuvės darbastalio apšvietimas šviesos diodų juosta
panaudojant aliuminio profilį. Apšvietimas suvartoja,
priklausomai nuo LEF juostelės galios, nuo 5 iki 15W/m.

Stalčiaus apšvietimas naudojant aliuminio profilį su šiltos baltos spalvos šviesos
diodų juosta. Apšvietimas įsijungia atidarius stalčių. Suvartoja apie 3 iki 9W/m .
Ypač nestandartinis vonios kambario
apšvietimas, sukurtas naudojant vandeniui
atsparų profilį IP67. Profilis sudėtas
klojant vonios kambario plyteles.

Foninis apšvietimas
spintoje įrengtame bare,
sukurtas apšviečiant
sieną. Profilyje
sumontuota šiltos baltos
spalvos šviesos diodų
juosta. Priklausomai nuo
galingumo gali naudoti
nuo 5 iki 15W/m . Norint
naudoti spalvas keičiantį
foną, reikėtų jungti RGB
LED juostelę ir papildomą
LED spalvų valdiklį.

Aliuminio profilis vasaros baseino
apšvietime, kurį galima išimti ne sezono
metu. Energijos suvartojimas siekia 15 W.
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Lauko apšvietimas. Medis bei įvažiavimas į
kiemą apšviestas panaudojant profilį kartu su
šiltos baltos šviesos diodų juostelėmis.

Stiklinės spintos apšvietimas sukurtas
panaudojant aliuminio profilį.
Profilis yra 6 mm aukščio ir 15,2 mm
pločio, todėl gali būti montuojamas
itin kompaktiškose erdvėse.

Reklamos stendo apšvietimo pavyzdys. Stiklas
apšviečiamas pageidaujamos spalvos šviesa.
Šviesos šaltinis – šviesos diodų juostos, paslėptos
profilyje, kuris kartu yra ir stiklo laikiklis.
Lazerio pagalba galima išgraviruoti bet kokius
ženklus, o apšvietus stiklo briaunas RGB LED
juostelėmis gaunamas įvairiaspalvis piešinys.

Šviestuvas pakabintas ant plieninės
stygos pakabinus 2 metrų ilgio profilį ir
jame sumontavus šiltos baltos spalvos
šviesos diodų juostą. Suvartoja ik 30 W.
Apšviestumas apie 1800 liumenų.
Originalūs šviestuvai sukurti sujungiant apvalų profilį ir natūralaus medžio
pagrindą. Matome pastatomo ir sieninio šviestuvo pavyzdžius.

Vonios baldų vidaus apšvietimas

Rūbų spintos apšvietimas

Keitiklis, turintis daugiau nei

1600
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signalų kombinacijų

Paprastas planavimas ir
greitesnis aptarnavimas –
puikus derinys Jums

SIL 2
IEC 61508

Zone 2

Pristatome Jums universalų, analoginį,
izoliuojantį keitiklį, turintį daugiau
kaip 1600 signalų derinių MCR
(angl. Measurement Control Regulation)
matavimo, reguliavimo ir kontrolės
procesams valdyti. Toks keitiklis gali
užtikrinti visų analoginių signalų
izoliavimą bei keitimą. Keitiklis
atitinka daugelį sertifikatų, o platus
jo maitinimo įtampų diapazonas
(nuo 24 iki 230 V AC/DC) ir greita veika
leidžia keitiklį pritaikyti ten, kur įprasti
izoliatoriai netinka.
Visus norinčius sužinoti daugiau apie
MACX MCR keitiklius prašome kreiptis į
UAB PHOENIX CONTACT
Švitrigailos 11 B, LT-03228, Vilnius,
tel.: (85) 2106321 arba el. paštu
balticinfo@phoenixcontact.com
Detalesnę informaciją taip pat
galite rasti ir internete adresu
www.phoenixcontact.lt

© PHOENIX CONTACT 2010

Broniaus Rasimo nuotr.
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Sudarykime sąlygas
proveržiui
Povilas Venciūnas

Panašu, kad Lietuvos Vyriausybės parengta Nacionalinė energetikos strategija,
paremta iš esmės vien tik atominės statyba, artėja į aklavietę.
Pietų Korėjos kompanijai KEPCO atsiėmus pasiūlymą dalyvauti Visagino atominės elektrinės (VAE) statyboje, tapo
akivaizdu, kad rinkos sąlygomis pardavinėjant elektros energiją VAE projektas
tampa visai nepriimtinas ir potencialiems investuotojams. Jeigu dabartinė
valdžia greitai tai suvoks, turėsime unikalią galimybę sudaryti daugiau sąlygų
energetinei nepriklausomybei visai kitomis priemonėmis. Pirmiausia reikėtų iš
naujo įvertinti prioritetus artimiausiems
3 - 5 metams. Įvertinus tai, kad jungtys su
Švedija ir Lenkija greičiausiai bus įrengtos laiku, reikėtų skubinti suskystintų
dujų terminalo statybą. Labai svarbūs
yra ir dujotekių tinklo racionalizavimo

darbai bei elektros energijos tinklų žiedinimas, taip pat ir Kruonio HAE modernizavimo projektas. Visos šios priemonės leistų tiek dujas, tiek elektrą tiekti
ir vartoti iš kelių šaltinių, iš įvairių šalies
vietų, tačiau neabejotinai pareikalaus ir
nemažų finansinių resursų.
Galų gale reikia realiai įvykdyti ir energetinių tinklų atskyrimą, kaip to reikalauja
Trečioji ES energetikos direktyva. Pagal
minėtos direktyvos reikalavimus elektros,
šilumos gamintojai ir dujų tiekėjai turi
būti išskaidyti – atskirai organizuojama
gamyba ir importas, atskirai - perdavimas, atskirai - skirstymas ir pardavimas.
Visa tai sudarytų realias galimybes atvi-

