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Projekto kontekstas ir ribos 

Projekto ribos 

• Galimybių studijos rengimas yra glaudžiai 
susietas su naujuoju Šilutės rajono savivaldybės 
2015-2024 m. strateginiu plėtros planu. Studijos 
rezultatai ir pasiūlymai prisidės prie Šilutės 
rajono savivaldybės strateginio planavimo 
proceso tobulinimo, valdymo efektyvumo ir 
našumo didinimo, darnaus vystymosi principo 
įgyvendinimo.  

• Tikslinės grupės, kurias paveiks projekto 
rezultatai: Šilutės rajono savivaldybės 
gyventojai, Savivaldybės administracijos 
darbuotojai. 

• Galimybių studjos rezultatai bus integruoti į 
Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 m. 
strateginį plėtros planą.  

Projekto kontekstas 

Rengiant galimybių studiją bus nagrinėjama Šilutės rajono savivaldybės Gardamo, 
Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių 
Naumiesčio seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistema bei jos atnaujinimo 
galimybės.  

Saugos 

Kintai 

Rusnė 

Gardamas 

Vainutas 
Žamaičių 

Naumiestis 

Juknaičiai 

Usėnai 
Katyčiai 

Švėkšna 

Šilutė 
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Studijos poreikis 

Europa 2020. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija yra pagrindinis ES strateginis dokumentas, kuriame nustatomi bendrieji strateginiai 
tikslai ES šalims narėms iki 2020 m.  Šie bendrieji tikslai koreguojami kiekvienai šaliai ir yra įtraukiami į šalių nacionalines strategijas. 
Strategijoje vienas iš penkių siekių visai Europai 2020 m. yra Klimato kaita ir energetikos tvarumas: 
• šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis turėtų būti sumažintas 20 % (arba net 30 %, jei tam bus tinkamos sąlygos), palyginti su 1990 m. 

rodikliais; 
• 20 % energijos turėtų būti gaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių; 
• energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 %. 

Lietuva kaip ES šalis narė taip pat privalo siekti bendrų ES strateginių tikslų. Lietuvos miestų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemų atnaujinimas 
padėtų siekti bendrų Lietuvos ir ES strateginių tikslų klimato kaitos ir energetinio efektyvumo (tvarumo) srityje šiais būdais: 

1. Atnaujinus gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemas ir pakeitus jas į šiuolaikines mažiau elektros energijos vartojančias apšvietimo sistemas (LED 
sistemas, plazmines (LEP) sistemas) būtų užtikrintas didesnis energetinis efekyvumas, nes tokios apšvietimo technologijos pasižymi būtent itin 
dideliu elektros energijos efektyvumu; 

2. Pakeitus pasenusias gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemas į energetiškai efektyvesnias šiuolaikines apšvietimo technologijas būtų sumažintas 
elektros energijos poreikis gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimui, tokiu būdu būtų mažesni poreikis elektros gamybai, kurios metu susidaro ir į aplinką 
yra išmetamos ŠESD. 

Energetinio efektyvumo užtikrinimas 

2012 m. spalio 25 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba patvirtino Šilutės rajono savivaldybės danio energijos veiksmų planą, kurio tikslas tikslas yra 
pateikti preliminarius Šilutės rajono savivaldybės tikslus iki 2020 ir priemones įgyvendinimui, įvertinant bendrą energetikos sektorių rinką, statistinę 
informaciją apie Šilutės rajono savivaldybės energetikos sektorius – gamybą bei vartojimą.  Šiame plane gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas nagrinėjamas 
kaip viena iš elektros energiją vartojančių sričių.  Šiame plane miestų gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas yra numatytas kaip viena iš pagrindinių 
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių savivaldybės viešajame sektoriuje.  Šiuo atveju numatyta ne tik miestų ir miestelių gatvių tinklo 
modernizacija, tačiau kai kuriais atvejais numatoma ir gatvių apšvietimo tinklo plėtra (plane numatoma Saugų, Švėkšnos, Kintų, Žemaičių Naumiesčio ir 
Šilutės miesto seniūnijų gatvių apšvietimo tinklo plėtra). 

Darnios energetikos veiksmų planas Šilutės rajono savivaldybei  

Tinkamai parengta „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo galimybių studija“, kuri išnagrinėtų dabartinę Šilutės miesto gatvių 
ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemą, leistų įvertinti dabartinius Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo modernizavimo 
poreikius. Taip pat leistų įvertinti reikalingas investicijas ir naudą iš gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tinklo modernizavimo siekiant numatytų 
Šilutės rajono ir bendrai visos Lietuvos energetinių tikslų.  
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Projekto tikslinės grupės ir naudos gavėjai 

• Mažesnės išlaidos Šilutės miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimui. 
Šilutės rajonos savivaldybės 
administracija 

• Geresnė miesto apšvietimo kokybė; 
• Geresnis saugumas (kriminogeninė situacija) mieste; 
• Mažesnė avarijų tikimybė dėl geresnio gatvių ir sankryžų apšvietimo; 
• Patrauklesnės viešosios erdvės dėl atnaujinto arba naujai įrengto apšvietimo. 

Šilutės miesto gyventojai 

Galimybių studijos tikslinės grupės ir jų gaunama nauda 

Tikslinė grupė Gaunama nauda 

Atnaujinus Šilutės miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemas bei padidinus jų efektyvumą būtų užtikrinamos mažesnės savivaldybės patiriamos 
išlaidos apšvietimui. Tai būtų galima pasiekti dabartines gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo lempas pakeitus į naujesnes mažiau elektros energijos 
suvartojančias lempas, taip pat esant poreikiui pritaikant apšvietimo valdymo sistemas, kurios užtikrina apšvietimą tuo metu, kada jo reikia. 
Tinkamai išnagrinėjus dabartinę Šilutės miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemą ir nustačisu jos tobulinimo galimybes taip pat būtų galima 
pasiekti tam tikrų socialinių naudų miesto gyventojams. Viena iš tokių naudų yra eismo saugos didinimas, kadangi naujos kartos apšvietimo lempos 
užtikrina ne tik  mažesnes elektros sąnaudas tačiau kartu ir gerensį gatvių apšvietimą tamsiu paros metu. Taip pat studijos kontekste išnagrinėjus esamą 
apšvietimo sistemą galima nustatyti šiuo metu neapšviestas ir dėl to eismo saugumo neužtikrinančias gatves ar sankryžas. 
Dar viena socailinė nauda kurią užtikrintų Šilutės miesto gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemos atnaujinimas yra saugumo mieste (kriminogeninės 
situacijos) gerinimas. Tamsiu paros metu neapšviestuose arba praščiau apšiestuose miesto rajonuose padidėja tikimybė dėl galimų praeivių užpuolimų, 
įsibrovimų į namus, todėl užtikrinus, jog tokie rajonai bus apšviesti tamsiu paros metu būtų galima sumažinti tokių kriminogeninių atvejų tikimybę. 
Viešųjų erdvių apšvietimo atnaujinimas ar įrengimas padidintų Šilutės miesto ir seniunijų viešųjų erdvių patrauklumą miesto gyventojams ir svečiams. 
Pritaikius meninius apšvietimos prendimus tokios viešosios erdvės ne tik taptų saugesnės tamsiu paros metu, tačiau kartu ir prisidėtų prie miesto 
įvaizdžio kūrimo pristatant patrauklias viešąsias erdves. 

