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Galimybių studijos tikslas ir uždaviniai
Galimybių studijos tikslas
Nustatyti efektyvų, ekonomišką bei šiuolaikinėmis technologijomis grįstą miesto apšvietimo sistemos atnaujinimo ir valdymo būdą.

Uždaviniai
1. Esamos
situacijos analizė

• Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas, įskaitant esamų apšvietimo tinklų
tyrimą pagal STR 1.04.01:2005;
• Gatvių apšvietimo tinklo esamos būklės ir elektros sąnaudų analizė.

2. Apšvietimo
atnaujinimo
sprendimų
apžvalga

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

3. Projekto
aprašymas

• Investicijų poreikis ir sudėtis, biudžetas, veiklų grafikas, projekto poveikio įvertinimas, atitiktis
specialiesiems projektų atrankos kriterijams, projekto tęstinumas, pasiekimai ir rezultatai.

4. Alternatyvų
analizė

• Projektui pagrįsti įvertinamos bent keturios alternatyvios galimybės: „nulinė“ alternatyva, mažųjų
investicijų alternatyva, vidutinių investicijų alternatyva, didžiųjų investicijų alternatyva.

5. Renovacijos
atsiperkamumo
skaičiavimai,
finansavimo
šaltiniai, rizikos
valdymas

•
•
•
•

Ekonominiai gatvių apšvietimo renovacijos atsiperkamumo skaičiavimai;
Projekto prielaidų, susijusių su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis, pagrindimas;
Projekto rizikos įvertinimas, jų valdymo veiksmų numatymas;
Planuojamų finansavimo šaltinių nurodymas.
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Ataskaitos turinys

1.

Esamos situacijos apžvalga

2.

Rinkoje siūlomų apšvietimo sprendimų apžvalga

3.

Apšvietimo atnaujinimo sritys Jurbarko mieste

4.

Apšvietimo atnaujinimo alternatyvos

5.

Projekto rizikos valdymas ir finansavimo šaltiniai
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Esamos infrastruktūros apžvalga (I)
Šviestuvai

Šviestuvų pasiskirstymas Jurbarko mieste

• Jurbarko miestas apšviečiamas dviejų tipų šviestuvais: natrio ir
gyvsidabrio.
• 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.

28%

72%

Natrio

Viso: 779 šviestuvai

Gyvsidabrio

Atramos ir maitinimo linijos
• Jurbarko mieste apšvietimo šviestuvai kabinami ant dviejų tipų atramų: metalinių (1 pav.) ir
gelžbetoninių (2 pav.);
• Mieste yra 426 įvairaus aukščio ir dizaino metalinės atramos ir 654 gelžbetoninės atramos;
• Metalinės atramos, tai atramos pritaikytos tik gatvių apšvietimo šviestuvų laikymui. Visos metalinės
atramos priklauso savivaldybei, 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 dalis gelžbetoninių atramų priklauso savivaldybei, kita dalis elektros tiekėjui AB „LESTO“, todėl
savivaldybė negali savo nuožiūra eksploatuoti šių atramų;
• AB „LESTO“ 2014-2015 m. savo veiklos plane nėra numačiusi keisti gelžbetoninių atramų Jurbarko
mieste, ar vietoj esamų elektros oro linijų įrengti požemines elektros linijas;
• Apie 40 % maitinimo linijų yra požeminės, 60 % - oro linijos. Oro linijoms dažniau pasitaiko gedimai
(dėl sumetamų ar nutrauktų laidų, užkritusių medžių šakų).

1

2

Šaltinis: UAB „Jurbarko komunalininkas“
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Esamos infrastruktūros apžvalga (II)
Apšvietimo valdymas: atsakingos institucijos

Jurbarko rajonas

• Jurbarko miesto apšvietimo sistema, kuri apima gatvių, pėsčiųjų takų, sankryžų, aikščių ir tiltų
apšvietimą bei apšvietimo valdymo sistemą, priklauso Jurbarko rajono savivaldybei. Jurbarko rajono
savivaldybei priklauso mieste įrengtos metalinės ir gelžbetoninės (išskyrus priklausiančias AB „LESTO“)
apšvietimo atramos, visi ant atramų pakabinti šviestuvai, požeminės ir oro elektros linijos skirtos
gatvių apšvietimui (išskyrus priklausiančias AB „LESTO“), apšvietimo valdymo spintos;
• Jurbarko miesto apšvietimo sistemos eksploatacinės, elektros sunaudojimo ir sistemos atnaujinimo
sąnaudos yra finansuojamos iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto;
• Už Jurbarko miesto apšvietimo sistemos eksploatacinę priežiūrą ir remontus atsakinga savivaldybės
įmonė UAB „Jurbarko komunalininkas“ (įmonė taip pat atsakinga už atliekų tvarkymą, šilumos tiekimą,
daugiabučių administravimą ir kitas komunalines veiklas). Įmonė UAB „Jurbarko komunalininkas“
atlieka apšvietimo tinklų priežiūrą, sugedusių šviestuvų valdymo sistemų remontą, nusidėvėjusių
šviestuvų keitimą ir atnaujinimą, elektros sąnaudų apskaitą.

Atramos ir maitinimo linijos
•

•

Dabartiniu metu Jurbarko miesto apšvietimo
sistemoje, visi gatvės apšvietimo šviestuvai sujungti
į valdymo spintas (16 vnt.). Visos valdymo spintos
prijungtos prie bendros foto relės, kurį
automatiškai įjungia ir išjungia Jurbarko miesto
gatvių apšvietimą sutemus;
Jurbarko miesto apšvietimo sistema neturi
automatizuotos elektros sąnaudų fiksavimo ir
apskaitos sistemos, t.y. elektros sąnaudų duomenys
registruojami kiekvieną mėnesį rankiniu būdu
nurašant skaitiklių rodmenis apšvietimo valdymo
spintose. Nėra duomenų bazės, kurioje būtų
saugomi ilgalaikiai elektros sąnaudų duomenys.