ros rinkos sąlygomis vystyti visas energetikos sritis. Ekspertų apskaičiavimais
vien Visagino atominės elektrinės (VAE)
struktūros paruošimas kartu su įvairiomis studijomis mums jau kainavo virš
250 mln. litų. Gal protinga būtų šį lėšų
švaistymą stabdyti ir svarstyti galimybę
šias lėšas kreipti į alternatyviosios energetikos vystymą ir skatinimą?
Visuomenei reikėtų atvirai pristatyti visus
planus ir aiškiai įvardinti, kad Lietuvos
prioritetu yra vidaus energetinių resursų paieška, įtraukiant tiek alternatyviosios energetikos resursus, tiek ir inžinerinius bei išmaniųjų tinklų sprendimus,
kurie leistų racionaliai ir taupiai naudoti
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energetinius resursus. Vyriausybė galų
gale turėtų apsispręsti ir visuomenei pareikšti, kad šiuo metu būtina remti tiek
alternatyviąją energetiką, tiek ir visų
energetikos sistemų perorientavimą,
kuris leistų naudotis ne tik įprastais, bet
ir alternatyviosios energetikos resursais.
Be abejo, reikėtų įvardinti ir konkretų
paramos terminą alternatyviąjai energetikai, pavyzdžiui 10-12 metų.
Lėšos, sukauptos per elektros energijos akcizo mokesčius, turi būti aiškiai ir
skaidriai apskaitytos - visuomenė turi
žinoti kokiems objektams vystyti jos
skiriamos. Šiuo metu Lietuvoje taikoma
VIAP (visuomenės interesus atitinkančios paslaugos) priemoka prie elektros
energijos kainos tarifo (4,73 ct/kWh)
nėra apskaitoma, kaip visi kiti mokesčiai ir nepapuola į valstybės biudžetą. Iš šios VIAP priemokos 2010 metais
planuojama surinkti apie 450 mln. litų,
iš kurių apie 86 proc. atiteks Lietuvos
elektrinei, kuri šiuo metu jau priklauso
naujajam deriniui – VAE, ir tik 10 proc. –
atsinaujinančiai energetikai. Milžiniška
VIAP dalis Lietuvos elektrinei Elektrėnuose skiriama todėl, kad ji užtikrina

sistemos rezervą ir elektros energijos
tiekimo saugumą. Tai būtini dalykai,
tačiau niekas nėra apskaičiavęs, ar visa
tai atliekama mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis. Taigi visuomenė turi
teisę aiškiai žinoti, kam naudojamos jų
mokamos VIAP priemokos lėšos. Prieš
kelis metus jau buvo skelbta, kad elektros energijos kaina brangsta 2 ct/kWh
vien dėl to, kad numatoma kaupti lėšas
energetinių tinklų su Švedija ir Lenkija
įrengimui, bet kaip jau buvo minėta –
VIAP lėšos valstybės biudžete neapskaitomos, tad ir lieka neaišku, kur tos
surinktos lėšos (virš 2 mlrd. litų) buvo
panaudotos.
Su visuomenės parama pasitvirtinę neatidėliotinų darbų planus energetikos
sektoriuje, galima pradėti energetinės
strategijos planavimą po 2020 metų.
Mokslininkai vieningai tvirtina, kad dėl
techologijų tobulėjimo apie 2015 metus
vėjo energetika jau bus konkurentabili,
o fotovoltinė energija konkurentabilumą turėtų pasiekti iki 2020 m. Tikimasi,
kad apie 2020 metus jau bus ir veikiančių modulinių branduolinių reaktorių.
Tikimasi proveržio ir išmaniųjų matavi-

mų bei tinklų diegime, kas taip pat leistų racionaliau naudoti atsinaujinančios
energetikos resursus.
Galų gale galime pradėti derybas ir su
Rusija. Kaliningrado srityje planuojama
statyti Baltijos atominė elektrinė (BAE)
be Lietuvos ar Lenkijos energetinės
sistemos praktiškai negalės egzistuoti.
Jeigu politinių derybų keliu būtų pasiekta, kad naujoji rusų atominė dirbs
sinchroniniu režimu su UCTE ir atviros
rinkos sąlygomis, visoms Baltijos šalims
ir Lenkijai iš to būtų tik nauda. Vienintelis
klausimas, kur negalima nusileisti – BAE
reiktų statyti ne prie Nemuno, kur atominės elektrinės statyba sukeltų daug
gamtosaugos problemų visam Nemuno
deltos regionui, o prie Aistmarių, arčiau
vartojimo šaltinių. Keista, kad apie tai
viešai vis dar mažai kalbama.
Visiems suprantamų ir reikalingų darbų,
priartinančių mus prie energetinės nepriklausomybės, yra daug, bet jie įveikiami. Svarbu pabrėžti ir tai, kad minėti
darbai yra žymiai pigesni už primygtinai
siūlomą VAE projektą.
www.nefas.eu
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Pastato informacinis
modelis (BIM) atveria
naujas galimybes
Audrius Lapinskas

Įvairių sričių projektuotojai bei architektai savo darbe vis dažniau susiduria su kitose šalyse jau įprasta, tačiau Lietuvoje
vis dar nauja darbo sistema - informacijos technologijos platforma, vadinama pastato informaciniu modeliu BIM
(angl. Building Information Model). Išsivysčiusių šalių statybų sektoriuje šis metodas jau naudojamas keletą metų, o pasiekti
rezultatai rodo, kad investicijos į šią sistemą atsiperka su kaupu.
Pastatai dažniausiai yra dideli ir sudėtingi, todėl reikalauja daug žmogiškųjų
išteklių juos planuojant, projektuojant,
statant bei valdant visus kitus procesus.
Kadangi procesas tampa vis sudėtingesnis, atsiranda poreikis pasinaudoti
esama ir žinoma informacija apie pastatą, kuri padeda padidinti sudėtingų
procesų valdymo ir analizės efektyvumą. Pastato informacinis modelis (BIM)
išsamią informaciją pateikia duomenų
bazėje, kurią sudaro pastato architektūrinė bei inžinerinė informacija, kartu su
pastato erdviniu modeliu. Ši duomenų
bazė naudojama visą pastato gyvavimo laikotarpį. BIM koncepcija remiasi
virtualiu pastato konstravimu prieš pradedant realias jo statybas. Tokiu būdu
galima išvengti daug klaidų, kurias taip
pat galima iš karto ištaisyti virtualioje erdvėje. BIM tikslas – išspręsti susidariusias
problemas dar projektavimo etape, taip
padidinant projektų kokybę ir būsimų
statybų našumą.
Projektavimas, paremtas pastato informaciniu modeliu (BIM), nelabai skiriasi
nuo šiuo metu įprasto kasdieninio projektavimo – čia taip pat reikia išmanyti
standartus, taisykles, suprasti naudojamus simbolius. Pagrindiniai skirtumai –
projektavimo metodas ir galutinis rezultatas, kuris dažniausiai yra erdvinis
projekto modelis. Programoje naudojami specialūs simboliai yra „išmanieji“