Ekonominė ir socialinė nauda miestui ir jo gyventojams 

Tinkamai parengta „Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo galimybių studija“, kuri išnagrinėtų dabartinę Šilutės miesto gatvių 
ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemą, bei pateiktų miesto gyventojams ir valdžiai tinkamiausius techninius sprendimus prisidėtų ne ti prie miesto 
ekonominės ir socialinės gerovės, tačiau kartu užtikrintų ir ES bei Lietuvos strateginių tikslų siekimą.  

• Mažesnė energetinė priklausomybė, dėl sumažėjusio elektros energijos poreikio; 
• Mažesnė ŠESD emisija reikalingas elektros energijai skirtai gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimui 

pagamiti. 
Lietuvos Respublika 
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Projekto teisinė aplinka 

Dokumentuose keliami su Savivaldybės apšvietimu susiję tikslai 

Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą, panaudojant energijos šaltinius.  
Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 
• Aukštos įtampos orinių elektros perdavimo linijų pakeitimas į kabelines linijas Šilutės  mieste ir 

gyvenvietėse 
• Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimas 

Šilutės rajono savivaldybės 2013-2015 metų 
strateginis veiklos planas: „Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijų planavimo ir žemės ūkio 
plėtros programos aprašymas“ 

Šilutės rajono savivaldybės 2014-2016 metų 
strateginis veiklos planas: „Šilutės rajono 
savivaldybės teritorijų planavimo ir žemės ūkio 
plėtros programos aprašymas“   

Šilutės rajono savivaldybės 2015-2017 metų 
strateginis veiklos planas: „Šilutės rajono 
savivaldybės Administracijos vietinio ūkio 
programos aprašymas“ 

Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 metų 
strateginis plėtros planas 

Šilutės rajono savivaldybės planavimo 
dokumentai (strateginiai planai) 

Gerinti rajono viešąją infrastruktūrą. Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys -  prižiūrėti seniūnijų 
infrastruktūros objektus. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatyta viena priemonė: seniūnijų 
sanitarija ir apšvietimas. 

Gerinti rajono viešąją infrastruktūrą. Tikslui pasiekti iškeltas uždavinys - prižiūrėti seniūnijų 
infrastruktūros objektus. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatyta viena priemonė: seniūnijų 
sanitarija ir apšvietimas. 

Efektyviai  vykdyti savivaldybės veiklą. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 
• Prižiūrėti seniūnijų infrastruktūros objektus. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatyta viena 

priemonė: seniūnijų sanitarija ir apšvietimas. 
• Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones. Šiam uždaviniui 

įgyvendinti numatyta viena priemonė: viešųjų darbų organizavimas. Viešieji darbai (gatvių, 
šaligatvių, aikštelių, maudyklų, žaliųjų plotų ir kitų visuomeninių objektų teritorijų priežiūra). 

Šilutės mieste ir seniūnijose už gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą atsakinga Šilutės rajono savivaldybės dministracija ir atitinkamos 
seniūnijos.  Šilutės rajono savivaldybė savo strateginiuose planuose numato tikslus susijusius su gatvių apšvietimo užtikrinimu ir gerinimu.  

Šilutės rajono savivaldybės seniūnijose už gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą ir priežiūrą yra atsakingi seniūnai arba jų paskiti asmenys. 
Šilutės miesto gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą vykdo UAB „Šilutės komunalininkas“.  
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Galimybių studijos tikslas uždaviniai ir rezultatas 

Visapusiškai įvertinti LED apšvietimo naudą Savivaldybei, apžvelgti kitų regionų praktiką, pasiūlyti sprendinius sumažinti aplinkos taršą ir 
taupyti gatvių apšvietimo elektros energijos bei apšvietimo tinklų priežiūros išlaidas.  

Galimybių studijos tikslas 

Galimybių studijos išvados taps pagrindu būsimiems Šilutės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo renovacijos bei modernizavimo 
projektams, savivaldybei inicijuojant ekonomiškai naudingus energijos taupymo projektus. 

Galimybių studijos rezultatas 

• Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas; 
• Gatvių apšvietimo tinklo esamos būklės ir elektros sąnaudų analizė. 

1. Esamos Šilutės miesto ir seniūnijų 
gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo 

sistemos analizė 

• Rinkoje siūlomų apšvietimo atnaujinimo sprendimų apžvalga, tinklų valdymo būdai ir jų 
įvertinimas bei palyginimas, pateikti skaičiavimai; 

• LED šviestuvų panaudojimo kituose regionuose patirties analizė 

2. Rinkoje siūlomų apšvietimo 
sprendimų analizė bei šviesos diodų 
apšvietimo sistemos panaudojimo 

patirties analizė 

• Ekonominiai gatvių apšvietimo renovacijos atsiperkamumo skaičiavimai: investicijų poreikis ir 
sudėtis, biudžetas, veiklų grafikas, projekto poveikio įvertinimas, atitiktis specialiesiems 
projektų atrankos kriterijams, projekto tęstinumas, pasiekimai ir rezultatai. 

3. Naujos apšvietimo sistemos 
atsiperkamumo paskaičiavimai 

4. Techninių charakteristikų ir galimų 
alternatyvų pateikimas 

• Rekomendacijų dėl LED šviestuvų techninių charakteristikų ir reikalavimų kokybei pateikimas 
bei alternatyvos, kaip įdiegti LED gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą be nuosavo kapitalo 
investicijų, pasitelkiant privatų sektorių pateikimas. 

• išskiriamos svarbiausios priemonės, kurios perkeliamos į Šilutės rajono savivaldybės strateginį 
plėtros planą, 

• pateikti pasiūlymai pagrindžiami ekonominiu aspektu. 

5. Pasiūlymų Šilutės rajono 
savivaldybės strateginio plėtros plano 

koregavimui pateikimas, pasiūlymų 
pagrindimas 

Galimybių studijos uždaviniai 
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Projekto rengimo grafikas 

2015 

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Etapas 

1. Esamos Šilutės miesto ir seniūnijų gatvių  
ir viešųjų erdvių apšvietimo sistemos analizė 
 

5. Pasiūlymų Šilutės rajono savivaldybės strateginio 
 plėtros plano koregavimui pateikimas, pasiūlymų  
pagrindimas 

4. Techninių charakteristikų ir galimų alternatyvų  
pateikimas 
 

3. Naujos apšvietimo sistemos atsiperkamumo  
paskaičiavimai 

2. Rinkoje siūlomų apšvietimo sprendimų analizė  
bei šviesos diodų apšvietimo sistemos panaudojimo  
patirties analizė 
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Esamos infrastruktūros apžvalga (I): Šilutės rajono savivaldybės bendra informacija 

Šviestuvai 

3% 2% 

1% 2% 3% 

89% Kaitrinės 

LED 

Liuminiscenciniai 

Halogeniniai 

Gyvsidabrio 

Natrio 

Atramos ir maitinimo linijos 

Šviestuvų pasiskirstymas Šilutės rajono 
savivaldybėje 

Viso: 3064 šviestuvai 

Šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų duomenys 

• Šilutės rajono savivaldybėje gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimui 
daugiausiai (90 proc.) yra naudojami natrio šviestuvai, taip pat yra 
naudojami gyvsidabrio (3 proc.), liuminiscenciniai (3 proc.), kaitriniai, (2 
proc.), halogeniniai (1 proc.) ir LED (1 proc.) šviestuvai.  