Apytikslė šviestuvų veikimo trukmė per parą Jurbarko mieste, val.
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Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa RugpjūtisRugsėjis Spalis LapkritisGruodis
Šviestuvo veikimas, val./parą

Elektros energijos sąnaudos 2013 m.:
~ 82,5 tūkst. Lt (be PVM)

Šaltinis: UAB „Jurbarko komunalininkas“
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Apšviestų gatvių Jurbarko miesto savivaldybėje žemėlapis

Legenda:
Apšviestos gatvės (metalinės atramos)
Apšviestos gatvės (gelžbet. atramos)
Ugdymo įstaigos
Savivaldybės administracija
Autobusų stotis
Ligoninė
Jurbarko dvaro parkas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto remiantis Jurbarko miesto savivaldybės komunalinio ūkio duomenimis.
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Gyventojai ir verslo įmonės apšvietimą Jurbarko rajono savivaldybėje vertina prasčiau
nei vidutiniškai
Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų nuomonių tyrimas.
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugų vertinimas
(1 – labai blogai, 10 – labai gerai)
Vandens tiekimas

7,99

Atliekų tvarkymo paslaugos

7,73

Internetas

1,24

Telekomunikacijos

1,24

Švara

7,25

Keliai

Nuotekų valymas

7,19

Verslo informacija

6,84

Būsto ir pastatų ūkio administravimas
Apšvietimas

6,55

Šildymas

6,52

Vaikų žaidimo aikštelės
Gyvūnų vedžiojimo aikštelės

5,66
4,16

Gyventojų išsakyti nusiskundimai / pasiūlymai susiję su
apšvietimu Jurbarko mieste:
•
•
•
•
•

Jurbarko rajono savivaldybės verslo atstovų nuomonių
tyrimas. Verslo aplinką supančių infrastruktūros elementų
būklės vertinimas (mažesnis z-įvertis = blogiau)

„Daugiau apšviesti miesto gatves“;
„Mieste turėtų būti geresnis apšvietimas naktį“;
„Pagerinti gatvių apšvietimą“;
„Reikia įrengti šiuolaikinį modernų gatvių apšvietimą“;
„Svarbu apšvietimas“.

Šaltinis: Jurbarko rajono sav. gyventojų nuomonės tyrimas (2013).

Gatvių apšvietimas
Šaligatviai

-0,15
-0,51
-0,87
-0,94

Šaltinis: Jurbarko rajono sav. Verslo atstovų nuomonės tyrimas (2013).

• 2013 m. Jurbarko rajono savivaldybės užsakymų buvo vykdyti
Jurbarko rajono gyventojų ir verslo atstovų nuomonių tyrimai.
Tyrimų metu respondentų buvo klausiama ir apie apšvietimo
kokybę Jurbarko rajono savivaldybėje. Nors tyrimas buvo
atliktas Jurbarko rajone (ne vien tik mieste), tačiau apšvietimo
paslaugas Jurbarko rajone ir mieste teikia tos pačios įmonės:
UAB „Jurbarko komunalininkas“ ir AB „Lesto“;
• Gyventojai apšvietimą apšvietimą Jurbarko rajono savivaldybėje
vertina prasčiau nei vandens tiekimą, atliekų tvarkymą, švarą,
nuotekų valymą, būstų administravimą. Apšvietimas vertinamas
panašiai kaip šildymas, kuris visoje Lietuvoje dažnai vertinamas
neigiamai;
• Verslo atstovai apšvietimą (kartu su šaligatvių būkle) vertina
kaip prasčiausios būklės verslo aplinką supančius infrastruktūros
elementus
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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

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.

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.

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

Gyvsidabrio
garų

Galia (W)

Gyvavimo
laikotarpis
(valandomis)

125

16.000

50

3.700K

46

Iki 15 min

-

Dabar naudojamos
Jurbarko mieste

20.000

90

2.000K

25

Iki 15 min

300-400Llt

Dabar naudojamos
Jurbarko mieste

Lumivesta

Aukšto slėgio
70;100;150
natrio

Šviesos
Spalvos
CRI (spalvų
Įžiebimo
srautas temperatūra perteikimo
laikas(iki
(Lumenų /
(K)
indeksas, Ra)
pilno
1W)
galingumo,
min)

Kaina
(be PVM),
Lt

Indukcinis
apšvietimas

40-250

60.000 - 90.000

70 - 90

2.700-6.500K

80

iškart

300-450 Lt

Plazminis
apšvietimas

160-540

50.000

60-85

5.600K

73-95

Iki 2 min

~ 3 000 Lt

LED

50-130

50.000 - 60.000

70 - 150

3.200-6.400K

85 - 90

iškart

500-1 000Lt

Šaltinis

City Group

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)

Indukcinės bekatodės

Privalumai

Privalumai

Privalumai

Privalumai

Privalumai

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 (~ 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.

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.

Trūkumai

Trūkumai

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.
Trūkumai

Trūkumai

Trūkumai

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.

LED

Optimalus pasirinkimas Jurbarko miesto apšvietimo atnaujinimui.
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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 mob.
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.

Įtampos reguliavimo ir stabilizavimo sistemos veikimo schema
Šviestuvas

Valdymo
spinta

Įtampos
valdiklis

GSM
siųstuvas

Valdymo
spinta

Įtampos
valdiklis

GSM
siųstuvas

Kompiuteris

Šviestuvas

Šviestuvas

Serveris

Šviestuvas
Šviestuvas
Šviestuvas

Išmanusis
telefonas
Valdymo
spinta

Įtampos
valdiklis

GSM
siųstuvas

Diegiama papildomai
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Kitų Lietuvos miestų gatvių apšvietimo atnaujinimo sprendimai
Miestas

Atliekami darbai

Aprašymas

Vilnius

LED šviestuvai, nuotolinio
valdymo sistema

• 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 2003m. iš pasaulio banko, keičiant
senas gyvsidabrio lempas į natrio (atsipirkimo laikas neišnaudotas).

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.

LED šviestuvai, nuotolinio
valdymo sistema

• Pakeisti Aukštaičių gatvės natrio šviestuvai 21 natrio šviestuvu. 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.)

Ignalina
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Ataskaitos turinys

1.

Esamos situacijos apžvalga

2.

Rinkoje siūlomų apšvietimo sprendimų apžvalga

3.

Apšvietimo atnaujinimo sritys Jurbarko mieste

4.

Apšvietimo atnaujinimo alternatyvos

5.

Projekto rizikos valdymas ir finansavimo šaltiniai
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Atlikus Jurbarko miesto apšvietimo situacijos apžiūrą buvo išskirtos 9-ios miesto
apšvietimo sritys, kurioms reikalingas atnaujinimas
Atnaujinimo sritys

Darbų sąrašas

Prioritetas

• Pagrindinės miesto gatvės atramų, elektros kabelių ir
šviestuvų keitimas.

Aukštas

Prieštilčio
(per
Nemuną)
apšvietimo atnaujinimas

• Atramų su šviestuvais bei elektros kabelių keitimas.

Aukštas

3.

Dalies M. Valančiaus
apšvietimo atnaujinimas

• Dalies atramų ir šviestuvų keitimas M. Valančiaus gatvėje (ties
bažnyčia).

Aukštas

4.

Savivaldybės gelžbetoninių atramų
ir jų šviestuvų keitimas

• Pakeičiamos miestui priklausančios gelžbetoninės atramos ir
šviestuvai į metalines atramas ir naujus šviestuvus, klojami
požeminiai elektros kabeliai.