objektai, kurie yra susieti su konkrečiais
gamintojų produktų modeliais, turinčiais
techninę, elektrotechninę informaciją,
taip pat priderinti prie aukščio informacijos ir pan. Taip erdvinio pastato modelio generavimas tapo priklausomas
nuo naudojamos programinės įrangos
galimybių. Suprojektuotas pastato informacinis modelis turi savo geometriją, erdvinę priklausomybę, geografinę
informaciją, taip pat informaciją apie
medžiagų kiekius ir savybes.
Šiandieniniams 2D (dviejų dimensijų) brėžiniams analizuoti sukviečiama
daugybė įvairių sričių specialistų. Tai
gali įtakoti informacijos nepasidalinimą tarp komandos narių bei informacijos stoką apie projekto vystymo eigą.
3D (trijų dimensijų) modeliai inžinieriams
suteikia unikalų ir aiškiai suprantamą
bendradarbiavimo su projekto kūrėjais
modelį. Efektyvus tarpusavio bendradarbiavimas leidžia efektyviai mažinti
projekte esančias klaidas, pavyzdžiui,
HVAC (angl. Heating, Ventilating and
Air Conditioning) sistemų susikirtimus
su elektros instaliacijos sistemomis, kabelių kopėčiomis. Pastato informacinės
sistemos dėka dabar žymiai lengviau ir
efektyviau galima atlikti taisymus bei koregavimus kompiuterio ekrane „pelės“
pagalba, nei realiame objekte plaktuko pagalba. Dėl to, norint tinkamai paruošti pastato informacinį modelį (BIM),

turi būti tinkamai paruošta ir atitinkama
programinė įranga, naudojamos specialios valdymo funkcijos, kurios turi būti
įsisavintos dar prieš pradedant vystyti
konkretų projektą. 3D projektas, turintis konkrečius, pvz. elektros įrangos
produktų modelius, yra labai naudingas, atliekant erdvinį projektavimą bei
rangos darbus.
BIM dėka atsiranda geresnės projekto
įvykdymo galimybės naudojant tarpusavyje suderinamą duomenų formatą.
Sėkmingas projektų valdymas priklauso nuo informacijos ir jos tinkamumo.
BIM technologijos privalumas yra informacija, kuri saugojama ir pateikima
viename projekto modelyje. Minėtas
modelis įvairių projektavimo, duomenų
valdymo, simuliacijos ir analizės programinių įrangų pagalba gali būti susietas
su standartizuotu duomenų formatu.
Standartizuotas duomenų formatas
vadinamas IFC (angl. Industry Foundation Classes), kurį sukūrė International
Alliance for Interoperability, dabar žinoma kaip buildingSMART. Šis formatas
taip pat yra užregistruotas ISO standarte
ISO/PAS 16739.
IFC formatas yra į objektus orientuota
schema, kuri paremta pastato elementų,
ypatybių, erdvių, formų bei kitų objektų,
kurie naudojami įvairiose programinės
įrangos moduliuose, klasifikacija. IFC nėra
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Inžinerinės
komunikacijos

Medžiagų
kiekiai

Konstrukcinė
dalis

Elementų
gamyba

Architektūros
projektavimas

Statyba

BIM
projektas

Marketingas

atviras formatas visiems programinių
įrangų gamintojams. Tai - neutralus formatas, nepriklausantis nė nuo vieno gamintojo. Norėdami užtikrinti duomenų
suderinamumą tarp skirtingų gamintojų
programų yra atliekamas IFC sertifikavimas. Atitikus keliamus reikalavimus,
programinė įranga gauna sertifikatą,
kuris patvirtina jos suderinamumą su
IFC formatu.
Jei pastato statybos baigtos, tai dar nereiškia, kad vėliau nebebus jokių sąnaudų. Metinės pastato priežiūros sąnaudos
sudaro 2-8 % pradinių investicijų sumos.

Ar sąnaudos didės ar mažės priklauso
nuo sprendimų, priimtų projektavimo
etape. Kadangi pastato informacinis
modelis suprojektuotas standartiniu
duomenų formatu, tai suteikia galimybę
atlikti papildomas analizes ir simuliacijas
įvertinant įvairius scenarijus. Tokiu būdu
sukuriamas efektyvus, ilgalaikis ir pats
optimaliausias sprendimas, leidžiantis
ne tik įvykdyti projektą, bet ir valdyti
pastatytą pastatą maksimaliai sumažinant sąnaudas.
Jau dabar BIM plačiai naudojimas pasaulyje. Tokios šalys kaip JAV, Kanada, Kinija,

buildingSMART
organizacija

Statytojai

Projektavimo
įmonės

Tarptautinis
IFC vystymasis

Reikalauja
BIM

Mokosi naujų
technologijų

Ruošia BIM
instrukcijas
IFC
sertifikavimas

Marketingas

Suteikia
įmonėms
galimybę
naudotis BIM
(sutartys,
įstatymai,
atsakomybės)

Pristato BIM
užsakovams

Naudoja BIM
kaip privalumą
prieš
konkurentus

Programinės
įrangos
gamintojai
Tobulina BIM
programinę
įrangą (3D,
produktų
modeliai, IFC
sertifikatas)
Apmoko BIM
savo klientus
Bendradar
biauja
tarpusavyje –
optimizuoja
galimybes

Valdymas

Australija bei Vakarų ir šiaurės Europos
šalys, turinčios ekonomiškai stiprų statybų sektorių, jau gana seniai savo praktikoje taiko BIM. Visame pasaulyje yra
nemažai žinomų programinės įrangos
gamintojų, kurie siūlo klientams naudoti projektavimą, paremtą BIM technologija. Lietuvoje BIM labiausiai paplitęs
tarp architektų bei statybos sektoriuje.
Pargindinė BIM idėja – atviras visų sričių specialistų bendradarbiavimas. Tik
tokiu būdu galima efektyviai pasiekti
norimą rezultatą.