• Gyvsidabrio šviestuvai dėl gyvsidabrio keliamo pavojaus žmogaus 
sveikatai ir aplinkai, taip pat dėl mažo energetinio efektyvumo Europos 
Sąjungoje nebėra pardavinėjami; 

• Gyvsidabrio šviestuvus pakeičiantys natrio šviestuvai yra iki 80 % 
efektyviau naudojantys energiją, tačiau savo sudėtyje taip pat naudoja 
mažus kiekius gyvsidabrio; 

• Šiuo metu Lietuvoje ir pasaulyje pereinama prie naujesnių šviestuvų 
rūšių: šviesos diodų (LED), indukcinių, plazmos. 

• Šilutės rajone apšvietimo šviestuvai kabinami ant dviejų tipų atramų: metalinių (1 pav.) ir 
gelžbetoninių (2 pav.); 

• Savivaldybėje yra 1870 įvairaus aukščio ir dizaino metalinės atramos ir 1256 gelžbetoninės atramos; 
• Metalinės atramos, tai atramos pritaikytos tik gatvių apšvietimo šviestuvų laikymui. Visos metalinės 

atramos priklauso atitinkamoms seniūnijoms, elektra į šviestuvus ant metalinių atramų tiekiama 
požeminiais elektros kabeliais; 

• Gelžbetoninių atramų pagrindinė paskirtis – elektros tiekimas vartotojams elektros oro linijomis. Todėl 
šviestuvai kabinami ne ant kiekvienos gelžbetoninės atramos; 

• Tik Šilutės (12 vnt.) ir Saugų (3 vnt.) seniūnijos savo nuosavybėje turi gelžbetoninių atramų, visos 
likusios gelžbetoninės atramos Šilutės rajone priklauso elektros tiekėjui AB „LESTO“, todėl savivaldybė 
negali savo nuožiūra eksploatuoti šių atramų; 

• Šiuo metu Konsultantas yra pateikęs užklausą AB „Lesto“ dėl planuojamų darbų Šilutės rajono 
savivaldybėje, susijusių su gelžbetoninių atramų keitimu ar maitinimo oro linijų keitimo į požemines 
maitinimo linijas. 

1 2 
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 Esamos infrastruktūros apžvalga (II): Gatvių apšvietimo lempos 

130 iš jų: 
97 natrio; 
33 liuminis- 
cencinės 

161 iš jų: 
139 natrio; 
22 liuminiscencinės 

85 iš jų: 
75 natrio; 
10 gyvsidabrio 

1227 iš jų: 
1199 natrio; 
28 halogenai 

220 iš jų: 
220 natrio 

127 iš jų: 
107 natrio; 
20 gyvsidabrio 

181 iš jų: 
181 natrio 

80 iš jų: 
37 natrio; 
43 liuminiscencinės 

157 iš jų: 
69 natrio; 
29 gyvsidabrio 
59 kaitrinės 

290 iš jų: 
290 natrio 

73 iš jų: 
53 natrio; 
20 gyvsidabrio 

Gatvių apšvietimo lempų skaičius seniūnijose, vnt. 

Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybės 
seniūnijos gatvių apšvietimui naudoja 
įvairių tipų šviestuvus. Daugiausia yra 
naudojami natrio šviestuvai, kuriuos 
naudoja visos seniūnijos. Trys seniūnijos 
(Saugų, Švėkšnos ir Usėnų) naudoja 
liuminiscencinius šviestuvus. Tuo tarpu net 
keturios seniūnijos (Juknaičių, Katyčių, 
Kintų ir Gardamo) gatvių apšvietimui vis 
dar naudoja gyvsidabrio šviestuvus, kurie 
Europos Sąjungoje yra pripažinti 
pavojingais žmonių sveikatai ir aplinkai dėl 
gyvsidabrio keliamo pavojaus ir šiuo metu 
jau uždrausti pardavinėti. Taip pat šie 
šviestuvai pasižymi mažu energetiniu 
efektyvumu. Taip pat Juknaičių seniūnija 
gatvių apšvietimui naudoja ir kaitrinius 
šviestuvus, kurie nėra tiesiogiai pritaikyti 
gatvių apšvietimui ir jų naudojimas yra 
neefektyvus. Kol kas nei viena iš seniūnijų 
nenaudoja gatvių apšvietimui LED 
šviestuvių, kurie šiuo metu yra 
patraukliausia alternatyva, atnaujinant 
gatvių apšvietimo sistemas.  

Šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų duomenys 
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Esamos infrastruktūros apžvalga (III): Viešųjų erdvių apšvietimo lempos  

14 iš jų: 
14 natrio; 

40 iš jų: 
16 halogenai; 
24 LED 

54 iš jų: 
54 natrio 

30 iš jų: 
30 natrio 

7 iš jų: 
7 natrio; 

6  iš jų: 
6 natrio 

12 iš jų: 
12 kaitrinės  

26 iš jų: 
26 natrio 143 iš jų: 

131 natrio; 
 12 gyvsidabrio 

1 iš jų: 
1 halogenai  

Viešųjų erdvių apšvietimo lempų skaičius seniūnijose, vnt. 

Kaip ir gatvių apšvietimo atveju, taip ir 
viešųjų erdvių apšvietimui Šilutės rajono 
savivaldybės seniūnjos daugiausia naudoja 
natrio šviestuvus. Taip pat viešųjų erdvių 
apšvietimui Šilutės seniūnijoje vis dar yra 
naudojami gyvsidabrio šviestuvai, kuriuos 
reiktų pakeisti norint sumažinti gyvsidabrio 
keliamą neigiamą poveikį žmonėms ir 
aplinkai bei padidinti viešųjų erdvių 
apšvietimo energetinį efektyvumą. Tuo 
tarpu Švėkšnos seniūnijoje viešųjų erdvių 
apšvietimui be dažniausiai naudojamų 
natrio šviestuvų jau yra naudojami ir LED 
švietuvai.  Iš likusių Šilutės rajono 
savivaldybės seniūnijų išsiskiria ir Juknaičių 
seniūnija, kuri viešųjų erdvių apšvietimui 
naudoja kaitrines lempas, kurios daugiau 
yra pritaikytos patalpų apšvietimui.  

Šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų duomenys 
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Esamos infrastruktūros apžvalga (IV): Šviestuvų atramos 

130 iš jų: 
97 natrio; 
33 liuminis- 
cencinės 

161 iš jų: 
139 natrio; 
22 liuminiscencinės 

99 iš jų: 
73 betoninės; 
26 metalinės 

1227 iš jų: 
1199 natrio; 
28 halogenai 250 iš jų: 

30 betoninės; 
220 metalinės 

125 iš jų: 
91 betoninės; 
34 metalinės 

181 iš jų: 
181 natrio 

80 iš jų: 
37 natrio; 
43 liuminiscencinės 

167 iš jų: 
69 natrio; 
29 gyvsidabrio 
59 kaitrinės 

457 iš jų: 
 366 
gelžbetoninės; 
91 metalinės 

144 iš jų: 
101 
gelžbetoninės; 
43 metalinės 

182 iš jų: 
79 gelžbetoninės;  
103 metalinės 

99 iš jų: 
73 
gelžbetoninės; 
26 metalinės 

1356 iš jų: 
272 
gelžbetoninės; 
1084 metalinės 

250 iš jų: 
30 
gelžbetoninės; 
220 metalinės 

125 iš jų: 
91 gelžbetoninės; 
34 metalinės 

80 iš jų: 
24 gelžbetoninės; 
56 metalinės 

179: 
4 gelžbetoninės; 
175 metalinės 

457 iš jų: 
366 
gelžbetoninės; 
91 metalinės 

73 iš jų : 
50 

gelžbetoniniai; 
23 metaliniai 

181 iš jų: 
166 gelžbetoninės; 
15 metalinės 

Šviestuvų atramų skaičius seniūnijose, vnt. 
Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos gatvių ir 
viešųjų erdvių apšvietimui naudoja tiek 
gelžbetonines, tiek metalines šviestuvų 
atramas. Didžiojoje daugumoje seniūnijų visos 
gelžbetoninės atramos priklauso elektros 
energijos tiekėjui AB „Lesto“, kuri šias atramas 
naudoja elektros oro linijų tvirtinimui. Tik 
Šilutės ir Saugų seniūnijos savo nuosavybėje be 
metalinių atramų turi ir gelžbetoninių 
šviestuvų atramų. Atsižvelgiant į tai, kad 
didžioji dalis gelžbetoninių atramų priklauso 
AB „Lesto“ yra svarbu įvertinti šios įmonės 
planus elektros oro linijas keisti į  požeminius 
kabelius, todėl gelžbetoninės atramos būtų 
nebereikalingos ir įmonė galėtų jas likviduoti. 
Tokiu atveju, jei AB „Lesto“ numatytų oro 
elektros linijas keisti į požeminius kabelius ir 
likviduoti esamas gelžbetonines atramas, 
seniūnijoms atsiranda poreikis statyti naujas 
atramas. Šiuo atveju tikslinga statyti metalines 
atramas, nes nepaisant jų trumpesnio 
gyvavimo laiko, metalinės atramos yra 
pritaikytos būtent šviestuvų kabinimui, todėl 
tinkamas jų aukštis ir kiti parametrai. Taip pat 
metalinių atramų įrengimas, yra pigesnis, jei 
nereikia savo lėšomis išvedžioti elektros 
kabelių. 

Šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų duomenys 
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Esamos infrastruktūros apžvalga (V): Apšviestų/neapšviestų gatvių ilgis (km.) 

Apšviestų ir neapšviestų gatvių ilgis seniūnijose, km. 

16,58 iš jų: 
10,17 apšviesta; 
6,41neapšviesta 
 

 21,5 iš jų: 
12,8 apšviesta; 
8,7 neapšviesta 
 

 9 iš jų: 
4,3 apšviesta; 
4,7 neapšviesta 
 

 70,71 iš jų: 
56,12 apšviesta; 
14,59 neapšviesta 

10 iš jų: 
8 apšviesta; 
2 neapšviesta 

0,913  

19,15 iš jų: 
17,95 apšviesta; 
1,2 neapšviesta 

 3,95 apšviesta 

 16,76 iš jų: 
14,89 apšviesta; 
1,87 neapšviesta 
 

10 iš jų : 
5,5 apšviesta; 

4,5 neapšviesta 

 18,5 iš jų: 
10,5 apšviesta; 
8 neapšviesta 

Vertinant apšviestų ir neapšviestų gatvių ilgį 
Šilutės rajono seniūnijose matyti, jog Rusnės, 
Žemaičių Naumiesčio, Vainuto ir Šilutės 
seniūnijose apšviestos gatves sudaro 80 ir 
daugiau proc. bendro gatvių tinklo. Tuo tarpu 
kitose seniūnijose apšviestų gatvių dalis yra 
mažesnės ir Kintų seniūnijoje nesiekia net 50 
proc. (apšviestų gatvių dalis 48 proc.). Tai rodo 
poreikį plėsti gatvių apšvietimo tinklą 
seniūnijose, kuriose šiuo metu apšviestų gatvių 
dalis mažesnė nei 50 proc., norint užtikrinti 
eismo saugą ir saugumą gatvėse.  
Taip pat eismo saugą mažina neapšviestos 
pėsčiųjų perėjos. Rusnės, Katyčių, Šilutės ir 
Juknaičių seniūnijose seniūnijų pateiktais 
duomenimis visos paženklintos perėjos yra 
apšviestos. Tuo tarpu kitose seniūnijose yra 
neapšviestų perėjų (Žemaičių Naumiesčio 
seniūnijoje – 3 vnt., Vainuto – 5 vnt., Švėkšnos – 
2 vnt.), arba perėjų, kurios apšviečiamos tik nuo 
gatvių šviestuvų (Kintų seniūnijoje – 2 vnt., 
Saugų seniūnijoje – 4 vnt.). Perėjų apšvietimas 
nuo gatvių šviestuvų taip pat nesuteikia 
pakankamos eismo saugos, nes perėjų 
apšvietimas yra užtikrinamas tik šviestuvų 
švietimo metu, t.y. naktį nuo 22 val. perėjos lieka 
neapšviestos. 

Šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų duomenys 
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Seniūnijų esamos infrastruktūros apžvalga 

Šviestuvų atramos 

Per pastaruosius 10 metų Rusnės 
seniūnijoje viešose erdvėse buvo 
pastatyta apie 30 naujų šviestuvų 
atramų, ant kurių buvo tvirtinami 
nauji natrio šviestuvai. 

Šviestuvai 

Per pastaruosius 10 metų (2004 
m.) visi seniūnijos šviestuvai 
buvo keičiami iš gyvsidabrinių į 
natrio šviestuvus.  Pakeitimai 
buvo atliekami  Neringos g., 
Donelaičio g., Skalvių g., 
Kuršmarių g., Taikos g., Pylimo g., 
Nemuno g., K. Jarkšaičio g., 
Šilutės g. 