Aukštas

5.

Didžiausio
eismo
sankryžų
apšvietimo atnaujinimas

• Dariaus ir Girėno, Vydūno gatvių bei Vytauto Didžiojo ir
Dariaus ir Girėno sankryžų apšvietimo atnaujinimas.

Aukštas

6.

Neapšviestų gatvių apšvietimas

• Nemuno gatvės (380 m), dalies Kauno gatvės (370 m) ir dalies
V. Kudirkos gatvės (270 m) apšvietimas.

Aukštas

7.

Atramų ir šviestuvų įrengimas
priešais AB „LESTO“ gelžb. atramas

• Priešais AB „LESTO“ gelžbetonines atramas įrengiamos naujos
metalinės atramos ir šviestuvai, klojami požeminiai elektros
kabeliai.

Vidutinis

8.

Tilto per Nemuną
kabelių keitimas

• Per tiltą einančių apšvietimo elektros kabelių keitimas.

Vidutinis

9.

Apšvietimo valdymo
atnaujinimas

1.

Dariaus
ir
Girėno
apšvietimo atnaujinimas

2.

gatvės

gatvės

apšvietimo

sistemos

• Diegiama efektyvaus apšvietimo valdymo sistema.

Žemas
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Centrinės miesto gatvės (Dariaus ir Girėno g.) apšvietimo atnaujinimas kainuotų
apytiksliai 225 tūkst. Lt
1.

Dariaus ir Girėno gatvės
apšvietimo atnaujinimas

• Pagrindinės miesto gatvės atramų, elektros kabelių ir šviestuvų keitimas.

Atnaujinimo poreikis
•

•

•
•

Dariaus ir Girėno g. yra centrinė miesto gatvė, kurioje įsikūrusi Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
prekybos ir paslaugų įmonės. Kokybiškas apšvietimas šioje gatvėje reikalingas gatvės gyventojams, verslo ir
viešųjų įstaigų darbuotojams, taip pat centrinės gatvės įvaizdis formuoja viso Jurbarko miesto įvaizdį;
Dariaus ir Girėno gatvėje įrengti natrio lempų šviestuvai (70 W) ant metalinių atramų. Metalinės atramos
nusidėvėjusios, paveiktos korozijos, šviestuvai seni. Gatvėje pakloti požeminiai elektros kabeliai – nusidėvėję ir
reikalaujantys pakeitimo. Dėl nusidėvėjusių šviestuvų ir požeminių elektros kabelių, Dariaus ir Girėno gatvėje
registruojami dažni apšvietimo sistemos gedimai;
Siūloma pakeisti visas gatvės apšvietimo atramas su šviestuvais, perkloti gatvės požeminius elektros kabelius
Dariaus ir Girėno gatvėje bei ugniagesių kiemuose (įvažiavimas iš Dariaus ir Girėno gatvės;
Perklojant požeminius kabelius reikės ardyti dalį šaligatvio plytelių. Kadangi esamos šaligatvio plytelės yra
tinkamos būklės eksploatavimui, šaligatvio plytelės nebus keičiamos naujomis (bus perklojamos dabartinės).

Atnaujinimo apimtys
Atramos

Šviestuvai

Elektros
kabeliai

Metalinės

Natrio

Požeminiai

Investicijų poreikis apšvietimo atnaujinimui (be PVM)
1. Atramų ir kabelių keitimas:

Priklauso
savivaldybei

47 vnt.

70 W galios

47 vnt.

1,34 km

198,2 tūkst. Lt

2. Šviestuvų keitimas (priklauso nuo pasirinkto šviestuvų tipo):
pasirinkus natrio
14,1 tūkst. Lt
pasirinkus LED

26,8 tūkst. Lt

pasirinkus indukcines

14,6 tūkst. Lt

Viso (pasirinkus LED):

225,0 tūkst. Lt

Papildomai: Šaligatvių plytelių atnaujinimas

1 336,9 tūkst. Lt

• Nauji LED šviestuvai sumažintų elektros energijos suvartojimą Dariaus ir Girėno gatvei apšviesti ~ 1,3 tūkst. Lt per metus (lyginant su dabar
naudojamais natrio šviestuvais).
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Prieštilčio apšvietimo atnaujinimas keičiant šviestuvus, atramas ir perklojant požeminius
kabelius kainuotų apytiksliai 125 tūkst. Lt
2.

Prieštilčio
(per
Nemuną)
apšvietimo atnaujinimas

• Atramų su šviestuvais bei elektros kabelių keitimas.

Atnaujinimo poreikis
•
•
•

Tiltas per Nemuną jungia Jurbarko miestą (Jurbarko rajonas) ir Kidulių gyvenvietę (Šakių rajonas), yra ilgiausias
automobilių tiltas Lietuvoje, ypatingai svarbus gyventojų susisiekimui;
Jurbarko miesto dalyje prieš tiltą (prieštiltyje) pastatytos senos, prastos techninės būklės, korozijos paveiktos
metalinės, gelžbetoninės atramos su šviestuvais (gyvsidabrio lempos). Požeminiai kabeliai prieštiltyje yra
susidėvėję ir reikalaujantys pakeitimo;
Siūloma pakeisti visas prieštilčio apšvietimo atramas su šviestuvais, perkloti gatvės požeminius elektros kabelius
esančius po žeme iki tilto pradžios. Požeminiai elektros kabeliai nutiesti abiejose gatvės pusėse po žolės danga.

Atnaujinimo apimtys
Atramos

Šviestuvai

Elektros
kabeliai

Metalinės
(22 vnt.)
Gyvsidabrio

Požeminiai

Gelžbeton.
(2 vnt.)
125 W
galios

Investicijų poreikis apšvietimo atnaujinimui (be PVM)
Priklauso
savivaldybei
24 vnt.

1. Atramų ir kabelių keitimas:

111,1 tūkst. Lt

2. Šviestuvų keitimas (priklauso
nuo pasirinkto šviestuvų tipo):
pasirinkus natrio

7,2 tūkst. Lt

pasirinkus LED

13,7 tūkst. Lt

pasirinkus indukcines

7,4 tūkst. Lt

0,77 km
Viso (pasirinkus LED):

124,8 tūkst. Lt

• Nauji LED šviestuvai sumažintų elektros energijos suvartojimą prieštilčiui apšviesti ~ 2,4 tūkst. Lt per metus (lyginant su dabar naudojamais
gyvsidabrio šviestuvais).
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M. Valančiaus gatvės dalies prie bažnyčios apšvietimo atnaujinimas kainuotų apie 15
tūkst. Lt
3.

Dalies M. Valančiaus gatvės
apšvietimo atnaujinimas

• Dalies atramų ir šviestuvų keitimas M. Valančiaus gatvėje (ties bažnyčia).