Kitos organizacijos

Tiesioginis ryšys
tarp skirtingų
BIM vartotojų

Sutarčių
tvarkymas

Mokymai
irinformacija

Kitos organizacijos

Gamina
komponentus,
ruošia jų
bibliotekas
(3D, produktų
duomenys). Iš jų
ima duomenis
programinės
įrangos
gamintojai
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Kariotiškių dujų jėgainė

Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Simson Butt ir Energetikos ministras Arvydas Sekmokas jėgainės
atidarymo metu

Kariotiškių sąvartyne
atidaryta sąvartyno
dujų jėgainė

jėgainę, kuri sąvartyne susidarančias dujas paverčia naudinga atsinaujinančia
elektros energija. Kariotiškių sąvartyne
įrengtas sąvartyno dujų surinkimo laukas, dujų surinkimo šuliniai, siurblinė,
uždaro tipo deglas, elektros generatorius, modulinė transformatorinė bei kiti
reikalingi statiniai.

Didžiosios Britanijos įmonių grupės
ENER-G įkurta UAB „ENER-G“ 2008 metais laimėjo UAB „Vilniaus apskrities
atliekų tvarkymo centras“ organizuotą
konkursą dėl sąvartyno dujų utilizavimo.
Investavusi privačias lėšas, įmonė pastatė

Įgyvendintas projektas leis sumažinti Kariotiškių sąvartyno skleidžiamą oro taršą,
taip pat padidins„žalios energijos“ įnašą

Lietuvoje. Aktuali projekto ekonominė
nauda – pritrauktos tiesioginės užsienio
investicijos, sukurtos naujos darbo vietos. Taip pat, neinvestavus valstybės lėšų,
savivaldybių įmonė gaus pajamas nuo
parduodamos elektros energijos.
Kariotiškių sąvartyne pastatyta elektrinė
yra pirmasis ENER-G įgyvendintas projektas Lietuvoje.
www.nefas.eu

Parengta pagal užsienio žiniasklaidos pranešimus:

JAV pradedami statyti mažieji reaktoriai
JAV kompanija Tennessee Valley Authority (TVA) neseniai pranešė, kad pirmauja
modulinių branduolinių reaktorių vystyme, kurie bus ir mažesni, ir pigesni už
dabar egzistuojančius. TVA kompanijos
atstovai lapkričio mėnesį pranešė, kad
pradėtas pirmas etapas - 6 naujo tipo
mini reaktorių (angl. mini nuke) statyba jau seniai neveikiančios Clinch River
Beeder branduolinės jėgainės teritorijoje Oukridže (JAV). Branduolinio reguliavimo komisijai pateiktas prašymas
leisti iki 2020 metų įrengti pirmuosius
du 125 MW galios Babcock & Wilcox
gamybos mPower reaktorius. Nutarta kreiptis dėl dviejų etapų licenzijos
gavimo. Pradžioje bus siekiama gauti
konstrukcinį leidimą gaminti naujo tipo
įrenginius, vėliau - atskirą licencinį leidimą, kai įrenginiai bus baigti. Visa tai
leis tiek TVA, tiek ir mPower gamintojui
lanksčiau įveikti visus biurokratinius ir
gamybinius sunkumus bei laiku įvykdyti projektą.

Ponas Rick Bonsall, Babcock & Wilcox
verslo vystymo viceprezidentas pareiškė, kad TVA pasiūlytas jėgainės projektas
Oukridže pradės jų kompanijos mažųjų
reaktorių seriją. Taip pat deramasi ir su
kitomis kompanijomis, kurios taip pat domisi naujo dizaino moduliniais reaktoriais.
Nors mPower reaktorius šiuo metu dar
tik licencijuojamas, R. Bonsall pareiškė,
kad jie taip pat taiko ir egzistuojančias
suslėgto vandens technologijas, todėl
bet kuriuo atveju naujasis reaktorius bus
pakankamai mažas ir tinkamas įrengti
po žeme. Moduliniai reaktoriai turi daug
privalumų ir gamintojams, nes didžiumą
darbų galima atlikti tiesiog gamykloje,
tad sutaupoma daug lėšų, o darbų grafikus lengva kontroliuoti.
Žadama, kad naujieji reaktoriai bus įrengti iki 2020 metų, o iki to laiko kompanija su partneriais dar 2012 metais baigs
Watts Bar Unit 2 reaktoriaus įrengimą, o
2018 metais – Beliefonte Unit 1 reaktoriaus įrengimą.

Švedai investuos į
„NordBalt“ 700 mln. litų
Švedijos elektros perdavimo sistemos
operatoriaus Svenska Kraftnät valdyba
lapkričio mėnesį nusprendė investuoti 2,6 milijardo Švedijos kronų (beveik
700 mln. Lt) į Lietuvos ir Švedijos elektros jungtį „NordBalt”.
Europos Sąjunga jau yra patvirtinusi
131 mln. eurų finansavimą šiam projektui. Baltijos valstybių energetinės
izoliacijos panaikinimas yra vienas prioritetinių ES energetikos saugumo projektų, įvardintų šią savaitę paskelbtame
Europos Komisijos Komunikate. Paramą
Lietuvos energetinės nepriklausomybės
strategijai yra pareiškusi ir JAV valstybės
sekretorė Hilari Klinton.
Šiuo metu Švedijoje vyksta jungties kabelio ir srovės keitiklių pirkimų konkursai.
Lietuvos ir Švedijos elektros perdavimo
sistemų operatoriai gruodžio mėnesį
pasirašys sutartis su konkursus laimėjusiais rangovais.