Šviestuvų kabeliai 

Rusnės seniūnijoje  gatvių ir 
viešųjų erdvių apšvietimui 
naudojamų požeminių 
apšvietimo sistemos 
kabelių kritinės būklės 
nėra. 

Lempų galingumas 

Seniūnijoje naudojamų natrio 
šviestuvų galingumai: 
100W - 20vnt. 
70W - 230 vnt. 
Seniūnijoje taip pat yra 
liuminescencinių šviestuvų, tačiau 
jų naudojimas yra maksimaliai 
mažinamas. 

Gardamo seniūnija 

Šviestuvų atramos 

Per pastaruosius 10 metų 
Gardamo seniūnijoje viešųjų 
erdvių apšvietimui buvo 
pastatytos 7 naujos atramos, o 
gatvių apšvietimui - 52 naujos 
atramos. Pakeitimai daryti 
Tenenio g., Bažnyčios g, Šaulių g., 
Sodų g., Pievų g., Liepų g., 
M.Mažvydo g., Jovarų g., 
Mokyklos g. Ant naujų atramų 
buvo tvirtinamos naujos natrio 
lempos.  

Šviestuvai 

Per pastaruosius 10 metų 
šviestuvai seniūnijoje buvo 
keičiami iš gyvsidabrio į natrio 
šviestuvus. 

Šviestuvų kabeliai 

Rusnės seniūnijoje  gatvių 
ir viešųjų erdvių 
apšvietimui naudojamų 
požeminių apšvietimo 
sistemos kabelių kritinės 
būklės nėra. 

Gardamo seniūnijoje  naudojamų  
natrio šviestuvų galingumai:  
100W (Šaulų g. Sodo g., Pievų g., 
Vingio g.)  ir 70W, tačiau 
reikalingas jų atnaujinimas. 
Seniūnijoje taip pat naudojama 
20 gyvsidabrio  lempų, kurių 
galingumas - 36W. 

Lempų galingumas 

Rusnės seniūnija 

Šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų duomenys 
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Usėnų seniūnija 

Šviestuvų atramos Šviestuvai Šviestuvų kabeliai Lempų galingumas 

Per pastaruosius 10 metų Usėnų 
seniūnijoje gatvių  ir viešųjų erdvių 
apšvietime naujos šviestuvų 
atramos nebuvo statomos.  

Per pastaruosius 10 metų Usėnų 
seniūnijoje  perdegusios lempos 
buvo keičiamos naujomis 
ekonominėmis lempomis. 

Seniūnijoje naudojamos natrio lemputės: 
70W – 37 vnt. 
Liuminescencinės lemputės: 
36W – 43vnt. 
Seniūnijoje taip pat naudojamos ekonominės 
lemputės, kurių galingumas – 20W. 

Rusnės seniūnijoje  gatvių ir viešųjų 
erdvių apšvietimui naudojamų 
požeminių apšvietimo sistemos kabelių 
kritinės būklės nėra. 

Seniūnijų esamos infrastruktūros apžvalga 

Šviestuvų atramos Šviestuvai Šviestuvų kabeliai Lempų galingumas 

Per pastaruosius 10 metų Kintų 
seniūnijoje, Kuršių gatvėje, buvo 
pastatyta 12 naujų metalinių 
atramų, ant kurių buvo tvirtinami 
nauji natrio šviestuvai. 

Per pastaruosius 10 metų Kintų 
seniūnijoje buvo keičiami 
šviestuvai iš gyvsidabrio į natrio. 
Pakeitimai buvo daromi Vydūno g., 
Jaunimo g., Žirmūnų g., Minijos g., 
Kuršių g. dalis, Pušyno g., Aušros 
g., Liepų g., Uosto g.. 

Rusnės seniūnijoje  
gatvių ir viešųjų 
erdvių apšvietimui 
naudojamų 
požeminių apšvietimo 
sistemos kabelių 
kritinės būklės nėra. 

Kintų seniūnijoje gatvių 
apšvietimui  naudojamų natrio 
šviestuvų galingumai:  
36W – 10vnt. 
70W – 53vnt. 
100W – 12vnt. 
Viešosioms erdvėms natrio 
šviestuvai: 
100W – 14vnt. 
70W – 40vnt. 
Seniūnijos gatvių apšvietime taip 
pat naudojama gyvsidabrio 150W 
– 10vnt. šviestuvų, tačiau jie yra 
atjungti, neeksploatuojami. 

Kintų seniūnija 

Šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų duomenys 

7%7%

67% 

19% 

Natrio 70W 

Natrio 100W 

Gyvsidabrio 150W (atjungti) 

Natrio 36W 

Šviestuvų pasiskirstymas 
Kintų seniūnijoje 

Viso: 139 šviestuvai 
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Šviestuvų atramos Lempų galingumas Šviestuvų kabeliai 

Per pastaruosius 10 metų Vainuto 
seniūnijoje viešose erdvėse buvo 
pastatyta apie 10-15 naujų 
šviestuvų atramų, ant kurių buvo 
tvirtinami nauji natrio šviestuvai. 

Seniūnijoje naudojamos  natrio 
lempos 70W – 187 vnt. 

Rusnės seniūnijoje  gatvių ir 
viešųjų erdvių apšvietimui 
naudojamų požeminių 
apšvietimo sistemos kabelių 
kritinės būklės nėra. 

Seniūnijų esamos infrastruktūros apžvalga 

Šviestuvų atramos Šviestuvų kabeliai Lempų galingumas 

Per pastaruosius 10 metų 
Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje, 
Dariaus ir  Girėno gatvėje ir 
Klaipėdos gatvėje buvo pakeista 
91 gelžbetoninė atrama į 
metalinę. Ant naujų atramų buvo 
tvirtinamos naujos natrio lempos.  

Šviestuvai 

Per pastaruosius 10 metų visose 
seniūnijos gatvėse ir Vanagių, 
Ciparių, Kadagiškių, Degučių 
kaimuose buvo pakeista 316 vnt. 
šviestuvų. Šviestuvai buvo keičiami 
iš gyvsidabrio į natrio šviestuvus. 
Pagal galingumą šviestuvai buvo 
pakeisti iš 250W į 150W ir iš 100W 
į 70W. 

Rusnės seniūnijoje  
gatvių ir viešųjų 
erdvių apšvietimui 
naudojamų 
požeminių 
apšvietimo sistemos 
kabelių kritinės 
būklės nėra. 

Žemaičių Naumiesčio seniūnija 

Žemaičių Naumiesčio gatvių 
apšvietime naudojamos natrio 
lempos: 
150W – 125vnt. 
100W – 103vnt. 
70W – 62vnt.  
Viešųjų erdvių apšvietime 
naudojamos  natrio lempos: 
100W – 26vnt. 