Atnaujinimo poreikis
•
•
•
•

M. Valančiaus gatvėje įrengtos trijų rūšių apšvietimo šviestuvų atramos: gelžbetoninės, seno tipo metalinės ir
naujo tipo metalinės;
Labiausiai atnaujinimas reikalingas seno tipo metalinėms atramoms ir šviestuvams – metalinės atramos
nusidėvėję, paveiktos korozijos, šviestuvai pasenę.
Siūlomos keisti nusidėvėję metalinės atramos ir šviestuvai įrengti intensyviai apgyvendintoje ir dažnai lankomoje
gatvės dalyje (gatvės atkarpa nuo sankryžos su Dariaus ir Girėno gatve iki Jurbarko miesto bažnyčios);
Keičiant apšvietimo atramas ir šviestuvus kartu siūloma keisti ir požeminius elektros kabelius, kurie taip pat ilgą
laiką nekeisti, nusidėvėję. Požeminiai elektros kabeliai nutiesti vienoje gatvės pusėje po žolės danga.

Atnaujinimo apimtys
Atramos

Šviestuvai

Elektros
kabeliai

Metalinės

Natrio

3 vnt.
70 W
galios

Investicijų poreikis apšvietimo atnaujinimui (be PVM)
Priklauso
savivaldybei
3 vnt.

1. Atramų ir kabelių keitimas:

13,1 tūkst. Lt

2. Šviestuvų keitimas (priklauso
nuo pasirinkto šviestuvų tipo):
pasirinkus natrio

0,9 tūkst. Lt

pasirinkus LED

1,7 tūkst. Lt

pasirinkus indukcines

0,9 tūkst. Lt

0,15 km
Viso (pasirinkus LED):

14,8 tūkst. Lt

• Apšvietimas atnaujinamas tik labai trumpoje M. Valančiaus gatvės dalyje (~ 150 metrų), todėl svarbu, kad šios gatvės atkarpos apšvietimas
nesiskirtų nuo likusios gatvės dalies apšvietimo. M. Valančiaus gatvės dalyje nuo bažnyčios iki Nemuno pakrantės gatvės apšvietimas jau
atnaujintas senamiesčio stiliaus šviestuvais, kurie nebus keičiami. Vis dėlto, atnaujinama M. Valančiaus gatvės dalis jungsis su Dariaus ir Girėno
gatve, kurioje siūloma apšvietimą atnaujinti LED tipo šviestuvais, todėl siekiant apšvietimo vienodumo ir M. Valančiau gatvės apšvietimą siūlomą
atnaujinti įrengiant LED tipo šviestuvus.
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Savivaldybei priklausančių gelžbetoninių atramų, jų šviestuvų keitimas ir elektros oro
linijų pakeitimas požeminėmis linijomis kainuotų apie 1,1 mln. Lt
4.

Savivaldybės
gelžbetoninių
atramų ir jų šviestuvų keitimas

• Pakeičiamos miestui priklausančios gelžbetoninės atramos ir šviestuvai į metalines
atramas ir naujus šviestuvus, klojami požeminiai elektros kabeliai.

Atnaujinimo poreikis
•
•
•
•

Gelžbetoniniai apšvietimo stulpai nėra pritaikyti apšvietimui (tikslas perduoti elektros energiją
vartotojams), yra prastos išvaizdos, šviestuvai įrengti ant gelžbetoninių atramų yra seni ir nusidėvėję;
Elektra į šviestuvus ant gelžbetoninių atramų yra tiekiama elektros oro linijomis, todėl dažni elektros
tiekimo pertraukymai dėl sumetamų laidų, nutrauktų laidų, užkritusių medžių šakų (išskyrus gatves, kuriose
nutiestos sustiprintos elektros oro linijos – pynės);
Efektyviausias gelžbetoninių apšvietimo atramų atnaujinimo būdas – metalinių atramų su naujais
šviestuvais įrengimas bei elektros oro linijų pakeitimas požeminėmis;
Viso Jurbarko mieste yra 19 gatvių ir takų, kuriose įrengtos gelžbetoninės apšvietimo atramos priklauso
savivaldybei. Šiose 19 gatvių ir takų įrengtas 121 apšvietimo šviestuvas, bendras elektros oro linijų ilgis
šiose gatvėse ~ 7,1 km.

Atnaujinimo apimtys
Atramos

Šviestuvai

Elektros
kabeliai

Gelžbeton. su
šviestuvais

Priklauso
savivaldybei

Natrio ir
gyvsidabrio

70W, 100W,
125W, 150W

Oro linijos

7,6 km

Investicijų poreikis apšvietimo atnaujinimui (be PVM)
133 vnt.

133 vnt.

1. Atramų ir kabelių keitimas:

1 007,2 tūkst. Lt

2. Šviestuvų keitimas (priklauso
nuo pasirinkto šviestuvų tipo):
pasirinkus natrio

39,9 tūkst. Lt

pasirinkus LED

75,8 tūkst. Lt

pasirinkus indukcines

41,2 tūkst. Lt

Viso (pasirinkus LED):

1 083,0 tūkst. Lt

• Atnaujinamas apšvietimas visose Jurbarko miesto gatvėse ar dalyje jų, kuriose apšvietimui naudojamos gelžbetoninės atramos priklausančios
Jurbarko rajono savivaldybei: Pušyno, Vilniaus, Valančiaus, Statybininkų, Cvirkos, Ramybės, Vyčio, Bišpilio, Algirdo, Knygnešių, Birutės, Imsrės,
Kauno, Šiaurės, Vakaro, Perevičiaus, Nemuno, takas per kapines, takas prie susivienijimo.
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Sankryžų apšvietimo atnaujinimas kainuotų apie 6,5 tūkst. Lt
5.

Didžiausio eismo sankryžų
apšvietimo atnaujinimas

• Dariaus ir Girėno, Vydūno gatvių bei Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno sankryžų
apšvietimo atnaujinimas.

Atnaujinimo poreikis
•

•
•
•

Vydūno, Dariaus ir Girėno, Mutinės gatvių sankryža yra didžiausia miesto sankryža, kurioje susikerta įvažiavimas į
miestą per Nemuno tiltą, centrinė miesto gatvė (Dariaus ir Girėno g.), Vydūno ir Muitinės gatvės. Sankryžą apšviečią
dvi natrio lempos ant metalinių atramų ir dvi gyvsidabrio lempos įrengtos ant vieno apšvietimo stulpo;
Dariaus ir Girėno g., Vytauto Didžiojo g. sankryža, tai dviejų gatvių sankirta miesto centre su automobilių ir pėsčiųjų
šviesoforais. Sankryžą apšviečia tik vienas Dariaus ir Girėno g. įrengtas šviestuvas (70 W).
Siekiant padidinti didelio apšviestumo poreikio vietas (sankryžas) ir mažinti eismo įvykių atsiradimo tamsiu paros
metu tikimybę, siūlomą atnaujinti dviejų didžiausių eismo srautų sankryžas;
Atnaujinant siūloma keisti esamas apšvietimo atramas bei šviestuvus įrengiant didelio galingumo šviestuvus (daugiau
kaip 150 W) ar ant vienos atramos kabinti daugiau nei vieną vidutinio galingumo šviestuvą (70-100 W).