kronika
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Apie planus, tarifus ir kitas painiavas paprastai
Ieva Rasimaitė
Neseniai Lietuvos pagrindiniai elektros tiekėjai - Vakarų skirstomieji tinklai
(VST) ir Rytų skirstomieji tinklai (RST) –
gyventojams pristatė naujieną – specialius mokėjimo planus vartotojams.
Planai, pavadinti Namai ir Namai plius,
vartotojams pristatomi kaip galimybė
sutaupyti. Nesigilindami į konkrečias
siūlomų mokėjimo planų galimybes,
vertėtų garsiai pasvarstyti apie šį reiškinį apskritai.
Iki šiol vartotojai lyg ir buvo skatinami
taupyti visus energetinius resursus. Lietuvos gyventojai skatinami taupyti elektros energiją – socialinėse rekamose, įvairiuose straipsniuose netrūksta patarimų,
kaip sumažinti išlaidas elektros energijai.
Siūloma išjunginėti elektros prietaisus,
nepalikti jų net budėjimo režimuose,
taip pat skubiai keisti kaitrines lemputes
į energiją taupančias lemputes, o kaitrinių
lempučių gamybą išvis uždrausti (Europos Sąjungos rinkoje greitai turėtų nebelikti). Europos Sąjungos šalyse visose
energetikos srityse laikomasi taupymo

politikos, neišskiriama ir elektra. Kuo
daugiau vartoji elektros, tuo daugiau
jos reikia, tuo daugiau reikia resursų jai
pagaminti – ir nesvarbu, ar tai atominė
elektrinė, ar vėjo jėgainė. Nesigilinant į
įvairius sudėtingus elektros verslo, inžinerijos niuansus, dabartinės tendicijos
pasaulyje rodo, kad siekiama gaminti
ne daugiau elektros, o kuo efektyviau
ją išnaudoti, vengiant daug energijos
naudojančių gamybos technologijų ir
pan. Būtent tam ir yra diegiamos naujos technologijos elektros versle – taip
vadinami „išmanieji“ tinklai, sugebantys
racionaliai pasirstyti elektros energijos
naudojimą, diegiami „išmanūs“ apskaitos prietaisai ir visa tai skirta tam, kad
elektros energija būtų taupoma, kad ji
efektyviau būtų panaudojama.
Deja, Lietuvoje yra viskas kitaip. Nepasaint
to, kad Lietuvoje elektra yra brangiausia
regione, Lietuvos gyventojai skatinami jos
vartoti dar daugiau. Vėlgi, mokėti brangiau, negu mūsų kaimynai. Nereikia būti
ekonomistu ar patyrusiu verslininku, kad
suprastum, jog elektros tiekėjų siūlomais

planais siekiama įsukti elektros vartotoją į
žaidimą – kuo daugiau vartoji, tuo pigiau
moki (?). Panaši sistema yra ir su mobilaus ryšio operatorių siūlomais pokalbių
planais – mokėk mažiau, jei prakalbėsi
300 min, 600 min, bet įsipareigok mokėti abonentinį mokestį metus, dvejus,
trejus. O jeigu prakalbi mažiau? Nesvarbu, vis tiek reikės susimokėti abonentinį
mokestį... Įdomu tai, kad dažniausiai tuos
abonentinius mokesčius paslaugos tiekėjas gali keisti vienašališkai. Gal ir ne visada, bet sutartyse dažniausiai tai būna
aptarta mažomis raidėmis.
Eiliniam vartotojui juk dažnai sunku
susigaudyt tarp tų sutarčių su mobiliųjų telefonų operatoriais, su bankais dėl
vienos ar net kelių mokėjimo kortelių.
O čia dar ir elektros tiekėjai, šilumos tiekėjai pradeda siūlyti energijos vartojimą
skatinančias sutartis. Kaip leisti savo uždirbtus pinigus, renkamės patys. Matyt
ir šiuo atveju, rinktis, ar įsitraukti į planų
ir abonentinių mokesčių žaidimus, reikės apsispręsti patiems.
www.nefas.eu

Įkurtas Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas
Įgyvendinant projektą„Prieš diskriminaciją ir netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės“
įkurtas Nacionalinis lygybės ir įvairovės
forumas (NLĮF), kurio tikslas – suburti
suinteresuotas organizacijas, suteikti galimybę keistis informacija, dalytis
patirtimi, efektyviai naudoti išteklius.
Projektas remiamas Europos Bendrijos
užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS (2007-2013). Projekto
veiklomis siekiama padidinti diskrimi-

nuojamų grupių socialinį ir ekonominį
aktyvumą bei sukurti atitinkamus bendradarbiavimo tinklus, skatinti vertikalų
ir horizontalų bendradarbiavimą tarp
antidiskriminacijos srityje dirbančių organizacijų, tokiu būdu sudarant sąlygas
formuoti antidiskriminacijos politiką bei
efektyviau vykdyti politines priemones
praktikoje.
Daugiau informacijos: www.nlif.lt

Kruoniškiai reabilituoja „žaliuosius“
1989 metų pavasarį barža su iš tuometinio
Leningrado atplukdytais turbinų ratais,
skirtais Kruonio HAE, įstrigo Nemuno vidurupyje ties Kauno hidroelektrine. Tuo
metu taip žalieji protestavo prieš sovietų
energetinius projektus. Galop turbinos
ir liko nesumontuotos - turbinų ratai ir
dabar stovi elektrinės vidiniame kieme.
Vis dėlto, ne veltui yra patarlė „Nėra to

blogo, kas neišeitų į gera“. Dabartiniai
Kruonio HAE vadovai džiaugiasi, nes
nepastatytų turbinų vietoje bus galima įrengti tikrai modernias turbinas ir
nereiks nieko ardyti. Taigi belieka padėkoti žaliesiems.
www.nefas.eu
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Apžvalgą paruošė
Sorainen
Baltic Law Firm of the Year
www.sorainen.com

ENERGETIKOS TEISĖ

nustatoma visiems elektros energijos
vartotojams.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2007 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. O3-82
„Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos
skaičiavimo metodikos“ pakeitimo“. Nr. O3-245 (Žin.,
2010 10 28, Nr. 127-6522).