Vainuto seniūnija 

Šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų duomenys 

20% 

39% 

41% 

Natrio 100W 

Natrio 150W 

Natrio 70W 

Šviestuvų pasiskirstymas 
Žemaičių Naumiesčio seniūnijoje 

Viso: 316  
šviestuvų 
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Seniūnijų esamos infrastruktūros apžvalga 
Katyčių seniūnija 

Šviestuvų atramos Šviestuvai Šviestuvų kabeliai Lempų galingumas 

Per pastaruosius 10 metų Katyčių 
seniūnijoje šviestuvų atramos  
nebuvo keičiamos, tačiau buvo 
statomos naujos. Nauji šviestuvai 
buvo statomi Šyšos g (7vnt.), 
Stoniškių g. (1vnt.), Pievų g. (3vnt), 
Natkiškių g. (2vnt.), Gluosnių g. 
(3vnt.), Malūno g. (3vnt.), Šilutės 
g. (2vnt), Stumbrų kaime, Usėnų g. 
(2vnt.) Ant naujų atramų buvo 
montuojami nauji natrio 
šviestuvai.  

Per pastaruosius 10 metų Katyčių 
seniūnijoje  buvo montuojami 
70W nauji natrio šviestuvai. 

Seniūnijoje naudojami  
natrio šviestuvai: 
70W – 53vnt. 
Gyvsidabrio: 
70W – 20vnt. 
Halogeno: 
250W – 1vnt. 

72% 

27% 

1% 

Natrio 70W 

Gyvsidabrio 70W 

Halogeno 250W 

Šviestuvų pasiskirstymas 
Katyčių seniūnijoje 

Švėkšnos seniūnija 

Šviestuvų atramos Šviestuvai Šviestuvų kabeliai Lempų galingumas 

Galios mokestis 

Šviestuvų pasiskirstymas 
Katyčių seniūnijoje 

Per pastaruosius 10 metų 
Švėkšnos seniūnijoje šviestuvų 
atramos buvo pakeistos  
Gedminaičių g. (25vnt.), Dobilo g. 
(6vnt), Gintaro g. (6vnt), Pavasario 
g. (6vnt), Aušros g. (8vnt), Siauroji 
g. (7vnt.).  Ant atramų buvo 
kabinami nauji  natrio šviestuvai.   

Per pastaruosius 10 metų 
seniūnijoje buvo keičiami 
šviestuvai Gedminaičių g., Dobilo 
g.,Gintaro g., Pavasario g., Aušros 
g., Siaurosios g. Šviestuvai buvo 
keičiami iš gyvsidabrinių į natrio 
(100W) ir liuminescencinius 36W.  

Švėkšnos seniūnijoje  
gatvių ir viešųjų erdvių 
apšvietimui naudojami 
požeminiai kabeliai  
Žemaitės g. (150m.) ir 
Liepų g. (350m.) yra 
kritinės būklės, todėl juos 
reikia keisti. 

Seniūnijoje naudojamos 
natrio lempos: 
100W – 139vnt. 
Liuminescencinės: 
36W – 22vnt. 
LED 24vnt šviestuvai įvairaus 
galingumo. 
Halogenai 400W – 16vnt. 

Seniūnijos mokamas galios mokestis – 33,94 eurai per mėnesį. 

11%

8%

69% 

12% 

Natrio 100W 

Halogenai 400W 

LED 

Liuminescencinės 36W 

Viso: 74 šviestuvai 

Viso: 201 šviestuvas 

Katyčių seniūnijoje  gatvių 
ir viešųjų erdvių 
apšvietimui naudojami 
požeminiai apšvietimo 
sistemos kabeliai yra geros 
būklės.  
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Seniūnijų esamos infrastruktūros apžvalga 

Šviestuvų atramos Lempų galingumas Šviestuvai 

Juknaičių seniūnija 

Per pastaruosius 10 metų 
Juknaičių seniūnijoje šviestuvų 
atramos keičiamos nebuvo. 

Juknaičių seniūnijoje gatvių 
apšvietime naudojami 167 ( natrio 
69 vnt., gyvsidabrio 39 vnt., 
volframo kaitrinės 59 vnt.) 
šviestuvai, kurių galingumas 
vidutiniškai – 75W, o viešose 
erdvėse naudojama 12 šviestuvų 
(volframo kaitrinės), kurių 
galingumas vidutiniškai – 75W. 

Per pastaruosius 10 metų 
Juknaičių seniūnijoje šviestuvai 
nebuvo keičiami. 

Šviestuvų kabeliai 

Juknaičių seniūnijoje  
gatvių ir viešųjų erdvių 
apšvietimui naudojami 
požeminiai kabeliai  Šiloko 
g. (560m.) ir Kaštonų g. 
(260m.) yra prastos būklės.  

Galios mokestis Seniūnijos taikomas galios mokestis – 0,67 eurai už abonentą. 

Šaltinis: Šilutės rajono seniūnijų duomenys 
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Seniūnijų gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo tobulinimo darbai  

Gardamo seniūnija • Būtina Ramučių kaimo Tvenkinio g. ir Viliaus Gaigalaičio g. 800 m. ruože  įrengti 8 šviestuvų atramas su 8 šviestuvais.  

Žemaičių Naumiestis • Reikalinga įrengti automatinę gatvių apšvietimo sistemą; 
• Naujai įrengti gatvių apšvietimą pėsčiųjų take Žemaičių Naumiesčio gimnazija – Žemės ūkio mokykla, apšviesti Palendrių, 

Žalpių, Juodžių, Grygališkės gyvenvietes; 
• Įrengti apšvietimą viešosiose erdvėse – Žemaičių Naumiesčio paplūdimio ir Žaliojo kalno teritorijose.  

Juknaičių seniūnija • Dalis Juknaičių gyvenvietės gatvių yra apšviečiama su parkiniais šviestuvais, kurie nėra tokie efektyvūs, kaip gatviniai šviestuvai. 
Būtų tikslinga juos pakeisti į gatvinius ir modernius viešose  erdvėse. 

Katyčių seniūnija 

Kintų seniūnija • Būtina tęsti pradėtą gatvių apšvietimo tinklo rekonstrukciją, nes yra neekonomiška ir dalis gatvių apšviestos tik dalinai, ribotai; 
• Siekiant pagerinti eismo saugumą seniūnija planuoja iš 2015 m. kelių plėtros ir priežiūros programos, vykdyti II etapą - 

pagrindinės Kuršių ir šalutinės Minijos gatvės  apšvietimo rekonstrukcijos darbus Kintų miestelyje. 

Švėkšnos seniūnija 

 
• Yra paruošti 3-jų gatvių rekonstrukcijos projektai (Vilkėno-Žalgirio g., Veiviržėnų g.  ir Liepų aikštės ). Šiose gatvėse numatyta 

įrengti naują gatvių apšvietimą. 
 