Atnaujinimo apimtys
Atramos

Šviestuvai

Elektros
kabeliai

Metalinės

Natrio

Nekeičiama

Priklauso
savivaldybei
2 vnt.

Investicijų poreikis apšvietimo atnaujinimui (be PVM)
2 vnt.

1. Atramų keitimas:

1,7 tūkst. Lt

2. Šviestuvų keitimas (priklauso nuo pasirinkto šviestuvų tipo):
pasirinkus natrio
2,2 tūkst. Lt

pasirinkus LED

4,8 tūkst. Lt

pasirinkus indukcines

1,8 tūkst. Lt
6,0 tūkst. Lt

pasirinkus plazmines
Viso (pasirinkus LED):

6,5 tūkst. Lt

• Atnaujinant Jurbarko miesto sankryžų apšvietimą siūloma įrengti prie kiekvienos sankryžos po 2 mažesnio galingumo (~ 100W) natrio, LED ar
indukcinius šviestuvus arba po 1 didesnio galingumo (~ 160 W) plazminį šviestuvą.
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Neapšviestų gatvių apšvietimas Jurbako mieste kainuotų apie 170 tūkst. Lt
6.

Neapšviestų gatvių apšvietimas

• Nemuno gatvės (380 m), dalies Kauno gatvės (370 m) ir dalies V. Kudirkos gatvės
(270 m) apšvietimas.

Atnaujinimo poreikis
•
•
•

Dalis Jurbarko mieste esančių gatvių nėra apšviestos arba apšviestos tik dalinai, t.y. nėra įrengta apšvietimo
atramų ir šviestuvų;
Atsižvelgiant į neapšviestų gatvių apgyvendinimo tankumą ir apšvietimo svarbą, buvo išskirtos trys neapšviestos
gatvės (ar jų dalys): Nemuno gatvė, Kauno gatvės dalis ir V. Kudirkos gatvės dalis;
Šiose gatvėse (gatvių dalyse) siūloma pastatyti naujas metalines atramas su šviestuvais.

Atnaujinimo apimtys
Atramos

Šviestuvai

Elektros
kabeliai

Investicijų poreikis apšvietimo atnaujinimui (be PVM)

Reikalingas atramų skaičius:
~ 34 vnt.
Reikalingas šviestuvų skaičius:
~ 34 vnt.

Požeminiai

1,0 km

1. Atramų ir kabelių įrengimas:

149,4 tūkst. Lt

2. Šviestuvų keitimas (priklauso
nuo pasirinkto šviestuvų tipo):
pasirinkus natrio

10,2 tūkst. Lt

pasirinkus LED

19,4 tūkst. Lt

pasirinkus indukcines

10,5 tūkst. Lt

Viso (pasirinkus LED):

168,7 tūkst. Lt

• Gatvės apšviečiamos pastatant naujas metalines atramas su LED šviestuvais, nutiesiant požeminius elektros kabelius (tiesiama po žolės danga);
• Naujos apšvietimo atramos su šviestuvais statomos apytiksliai kas 30 metrų viena nuo kitos (išlaikomas dabartinis gatvės atramų išdėstymo
atstumas).
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Apšvietimo atnaujinimas tose gatvėse, kurios dabar apšviečiamos šviestuvais pakabintais
ant AB „LESTO“ atramų (~30 % Jurbarko miesto šviestuvų), kainuotų apie 3,2 mln. Lt
7.

Atramų ir šviestuvų įrengimas
priešais AB „LESTO“ gelžb. atramas

• Priešais AB „LESTO“ gelžbetonines atramas įrengiamos naujos metalinės atramos
ir šviestuvai, klojami požeminiai elektros kabeliai.

Atnaujinimo poreikis
•
•
•

•

Gelžbetoniniai apšvietimo stulpai nėra pritaikyti apšvietimui (tikslas perduoti elektros energiją vartotojams),
yra prastos išvaizdos, šviestuvai įrengti ant gelžbetoninių atramų yra seni ir nusidėvėję;
Elektra į šviestuvus ant gelžbetoninių atramų yra tiekiama elektros oro linijomis, todėl dažni elektros tiekimo
pertraukymai dėl sumetamų laidų, nutrauktų laidų, užkritusių medžių šakų (išskyrus gatves, kuriose nutiestos
sustiprintos elektros oro linijos – pynės);
Efektyviausias gelžbetoninių apšvietimo atramų atnaujinimo būdas – metalinių atramų su naujais šviestuvais
įrengimas bei elektros oro linijų nutiesimas po žeme. Kadangi gelžbetoninės elektros atramos priklauso AB
„Lesto“, savivaldybė neturi teisės keisti gelžbetoninių atramų, todėl vienintelis galimas sprendimas – metalinių
atramų su šviestuvais pastatymas priešingoje gatvės pusėje nei šiuo metu pastatytos AB „Lesto“ atramos;
Vydūno gatvėje dėl vietos stygiaus atramas teks įrengti ant šaligatvio (reikalingas naujas šaligatvio įrengimas).

Atnaujinimo apimtys
Atramos

Šviestuvai

Gelžbeton. su
šviestuvais
Natrio ir
gyvsidabrio

Investicijų poreikis apšvietimo atnaujinimui (be PVM)

Priklauso
AB „LESTO“

238 vnt.

70W, 100W,
125W, 150W

238 vnt.

1. Atramų ir kabelių keitimas:

2. Šviestuvų keitimas (priklauso nuo pasirinkto šviestuvų tipo):
pasirinkus natrio
71,4 tūkst. Lt

pasirinkus LED

135,6 tūkst. Lt

pasirinkus indukcines
Elektros
kabeliai

Oro linijos

14,5 km

1 918,6 tūkst. Lt

73,8 tūkst. Lt

3. Šaligatvių įrengimas Vydūno g.