Pakeista Viešuosius
interesus atitinkančių
paslaugų kainos
skaičiavimo metodika

Patvirtintas
Elektros energijos
importo ir eksporto
tvarkos aprašas

2010 m. spalio 27 d. Valstybinė kainų
ir energetikos kontrolės komisija priėmė nutarimą, kuriuo pakeitė Viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų kainos
skaičiavimo metodiką (toliau – Pakeitimai). Šie Pakeitimai buvo priimti siekiant suderinti metodikos nuostatas su
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašu bei Viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų teikimo tvarkos aprašu. Pagal
naujuosius Pakeitimus skaičiuojant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
lėšas 2011 metams nebus taikoma išimčių gamintojams, kurie elektros energiją
suvartodavo savoms ūkinėms reikmėms.
Taigi kainos dedamoji už viešuosius
interesus atitinkančias paslaugas yra

2010 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras priėmė įsakymą, kuriuo patvirtino Elektros energijos
importo ir eksporto tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriuo yra nustatomos
elektros energijos importo į Lietuvos
Respubliką ir eksporto iš jos veiklos sąlygos ir apimtis. Aprašas yra privalomas
perdavimo sistemos operatoriui, rinkos
operatoriui ir valstybės narės elektros
energijos tiekėjams, turintiems leidimą
importuoti ir (arba) eksportuoti elektros
energiją. Apraše elektros energijos importas yra suprantamas kaip valstybėse, kurios nėra valstybės narės, esančių
elektros energijos gamybos šaltinių pagamintos elektros energijos tiekimas į
Lietuvos energetikos sistemą. O eksportas Aprašo prasme yra elektros energijos

rinkos dalyvių disponuojamos elektros
energijos tiekimas iš Lietuvos, skirtas
vartoti valstybėse, kurios nėra valstybės
narės. Apraše yra įtvirtinamos elektros
energijos importo ir eksporto sąlygos,
tokios kaip įpareigojimas elektros energijos importo ir (arba) eksporto veiklą
vykdantiems tiekėjams elektros energiją
parduoti ir pirkti tik Lietuvos Respublikos elektros biržoje. Taip pat tiekėjai gali
importuoti ar eksportuoti elektros energiją tik pagal sutartis su valstybių, kurios
nėra valstybės narės, įmonėmis. Be kita
ko, Apraše numatoma elektros energijos
importo ar eksporto veiklą vykdantiems
tiekėjams pareiga pateikti Energetikos
ministerijai veiklos ataskaitą.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl
elektros energijos importo ir eksporto tvarkos aprašo pa
tvirtinimo“. Nr. 1-302 (Žin., 2010 11 04, Nr. 129-6601).

Pakeistas Naftos
produktų ir naftos
valstybės atsargų
įstatymas
2010 m. lapkričio 16 d. Seimas priėmė
Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo priedo
pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas),
kuriuo yra įgyvendintos iki šiol į nacionalinę teisę neperkeltos Tarybos direk-
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tyvos 2006/67/EB 5 straipsnio 3 dalies
nuostatos. Naujuoju Įstatymu sudaroma galimybė atsargas kaupiantiems
ūkio subjektams atsargas laikyti ir mišinių komponentų pavidalu. Įstatymas
įsigalios 2011 m. sausio 1 d.
Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės
atsargų įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010
11 27, Nr. 139-7113).

MOKESČIŲ TEISĖ

Pakeistas
Nekilnojamojo turto
mokesčio įstatymas
2010 m. lapkričio 23 d. Seimas priėmė
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus (toliau – Pakeitimai),
kuriais nustatomi nauji mechanizmai, padėsiantys operatyviai reaguoti į staigius ir ženklius nekilnojamojo
turto rinkos svyravimus. Pakeitimais
nustatoma, kad skundai dėl turto vertintojo nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir toliau gali būti
teikiami tik per 3 mėnesius nuo mokestinės vertės nustatymo, tuo tarpu
prašymus nekilnojamojo turto verte
laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą,
leidžiama pateikti kiekvieną mokestinį laikotarpį (per 3 mėnesius nuo jo
pradžios), neatsižvelgiant į tai, ar buvo
atliekamas naujas masinis nekilnojamojo turto vertinimas, ar ne. Prašymai
yra nagrinėjami, jeigu nekilnojamojo
turto mokestinė vertė nuo individualiu vertinimu nustatytos vertės skiriasi

bent 20 procentų, kadangi tam tikras
skirtumas tarp individualiu ir masiniu
vertinimo būdu nustatytos vertės gali
susidaryti dėl objektyvių skirtumų
tarp šių vertinimo būdų.
Be kita ko, Pakeitimais taip pat nustatoma, kad nekilnojamojo turto mokestį už
išperkamosios nuomos (lizingo) būdu
įsigyjamą nekilnojamąjį turtą moka ne
formalusis savininkas, o turtą įsigyjantis
asmuo, jeigu informacija apie atitinkamą sutartį yra užfiksuota Nekilnojamojo
turto registre. Kartu numatoma, kad ir
nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos turtui taikomos atsižvelgiant į tai,
kaip šį turtą naudoja mokestį privalantis mokėti asmuo. Valdžios ir privataus
subjektų partnerystės pagrindu sukurtas ar įgytas nekilnojamasis turtas, kol
vykdoma atitinkama valdžios ir privataus
subjektų partnerystės sutartis ir jis yra
naudojamas šioje sutartyje apibrėžtais
tikslais, nelaikomas nekilnojamojo turto mokesčio objektu.
Savivaldybių taryboms suteikiama teisė
diferencijuoti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus. Be to, numatoma, kad tais
atvejais, kai savivaldybių tarybos po nustatyto termino keičia kito mokestinio
laikotarpio mokesčio tarifus, toje savivaldybėje taikomas 0,3 proc. mokesčio
tarifas. Dar vienas teisinio reguliavimo
pakeitimas, numatytas Įstatyme – nekilnojamojo turto vertinimo metodą, objektyviausiai atspindintį atitinkamo komercinio nekilnojamojo turto vertę rinkoje,
parenka turto vertintojas. Įstatyme taip
pat patikslinama nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės sąvoka. Įstatymas
įsigalios 2011 m. sausio 1 d.
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymas ( Žin., 2010 12 11, Nr. 145-7415).