Saugų seniūnija • Įrengti apšvietimą Saugų ir Vilkyčių gyvenvietėse krašto kelyje Nr.141 Šilutė – Klaipėda ir Nr.193 Saugos – Švėkšna (apšvietimas 
įrengtas tik trumpomis atkarpomis); 

• Dalis įrengto gatvių apšvietimo neefektyvus, nes šviestuvai pritvirtinti ant VĮ LESTO elektros linijų stulpų, kurie kai kuriose 
atkarpose per daug atitolę nuo pačios gatvės; 

• Seniūnija siekia pėsčiųjų perėjose įrengti apšvietimą išnaudojant saulės ar vėjo energiją, kad perėjos būtų apšviečiamos visu 
tamsiu paros metu. 

Usėnų seniūnija • Reikalinga apšvietimą užmaitinti iš skirtingų transformatorinių pastočių. Šiuo metu užmaitinimas vyksta iš vienos 
transformatorinės pastotės, „žiedo“ principu. 

Rusnės seniūnija 
• Rusnės seniūnijoje būtų galima pratęsti pėsčiųjų tako apšvietimą Skirvytėlės gatvėje, apšviesti Uostadvario kaimo Uostadvario 

gatvę. 
• Pakeisti apšvietimo betonines atramas priklausančias „LESTO“ ir pastatyti šiuolaikines gatvių apšvietimo atramas, oro linijas 

pakeisti kabelinėmis.  

• Seniūnija tikslių gatvių ir viešųjų erdvių tobulinimo darbų nepateikė. 
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2. Pirminė esamos infrastruktūros apžvalga 

1. Projekto kontekstas, tikslas ir uždaviniai 

3. Rinkoje siūlomų apšvietimo sprendimų apžvalga ir kitų miestų patirtis 
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Rinkoje siūlomų ir naudojamų šviestuvų (lempų) tipai 

Gyvsidabrio Natrio LED Plazminės (LEP) Indukcinės bekatodės 

Gyvsidabrio lempos, tai 
apšvietimo prietaisai, į 
kuriuos prileista 
gyvsidabrio garų ir 
inertinių dujų. 
Gyvsidabrio lempos gali 
turėti volframinį 
kaitinimo siūlelį, kuris 
pagerina gyvsidabrio 
lempos skleidžiamos 
šviesos  spektrą. 
Platesniam spektrui gauti 
lempos vidaus paviršius 
apipurškiamas 
liuminoforu, taip pat į 
lempą be gyvsidabrio 
garų pridedama kitų 
medžiagų: jodidų, natrio, 
talio ir kt.  

Natrio lempos (pilnas 
pavadinimas – aukšto 
slėgio natrio lempos), tai 
apšvietimo prietaisai, 
kuriuose šviesą skleidžia 
įkaitinti natrio garai. 
Lempą sudaro stiklinis 
vamzdelis, kuriame yra 
natrio. Pagerinimui 
pridedama inertinių 
dujų. Prieš įžiebiant 
natris yra kietoje 
būsenoje. Įjungus lempa 
kurį laiką šviečia 
neryškia rausva šviesa, 
tačiau praėjus šiek tiek 
laiko  natriui virtus 
garais, lempa užsižiebia 
visa galia 

Šviesą skleidžiančios 
plazmos lempą įžiebia 
šviestuvo sukurtas, radijo 
dažnio signalas, kuris 
nukreipiamas į 
rezonatorių , kuriame 
sukoncentruotas elektros 
laukas jonizuoja ir garina 
halogenidus lempoje, 
sukurdamas ryškią šviesą. 

LED (šviesą 
skleidžiantys diodai) yra 
atitinkamai apdorotų 
puslaidininkių diodai, 
kurie skleidžia šviesą, 
kai per juos teka  
elektros srovė, viršijanti 
ribinį potencialą( apie 
1,7V-4,5V). Šviesos 
diodai skleidžia tik 
vienos spalvos  šviesą. 

Indukcinė bekatodinė 
lempa, tai stiklinis 
kolbos arba apskritimo 
formos, prietaisas, kurio 
vidus apipurkštas 
liuminoforu.  Magnetinis 
žiedas bei balastas, 
esantis išorinėje lempos 
dalyje sukuria stiprų 
magnetinį lauką, kuris  
paverčia gyvsidabrio 
kietąsias daleles garais. 
Jų sukelta ultravioletinė 
energija atsimuša į 
lempoje esantį baltąjį 
fosforą, taip priverčiantis 
jį šviesti. 
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Šviestuvų (lempų) specifikacijos 

Lempų 
technologija 

Galia (W) Gyvavimo 
laikotarpis 

(valandomis) 

Šviesos 
srautas 

(Lumenų / 
1W) 

Spalvos 
temperatūra 

(K) 

CRI (spalvų 
perteikimo 

indeksas, Ra) 

Įžiebimo 
laikas (iki 

pilno 
galingumo, 

min) 

Kaina  
(be PVM), 

Lt 

Šaltinis 

Gyvsidabrio 
garų 

125 16.000 50 3.700K  46 Iki 15 min - 
Dabar naudojamos 
Lietuvos miestuose 

Aukšto slėgio 
natrio 

70;100;150 20.000 90 2.000K 25 Iki 15 min 300-400Llt 
Dabar naudojamos 
Lietuvos miestuose 

Indukcinis 
apšvietimas 

40-250 60.000 - 90.000 70 - 90 2.700-6.500K 80 iškart 300-450 Lt Lumivesta 

Plazminis 
apšvietimas 

160-540 50.000 60-85 5.600K 73-95 Iki 2 min ~ 3 000 Lt 
City Group 

 

LED  50-130 50.000 - 60.000 70 - 150 3.200-6.400K 85 - 90 iškart 500-1 000Lt 
General Electrics 

Led-Shop 

Natrio  lempų šviesos srautas  yra panašus į LED, tačiau reikia atsižvelgti ir į aukštį, kuriame kabės lempos, bei norimos šviesos kiekį. Natrio lempos, 
lyginant su LED, apšviečia mažesnį plotą ir suteikia  ryškesnę šviesą.  Be visa to LED šviestuvai reguliuojami tiekiamos įtampos keičia savo apšviestumą, tad 
mažesnio galingumo LED lempa gali apšviesti tą patį plotą ir suteikti tokio paties apšviestumo jausmą, kaip didesnio galingumo natrio ar gyvsidabrio garų 
lempos. 
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Šviestuvų (lempų) privalumai ir trūkumai 

Gyvsidabrio Natrio LED Plazminės (LEP) 

1. Naudoja paprasčiausią 
paleidimo mechanizmu. 

1. Senstančios lempos 
ryškumas beveik 
nemažėja; 

2. Mažesnė netikėto 
apakinimo tikimybė; 

3. Praktiškai patikrinta; 
4. Maža įsigijimo kaina. 

1. Ilgaamžiškumas (~ 60 
000 valandų); 

2. Įsižiebia sparčiau nei 
kaitrinės lemputės; 

3. Reguliuojamas šviesos 
srautas; 

4. Didelis elektros 
energijos efektyvumas; 

5. Rekomenduojama ES 
komisijos; 

6. Skleidžia dienos šviesos 
spalvos šviesą. 

Privalumai 

Indukcinės bekatodės 

1. Skleidžia ultravioletinius 
spindulius; 

2. Šviesos kiekio mažėjimas 
bėgant laikui; 