1 115,4 tūkst. Lt

Viso (pasirinkus LED):

3 169,6 tūkst. Lt

• Atnaujinamas apšvietimas visose Jurbarko miesto gatvėse ar dalyje jų, kuriose apšvietimui naudojamos gelžbetoninės atramos priklausančios AB
„LESTO“: Vydūno, Giedriaus-Giedraičio, Vytauto Didžiojo, V. Kudirkos, Pilies, Eržvilko, Kalnėnų, Upeivių, Tilžės, Pamituvio, Lauko, P. Paulaičio,
Pramonės, Barkūnų, Miškininkų, Grybo, Mituvos, Tulpių, Eglių, Klevų, Sodų, Vyšnių, Liepų, Kriaušių, Sodžiaus, Serbentų, Obelų, Saulėtekio, Vaidoto.
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Požeminių apšvietimo kabelių einančių per tiltą pakeitimas kainuotų apie 170 tūkst. Lt
8.

Tilto per Nemuną apšvietimo
kabelių keitimas

• Per tiltą einančių apšvietimo elektros kabelių keitimas.

Atnaujinimo poreikis
•
•
•
•

Tiltas per Nemuną jungia Jurbarko miestą (Jurbarko rajonas) ir Kidulių gyvenvietę (Šakių rajonas), yra ilgiausias
automobilių tiltas Lietuvoje, ypatingai svarbus gyventojų susisiekimui;
Ant tilto įrengtos geros techninės būklės metalinės atramos su šviestuvais, tačiau šviestuvus jungiantys
požeminiai elektros kabeliai – labai prastos būklės (reikalingas kabelių keitimas). Dėl prastos apšvietimo elektros
kabelių būklės, šiuo metu tiltą galimą apšviesti tik iš vieno gatvės pusės;
Siūloma pakeisti visus per tiltą einančius požeminius elektros kabelius;
Tiltas per Nemuną jungia du skirtingus rajonus (Jurbarko ir Šakių), yra svarbus gyventojų iš abiejų rajonų
susisiekimui, todėl už tilto apšvietimo atnaujinimą turėtų būti atsakingos abiejų rajonų savivaldybės.

Atnaujinimo apimtys
Atramos

Šviestuvai

Elektros
kabeliai

1. Kabelių keitimas:

Nekeičiamos

apie 170 tūkst. Lt*

* Kadangi kabeliai išvedžioti tilto konstrukcijoje, o tiltai yra laikomi
sudėtingais statiniais, sudėtingėja reikalavimai darbų vykdytojams, kabelių
nutiestų per tiltą pakeitimas gali kainuoti brangiau nei nurodyta.

Nekeičiami

Požeminiai

Investicijų poreikis apšvietimo atnaujinimui (be PVM)

1,0 km

• Tilto per Nemuną apšvietimo atnaujinimo darbų metu būtų atliekamas tik požeminių kabelių linijų pakeitimas. Kabelių linijų pakeitimas pagerintų
apšvietimo kokybę, t.y. sumažintų gedimų skaičių, tačiau nesumažintų elektros sąnaudų.

Research and consulting alliance

24

Apšvietimo valdymo sistemos atnaujinimas leistų sutaupyti apie 15-30 tūkst. Lt per metus
išleidžiamų gatvių apšvietimo elektros sąnaudoms
9.

Apšvietimo valdymo sistemos
atnaujinimas

• Diegiama efektyvaus apšvietimo valdymo sistema.

Atnaujinimo poreikis
•

•

•
•

Dabartiniu metu Jurbarko miesto apšvietimo sistemoje, visi gatvės apšvietimo šviestuvai sujungti į valdymo
spintas (16 vnt.). Visos valdymo spintos prijungtos prie bendros foto relės, kurį automatiškai įjungia ir išjungia
Jurbarko miesto gatvių apšvietimą sutemus;
Į valdymo gatvės šviestuvų valdymo spintas įdiegus apšvietimo energijos valdiklius galima atlikti visų šviestuvų,
prijungtų prie valdymo spintos, valdymą. Apšvietimo energijos valdikliai kontroliuoja ir stabilizuoja elektros
energijos įtampą perduodamą iš valdymo spintos į gatvės šviestuvus, taip sumažindama elektros energijos
sąnaudas. Apšvietimo energijos valdikliai leidžia sumažinti elektros energijos sąnaudas gatvių apšvietimui
apytiksliai 20-30 %;
Taip elektros energijos valdikliai, diegiami į apšvietimo valdymo spintas, turi galimybę būti sujungti GSM ryšiu į
bendrą tinklą. Tokiu būdų apšvietimas visame mieste gali būti valdomas kompiuterio pagalba (fiksuojami
gedimai, registruojami elektros sąnaudų duomenys, keičiami įjungimo ir išjungimo laikai, pritemdymai);
SIūloma Jurbako mieste atnaujinti apšvietimo valdymo sistemą įdiegiant elektros energijos valdiklius į visas 16
šviestuvų valdymo spintas.

Atnaujinimo apimtys
Valdymo
spintos

16 vnt.

Investicijų poreikis apšvietimo atnaujinimui (be PVM)
1. Valdymo sistemos atnaujinimas:

216,0 tūkst. Lt

• Elektros energijos sutaupymai įdiegus naują gatvių apšvietimo valdymo sistemą (apšvietimo energijos valdiklius) priklauso nuo elektros energijos
įtampos valdymo spintose, elektros energijos suvartojimo, šviestuvų tipo ir galios. Jurbarko mieste įdiegus apšvietimo energijos valdiklius, gatvių
apšvietimo elektros energijos sąnaudų sutapymas siektų ~ 15-30 tūkst. Lt per metus.
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Atlikta Jurbarko miesto apšvietimo atnaujinimo sričių analizė parodė, kad visų sričių
atnaujinimui pasirinkus LED šviestuvus, reikia apie 5,3 mln. Lt investicijų
Atnaujinimo sritys

Darbų sąrašas

1.

Dariaus
ir
Girėno
apšvietimo atnaujinimas

2.

Prieštilčio
(per
Nemuną)
apšvietimo atnaujinimas

• Atramų su šviestuvais bei elektros kabelių keitimas.

124,8

3.

Dalies M. Valančiaus
apšvietimo atnaujinimas

• Dalies atramų ir šviestuvų keitimas M. Valančiaus gatvėje
(ties bažnyčia).

14,8

4.

Savivaldybės gelžbetoninių atramų
ir jų šviestuvų keitimas

• Pakeičiamos miestui priklausančios gelžbetoninės atramos ir
šviestuvai į metalines atramas ir naujus šviestuvus, klojami
požeminiai elektros kabeliai.

1 083,0

5.

Didžiausio
eismo
sankryžų
apšvietimo atnaujinimas

• Dariaus ir Girėno, Vydūno gatvių bei Vytauto Didžiojo ir
Dariaus ir Girėno sankryžų apšvietimo atnaujinimas.

6,5

6.

Neapšviestų gatvių apšvietimas

• Nemuno gatvės (380 m), dalies Kauno gatvės (370 m) ir
dalies V. Kudirkos gatvės (270 m) apšvietimas.