Diskusijos
apie Lietuvos
energetikos dabartį
ir ateitį
Apsilankykite
www.nefas.eu
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Debesų kompiuterija
Irmantas Tubutis
Debesų kompiuterija (angl. Cloud computing) nauja sąvoka, apibrėžianti didelį
evoliucijos žingsnį informacinių technologijų produktų ir paslaugų srityje.
Nors pati debesų kompiuterijos sąvoka
atrodo tokia tolima ir netikra, daugelis
to net nesuvokdami, jau dabar naudoja
debesų kompiuterijos aplikacijas.
Jeigu jūs naudojatės interneto elektroninio pašto sistemomis Gmail ar Hotmail –
jūs jau interneto „debesyse“. Jeigu naudojatės interneto aplikacijomis, tokiomis
kaip Google kalendorius ar Apple MobileMe – jūs taip pat jau interneto „debesyse“. Jei naudojatės failų ar nuotraukų
apsikeitimų serveriais, tokiais kaip Flickr
ar Picasa Web Albums – jūs irgi jau„debesyse“. Tai - ateities technologijos, kurias
galime naudoti jau šiandien.
Dauguma analitikų siaurai apibendrindami debesų kompiuterijos koncepciją, ją
tapatina su ekonomiškai naudingesniu
IT ūkio resursų naudojimu. Paprastai kalbant, tai - būdas naudotis pažangiomis
IT technologijomis, jų neįsigyjant.
Koncepcijos esmė – nuosavų IT infrastruktūrų (pvz., serverių technines ir programinės įrangos, kompiuterinių tinklų,
kompiuterizuotų darbo vietų programinės įrangos ir t.t.) atsisakymas, IT paslaugas įsigyjant iš išorės, pagal tuo metu
aktualius organizacijos poreikius.
Praktikoje dažniausiai sutinkamos debesų kompiuterijos formos yra dvi:
- kai naudotojui yra pateikiama tik IT
infrastruktūra;
- kai naudotojui pateikiamos jau paruoštos naudojimui programos.
SaaS (angl. Software as a Service) – paslaugų rūšis kuomet naudotojai per interneto prieigą gali naudotis jau paruoštomis aplikacijomis (programomis). Svarbu
ir tai, kad failai sukurti naudojant šias
aplikacijas (programas), taip pat dažniausiai laikomi paslaugų teikėjo serveriuose, būtent dėl to taip naudojamos
programos yra pranašesnės už stacionarias programas, kadangi naudotojui
nereikia ieškoti kompiuterio su įdiegta
programine įranga, taip pat nereikia turėti dokumentų su savimi kokioje nors
laikmenoje, viskas ko jums reikia - prieiga prie interneto.
IaaS (angl. Infrastructure as a Service) –
infrastruktūra kaip paslauga. IaaS dėka
naudotojui nebereikia investuoti į tech-

ninę įrangą, mokama tik už panaudotus
resursus, taip pat galima greitai pakeisti
paslaugos apimtį. Naudojantis infrastruktūros paslaugomis (pvz., serverio, duomenų saugyklos, interneto kanalo resursų ir
kitos IT infrastruktūros nuoma) galima
labai greitai prisijungti prie IT resursų ir
juos naudoti savo poreikiams.
Kokia debesų kompiuterijos formą aptarinėtumėme, visų jų bendras tikslas –
kuo efektyviau ir ekonomiškiau išnaudoti technologinius resursus. Tiek Saas
tiek ir IaaS leidžia gerokai sutaupyti IT
skirimas lėšas, o IT resursais naudotis
tik esant poreikiui.
Debesų kompiuterija ypatinga dar ir
tuo, kad paslaugos įmonėms yra sukuriamos ir teikiamos naudojantis virtualia
infrastruktūra. Tai taip pat leidžia labai
greitai sumažinti ar išplėsti paslaugų
kiekį pagal realius poreikius. Virtualizacija leidžia vartotojams IT ištekliais
naudotis visur, kur tik yra internetas. Taigi darbuotojai gali bet kur ir bet kada
dirbti taip pat patogiai, kaip ir būdami
savo darbo vietoje biure.
Tokios technologijos smulkioms įmonėms leidžia neatsilikti nuo stambių
korporacijų ir be didelių investicijų naudotis pačiomis pažangiausiomis technologijomis. Norint įsidiegti tam tikrą
IT sprendimą, naudotojui nebereikia
rūpintis IT infrastruktūros vystymu ar
brangios programinės įrangos įsigijimu, nekalbant apie kompetentingų IT
administratorių išlaikymą, jam užtenka
užsisakyti paruoštą virtualų serverį ir
reikalingą aplikacijos modulį.
Šių paslaugų apmokestinimo būdai –
mėnesinis ar metinis mokestis - neišbalansuoja IT skiriamo biudžeto ir leidžia
išvengti pernelyg nepasvertų investicijų,
valdyti technologijų poreikio pakilimus
ar nuosmukius.

Lietuvos rinkoje jau yra apčiuopiamos
debesų kompiuterijos apraiškos – virtualių serverių ir internetinių svetainių
prieglobos (angl. Hosting) srityje. Nedidelei įmonei, norinčiai įsidiegti buhalterinę programą, galima pasiūlyti virtualų,
poreikius atitinkantį serverį, kuris vartotojui užtikrintų ne tik stabilų programos
veikimą, duomenų apsaugą, mobilumą,
bet ir leistų neatidėlioti tokio sprendimo
įgyvendinimo dėl lėšų trūkumo.
Didesnėms, o ypač daug filialų turinčioms įmonėms tai pat svarbu, kad visi
filialai sklandžiai galėtų naudotis duomenų resursais, keistis informacija ar
dirbti vieningoje sistemoje, todėl kur
kas patikimiau ir ekonomiškiau „keliauti į debesis“ .
Specialistai pataria – nebūtina iš karto
visą įmonės IT infrastruktūrą perkelti į
„debesį“, tai galima daryti pamažu, pavyzdžiui, pradėti nuo artimiausiu metu
planuotos IT įrangos ar sistemos įsigijimo. Tokiu būdu nereikėtų investuoti
nei į papildomą įrangą, nei į darbuotojų mokymus.
Vis dėlto, net ir visiškai savo IT į debesų
kompiuteriją transformavusiose įmonėse
turėtų išlikti už šią sritį atsakingas asmuo.
Vidinio IT specialisto atsakomybė būtų
įmonės naudojamų paslaugų monitoringas bei sprendimų priėmimas.