3. Sudėtyje yra kenksmingų 
ir aplinkai žalingų 
medžiagų; 

4. Mažas energijos 
efektyvumas; 

5. Prastas spalvų 
atkūrimas; 

6. Draudžiamos pardavinėti 
Europos Sąjungoje. 
 

1. Nusidėvint didėja 
energijos suvartojimas 
(gali padidėti iki 10 %); 

2. Net ir negalinga lempa 
yra palyginus  didelė; 

3. Prastas spalvų 
atkūrimas; 

4. Spalvų spektro 
patobulinimai mažina 
efektyvumą ir 
ilgaamžiškumą. 
 

1. Santykinai brangios; 
2. Kenkia šiluma, tiek 

išorinė, tiek pačios 
lempos generuojama; 

3. Spalva priklauso nuo 
aplinkos temperatūros. 

1. Technologija yra nauja, 
mažai tiekėjų; 

2. Labai brangios; 
3. Efektyvi tik daug  

apšvietimo 
reikalaujančiose vietose 
(daugiau nei 5000 
liumenų); 

4. Netinkama trumpų 
vingiuotų gatvių 
apšvietimui; 

5. Pilnas visos galios 
įsižiebimas trunka apie 
keletą minučių; 

6. Pakartotinis įjungimas 
užtrunka. 

1. Santykinai didelės; 
2. Sudėtyje turi 

gyvsidabrio; 
3. Gali sukelti radijo 

bangų trikdžius; 
4. Ribotas kryptingumas 

(lyginant su LED) 
5. Technologija mažai 

paplitusi, mažai tiekėjų. 

1. Ilgaamžiškumas (iki 90 
000 valandų); 

2. Nemirga, nereikia 
laukti kol įkaista ir 
pasiekia darbinę 
temperatūrą;  

3. Nereikalauja specialios 
utilizacijos;  

4. Didelis šviesos 
stabilumas, lyginant su 
kitomis lempomis. 

1. Ilgaamžiškumas (~ 50 
000 valandų); 

2. Labai didelis elektros 
energijos efektyvumas; 

3. Mažiau įrangos didinant 
šviesos kiekį; 

4. Reguliuojamas šviesos 
srautas; 

5. Mažesnis akinimas, nei 
tokio paties galingumo 
LED. 
 

Trūkumai 

Privalumai 

Trūkumai 

Privalumai 

Trūkumai 

Privalumai 

Trūkumai 

Privalumai 

Trūkumai 
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Įtampos reguliavimo ir stabilizavimo sistemos apžvalga 

Įtampos reguliavimo ir stabilizavimo sistema 

Ši sistema yra daugiafunkcinis energijos, valdiklis, skirtas  mažinti ir stabilizuoti lempoms tiekiamą įtampą bei valdyti sistemą. Sumažinta įtampa 
prailgina įrenginių tarnavimo laiką.  
Yra pritaikoma seno tipo  natrio šviestuvams. 
Įrangą sudaro tik  valdiklis, o reguliavimas vykdomas esamais kabeliais rankiniu ar automatiniu būdais. 
Nuotolinio  energijos valdymo ir kontroliavimo sistema (diegiama papildomai): 
Tai įtampos reguliavimo ir stabilizavimo sistemos  priedas, įgalinantis sistemą valdyti mobiliuoju ryšiu. Papildomai reikalingas GSM Gateway valdiklis 
kiekvienoje pastotėje, kuris  pastoviai stebi sistemos duomenis ir būseną. Visa informacija talpinama WEB serveryje. Kadangi valdikliai sujungti 
mobiliuoju  ryšiu valdymas ir informacijos stebėjimas atliekamas kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu prijungtu  prie interneto. 
Vienos įtampos reguliavimo ir stabilizavimo sistemos kaina: ~ 13,5 tūkst. Lt (be PVM) vienai apšvietimo valdymo spintai. 

Šviestuvas 

Šviestuvas 

Šviestuvas 

Šviestuvas 

Šviestuvas 

Šviestuvas 

Valdymo 
spinta 

Valdymo 
spinta 

Valdymo 
spinta 

Įtampos 
valdiklis 

Įtampos 
valdiklis 

Įtampos 
valdiklis 

GSM 
siųstuvas 

GSM 
siųstuvas 

GSM 
siųstuvas 

Serveris 

Išmanusis 
telefonas 

Kompiuteris 

Įtampos reguliavimo ir stabilizavimo sistemos veikimo schema 

Diegiama papildomai 
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Kitų Lietuvos miestų gatvių apšvietimo atnaujinimo sprendimai 

Miestas 

Vilnius 

Atliekami darbai 

LED šviestuvai, nuotolinio 
valdymo sistema 

Aprašymas 

• Atnaujinti visas lempas, šviestuvus, atramas, skirstymo spintas, maitinimo 
punktus, kabelius; 

• Įdiegti nuotolinio valdymo, kontrolės ir stebėjimo sistemą, kuri leis matyti 
gedimus ir efektyviau juos šalinti, valdyti apšvietimo sistemą nuotoliniu būdu 
ir reguliuoti gatvių apšvietimą (pritemdant ne piko metu); 

• Atnaujinti skaitmeninių signalų perdavimo sistemas. 

Kaunas 
Natrio garų šviestuvai, 
nuotolinio valdymo sistema 

• Plečiami tinklai, keičiami seni natrio ir gyvsidabrio šviestuvai naujais natrio 
garų, pakeičiamos nusidėvėjusios atramos (Baltų pr. 2013-2014); 

• Palaipsniui diegiama internetinio valdymo sistema su galios redukcija nakties 
metu; 

• Nediegiama LED, dėl paimtos paskolos 2003 m. iš pasaulio banko, keičiant 
senas gyvsidabrio lempas į natrio (atsipirkimo laikas neišnaudotas). 

Ignalina 
LED šviestuvai, nuotolinio 
valdymo sistema 

• Pakeisti  Aukštaičių gatvės natrio šviestuvai 21 natrio šviestuvas. Įdiegta 
nuotolinio valdymo ir stebėjimo sistema. 

• Ketinama ir toliau diegti LED apšvietimą kitose miesto gatvėse. 

Birštonas LED šviestuvai • Kartu su  AB „Lesto“ įrengta 14 LED šviestuvų. 

Druskininkai LED šviestuvai • Įrengta 300 LED šviestuvų (2012 m.) 

Vilkaviškis Galimybių studija • Atlikta Vilkaviškio miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo 
įgyvendinimo ir finansavimo galimybių studija. Gauti rezultatai siūlė keisti 
visus natrio šviestuvus (456 vnt. ) į LED. 
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Kontaktai 

Smart Continent LT UAB 
 
 
Address: 
19 Kareiviu street 
p/b 165 
3rd Floor 
09133 Vilnius 
Lithuania 
 
Phone: +370 5 2196679 
Fax: +370 5 278465 
Email: lt@smartcontinent.com 
www.smartcontinent.com 
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