168,7

7.

Atramų ir šviestuvų įrengimas
priešais AB „LESTO“ gelžb. atramas

• Priešais AB „LESTO“ gelžbetonines atramas įrengiamos
naujos metalinės atramos ir šviestuvai, klojami požeminiai
elektros kabeliai.

3 169,6

8.

Tilto per Nemuną
kabelių keitimas

• Per tiltą einančių apšvietimo elektros kabelių keitimas.

170,0

9.

Apšvietimo valdymo
atnaujinimas

• Diegiama efektyvaus apšvietimo valdymo sistema.

216,0

VISO (1-9 sritys)

gatvės

Investicijų poreikis,
tūkst. Lt (be PVM)

gatvės

apšvietimo

sistemos

• Pagrindinės miesto gatvės atramų, elektros kabelių ir
šviestuvų keitimas.

225,0

5 178,5
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Modernūs apšvietimo sprendimai. Tilto per Nemuną apšvietimo galimybės
1. Metalo halogenų apšvietimas
• Tiltas apšviečiamas ryškia balta šviesa metalo halogenų lempomis ir
prožektoriais. Šio tipo apšvietimas nėra labai paplitęs pasaulyje, tačiau yra
taikomas kaip papildomas LED apšvietimui. Tarnavimo laikotarpis apie 20 000
valandų, elektros suvartojimas 60% didesnis, nei LED.

2. LED RGB apšvietimas (siūlomas Jurbarko tilto per Nemuną apšvietimui)

Rekomenduojama

• RGB (red, green, blue) LED apšvietimas. Šis apšvietimas leidžia keisti apšvietimo
spalvą ir sukurti skirtingus švietimo efektus. Spalvų spektrą sudaro baltos,
raudonos, žalios bei mėlynos spalvų deriniai;
• RGB LED apšvietimas dėl savo elektros energijos sutaupymų ir ilgo
eksploatacinio termino (50 000 valandų) yra plačiai taikomas tiltų apšvietimui
visame pasaulyje (Latvijoje, D. Britanijoje, JAV, Serbijoje, Kinijoje ir kt.);
• Iki 2014 metų spalio mėnesio vidurio LED RGB apšvietimu planuojama apšviesti
Žvėryno tiltą Vilniuje;
• Preliminari Jurbarko tilto per Nemuną apšvietimo kaina: ~ 500–600 tūkst. Lt.

3. Lazerinės instaliacijos
• Ši technologija įvairių spalvų lazerių spinduliais erdvėje atkuria įvairius
suprogramuotus vaizdinius tamsiu paros metu;
• Tokios technologijos dažniausiai naudojamos renginių ar vienkartinių
pasirodymų metu. D. Britanija tokia technologija buvo apšvietusi Vaterlo tiltą
2012 metų olimpinių žaidynių metu;
• Tailando sostinėje Bankoke yra įrengta nuolat veikianti lazerinė instaliacija;
• Preliminari Jurbarko tilto per Nemuną apšvietimo kaina: ~ 900 tūkst. Lt.
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Ataskaitos turinys

1.

Esamos situacijos apžvalga

2.

Rinkoje siūlomų apšvietimo sprendimų apžvalga

3.

Apšvietimo atnaujinimo sritys Jurbarko mieste

4.

Apšvietimo atnaujinimo alternatyvos

5.

Projekto rizikos valdymas ir finansavimo šaltiniai
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Projekto alternatyvos

• Nulinė alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas, t.y.
apšvietimo atnaujinimas nėra atliekamas..

Jurbarko miesto

0.

Nieko nedarome

1.

Mažų investicijų
alternatyva

• Atliekami tik būtiniausi Jurbarko miesto apšvietimo atnaujinimo darbai, kuriais
užtikrinamas pastovus apšvietimo tiekimas miesto gatvėse atnaujinant
susidėvėjusius požeminius kabelius, neapšviestų gatvių apšvietimas, savivaldybei
priklausančių atramų keitimas, nusidėvėjusių natrio ir gyvsidabrio šviestuvų ant
savivaldybei priklausančių atramų keitimas į LED šviestuvus.

2.

Vidutinių investicijų
alternatyva

• Atliekami būtiniausi Jurbarko miesto apšvietimo atnaujinimo darbai bei
papildomai yra atliekamas atramų ir šviestuvų įrengimas priešais AB „LESTO“
gelžbetonines atramas. Statomos naujos metalinės atramos su LED šviestuvais,
tiesiami požeminiai elektros kabeliai, Vydūno gatvėje atnaujinamas šaligatvis
statant apšvietimo atramas ant šaligatvio ir keičiant šaligatvio dangą.

3.

Didžiųjų investicijų
alternatyva

• Atliekami būtiniausi Jurbarko miesto apšvietimo atnaujinimo darbai, atramų ir
šviestuvų įrengimas priešais AB „LESTO“ gelžbetonines atramas bei papildomai
atliekami tilto per Nemuną apšvietimo darbai LED RGB šviestuvais,
važiuojamosios dalies apšvietimo kabelių keitimo darbai, apšvietimo valdymo
sistemos atnaujinimo darbai.
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0.

0 alternatyva. Grėsmės ir pavojai neatnaujinant apšvietimo sistemos Jurbarko mieste
1. Žmonių sužalojimai sukelti nusidėvėjusios apšvietimo įrangos
• Dalis Jurbarko miesto apšvietimo sistemos įrenginių (atramų, šviestuvų) yra prastos techninės būklės,
nusidėvėję ir netinkami eksploatuoti;
• Senos, korozijos paveiktos atramos gali užgriūti šaligatviu praeinančius žmones ar automobilius;
• Nusidėvėjusių šviestuvų tvirtinimo sistema gali neatlaikyti šviestuvo svorio ir šviestuvas nukris sužalodamas
praeinančius pėsčiuosius;
• Nusidėvėjus metalinėms atramoms ir elektros kabeliams kyla elektros srovės nutekėjimo grėsmė.