UAB „Informacinės sistemos ir technologijos”
Tel. 8(41) 210000 Faks. +37065002611
El. p. info@ist.lt; support@ist.lt
www.ist.lt
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Acti 9 privalumai:

- VISI-SAFE – mechaniškai susieta kon-

taktų padėties indikacija, atitinkanti ir
pranokstanti pramonėje taikomus izoliacijos reikalavimus, visiškai saugi eksploatacija ir aptarnavimas;
- VISI-TRIP – greitas gedimo identifikavimas (trumpo jungimo, perkrovos,
srovės nuotėkio, priverstinio atjungimo atkabikliais) raudonu mechaniniu
indikatoriumi visuose Acti 9 apsaugos
moduliuose ir jų prieduose.;

- Nauja žymiai didesnė automatinių
jungiklių nuo 0,5 A iki 4 A atjungimo
geba, siekianti net iki 100 kA;

standartų reikalavimus - IEC/EN 60898
ir IEC/EN 60947-2 – tinka naudoti tiek
gyvenamuosiuose, komerciniuose pastatuose, tiek pramonės srityje;
- Nuotėkio srovės apsaugos įtaisai yra
pilnai koordinuoti su automatinių
jungiklių atjungimo geba;
- Greitas sujungimo ir atjungimo mechanizmas mažina visų Acti 9 nuotėkio
srovės įtaisų bei atomatinių jungiklių
„jėgos“ kontaktų nusidėvėjimą;
- Paprastas integravimas į pastatų
valdymo sistemą (BMS), kartu su valdomais automatiniais jungikliais Reflex iC60 ir RCA nuotolinio valdymo
moduliais bei kitais valdymo komponentais;
- Nenutrūkstamo elektros energijos
tiekimo užtikrinimas naudojant ARA
automatinio kartotinio jungimo
modulius.
Daugiau informacijos:
www.schneider-electric.lt/acti9

- Automatiniai jungikliai atitinka dviejų

Naujas rezervinis modulis
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
Phoenix Contact siūlo naują TRIO serijos rezervinį modulį
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20. Jį sudaro du diodai ir
funkcinės kontrolės elementai, esantys siaurame (32 mm
pločio) korpuse. Šis modulis galvaniškai atskiria du lygiagrečiai sujungtus maitinimo šaltinius. Jei vieno maitinimo šaltinio vidinėje antrinėje grandinėje įvyktų trumpas
jungimas, kitas šaltinis toliau tiektų srovę apkrovai. Taigi,
trumpas jungimas nedarytų įtakos energijos tiekimui apkrovai ir tai garantuotų 100 proc. rezervavimą.
Daugiau informacijos:
www.phoenixcontact.lt

Taivanio gamintojas Korenix nuolat plečia savo produktų asortimentą. Šį kartą
gera žinia energetikos specialistams - jų
pasirinkimui atsirado elektros pastočių
duomenų tinklo (PDT) standartus atitinkantis modulinis komutatorius JETNET
5628G. Naujasis komutatorius atitinka
IEC 61850-3, IEEE 1613, IEC 61850 GOOSE žinučių ir kitus PDT komutatoriams
keliamus standartų reikalavimus.
Modulinė konstrukcija leidžia šį komutatorių lanksčiai pritaikyti kiekviename
pastotės duomenų tinkle pagal reikalingą sąsajų skaičių. Taip pat išlieka galimybė vėliau komutatorių papildyti naujais
reikiamais sąsajų moduliais.
Dvigubo rezervuoto maitinimo užtikrinimui galima rinktis vieną iš trijų galimų
komutatoriaus variantų su 85-264VAC,
88-370VDC ar 24/48VDC maitinimo lizdų kombinacijomis.
Daugiau informacijos apie šiuos ir kitus pramoninius komutatorius galite rasti puslapyje
www.pramoninisrysys.lt arba kreiptis į oficialų Korenix atstovą Baltijos šalyse UAB Aedilis.

Pasirašyta atstovavimo
sutartis su čekų
gamintoju Conel
UAB Aedilis pasirašė atstovavimo sutartį su čekų gamintoju Conel s.r.o. Šis
bendradarbiavimas ženkliai išplės mobilaus duomenų perdavimo modemų
pasirinkimą Lietuvoje. UAB Aedilis nuo
šiol siūlys pilną produktų spektrą, skirtą telemetrijos ir nuotolinio valdymo
sistemoms.
Visų Conel gaminamų modemų aprašymus
galima rasti puslapyje
www.pramoninisrysys.lt.
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Acti 9 yra penktosios kartos Schneider
Electric modulinės įrangos sistema, kurios dėka pasiekiamas ilgiausias nenutrūkstamo veikimo laikas. Acti 9 įrangos
tarpusavio koordinavimo dėka galima
taikyti įvairius sprendimus nepertraukiamam veikimui užtikrinti visuose
elektros paskirstymo įrangos naudojimo segmentuose gyvenamuose ir
komerciniuose pastatuose, pramonės
įmonėse ir infrastruktūroje.

Pristatytas naujas
energetikos standartus
atitinkantis komutatorius
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Acti 9 - efektyvumas, kurio Jūs nusipelnėte
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Tiesiog milžiniška įvairovė:
Rapid 80 instaliacinis kanalas

Kiek paprasta gali būti įvairovė?
Mūsų gaminys atsako į šį klausimą labai įspūdingai.
Rapid 80 sistema iš plastiko ar plieno stebina komponentų
parinkimo paprastumu ir techninių sprendimų protingumu.
Ši savybių visuma leidžia naudotis ja greitai, lanksčiai ir
ekonomiškai - nuo pat užsakymo iki montavimo. Detalesnę
informaciją galite rasti internete arba tiesiog pas mus.

OBO BETTERMANN UAB
Tel 8 5 2375911
obo@obo.lt
www.obo.lt