2. Pavojai sukelti nekokybiško apšvietimo tamsiu paros metu
• Dėl Jurbarko miesto apšvietimo sistemos požeminių elektros kabelių nusidėvėjimo, elektros perdavimo
sutrikimų elektros oro linijomis, nusidėvėjusių šviestuvų gedimų, prastos apšvietimo kokybės šviestuvų
naudojimo kyla grėsmė visiškai neapšviesti (ar apšviesti nekokybiškai) dalį Jurbarko miesto gatvių tamsiu paros
metu;
• Dėl nekokybiško gatvių apšvietimo tamsiu paros metu didėja eismo įvykių pavojus. Eismo įvykių skaičius
priklauso nuo daugelio faktorių – vienas iš jų yra gatvių apšvietimo kokybė, kuri tiesiogiai nulemia vairuotojų ir
pėsčiųjų matymo lauką, reakcijos greitį pavojingose situacijose. Ypatingai svarbus apšvietimas yra padidintos
eismo įvykių rizikos vietose, t.y. kelių sankryžose, pėsčiųjų perėjose, tankiai apgyvendintuose rajonuose;
• Dėl nekokybiško gatvių apšvietimo tamsiu paros metu didėja nusikalstamumo lygis. Neapšviestos ar
nekokybiškai apšviestos gatvės suteikia galimybes nusikaltėliams likti nepastebėtiems vykdant nusikaltimus
tamsiu paros metu.

3. Pavojus aplinkai
• Jurbarko mieste apšvietimui naudojami natrio ir gyvsidabrio šviestuvai daro didesnę žalą aplinkai nei LED
šviestuvai;
• Natrio ir gyvsidabrio šviestuvai dėl didesnio elektros energijos suvartojimo (lyginant su alternatyviais šviestuvais)
į aplinką išmetama daugiau anglies dioksido (CO2) dujų gaminant elektros energiją Lietuvoje;
• Natrio ir gyvsidabrio šviestuvuose yra gyvsidabrio – aplinkai ir žmogaus sveikatai labai pavojingo cheminio
elemento, kuris patekęs į aplinką padaro didelę žalą.
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Atliekama pagal
alternatyvą

Projekto alternatyvas sudarančių apšvietimo atnaujinimo darbų sąrašas
Atnaujinimo sritys
1.

Dariaus
ir
Girėno
apšvietimo atnaujinimas

2.

Prieštilčio
(per
Nemuną)
apšvietimo atnaujinimas

3.

Dalies M. Valančiaus
apšvietimo atnaujinimas

4.

Savivaldybės gelžbetoninių atramų
ir jų šviestuvų keitimas

5.

Didžiausio
eismo
sankryžų
apšvietimo atnaujinimas

6.

Neapšviestų gatvių apšvietimas

7.

Atramų ir šviestuvų įrengimas
priešais AB „LESTO“ gelžb. atramas

8.

Tilto per Nemuną
kabelių keitimas

9.

Apšvietimo valdymo
atnaujinimas

10

Nemuno tilto apšvietimas

Neatliekama
pagal alternatyvą

1. Mažų investicijų
alternatyva

2. Vidutinių investicijų
alternatyva

3. Didžiųjų investicijų
alternatyva

1,6

4,8

5,7

gatvės

gatvės

apšvietimo
sistemos

Investicijų poreikis, mln. Lt
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Projekto alternatyvas sudarančių apšvietimo atnaujinimo techniniai parametrai (I)
keičiami seni šviestuvai,
atramos, linijos

1. Mažų investicijų alternatyva

135

x

70 W natrio

30

x

100 W natrio

36

x

125 W gyvsidabrio

8

x

150 W natrio

`

VISO: 209 šviestuvai

241

x

50 W LED

4

x

100 W LED

VISO: 245 šviestuvai

73

x

metalinės atramos

133

x

gelžbet. atramos

VISO: 209

atramos

7,5 km x

oro linijų

1,9 km x

požeminių linijų

VISO: 9,4 km linijų

įrengiami nauji šviestuvai,
atramos, linijos

243

x

metalinių atramų

VISO: 243

10,5 km x

atramų

požeminių linijų

VISO: 10,5 km

linijų

2. Vidutinių investicijų alternatyva

233

x

70 W natrio

63

x

100 W natrio

86

x

125 W gyvsidabrio

65

x

150 W natrio

VISO: 447 šviestuvai

`

479

x

50 W LED

4

x

100 W LED

VISO: 483 šviestuvai

76

x

metalinės atramos

371

x

gelžbet. atramos

VISO: 447

atramos

22,0 km x

oro linijų

1,9 km x

požeminių linijų

VISO: 23,9 km linijų

481

x

metalinė atrama

VISO: 481

25,0 km x

atrama

požeminių linijų

VISO: 25,0 km
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Projekto alternatyvas sudarančių apšvietimo atnaujinimo techniniai parametrai (II)
keičiami seni šviestuvai,
atramos, linijos

3. Didžiųjų investicijų alternatyva

233

x

70 W natrio

63

x

100 W natrio

86

x

125 W gyvsidabrio

65

x

150 W natrio

VISO: 447 šviestuvai

`

479

x

50 W LED

4

x

100 W LED

VISO: 483 šviestuvai

76

x

metalinės atramos

371

x

gelžbet. atramos

VISO: 447

atramos

22,0 km x

oro linijų

2,8 km x

požeminių linijų

VISO: 24,9 km linijų

įrengiami nauji šviestuvai,
atramos, linijos

481

x

metalinė atrama

VISO: 481

25,9 km x

atrama

požeminių linijų

VISO: 25,9 km

linijų

Parametrų paaiškinimas
• Šviestuvų galingumas. Nauji LED šviestuvai įrengiami vietoje senų natrio ir gyvsidabrio šviestuvų todėl turi generuoti nemažesnį aplinkos apšviestumą
nei šiuo metu naudojami šviestuvai (naujausi 70 W natrio šviestuvai). Remiantis atliktais teoriniais ir praktiniais tyrimais, lyginančiais LED ir natrio
šviestuvų šviesos srautus, skleidžiamos šviesos spalvos temperatūrą, šviesos sklaidą, daroma išvada, kad LED šviestuvai pasiekia kokybiškesnį aplinkos
apšvietimą su mažesniu galingumu (W) nei aukšto slėgio natrio šviestuvai. Apibendrinus analizuotų tyrimų rezultatus, praktinio pritaikymo užsienyje ir
Lietuvoje pavyzdžius, Jurbarko miesto gatvių struktūrą, buvo prieita prie išvados, kad Jurbarko miesto kokybiškam apšvietimui tinkamiausi 50 W galios
LED šviestuvai. Palyginimui su kitais Lietuvos miestais, Vilniaus mieste planuojama, kad vietoje daugiau nei 50 % senų šviestuvų bus įrengti 42 W galios
LED šviestuvai. Sankryžoms Jurbarko mieste apšviesti ant dviejų atramų bus kabinama po du LED 100 W galios šviestuvus (iš viso 4 šviestuvai);
• Šviestuvų ir atramų skaičius. Vietoje senų, nusidėvėjusių metalinių ir gelžbetoninių atramų, taip pat naujai apšviečiamose gatvėse statomos naujos
metalinės atramos (išlaikant dabartinius atstumus tarp atramų su šviestuvais). Sankryžoms apšviesti Sankryžoms apšviesti ant dviejų atramų bus
kabinama po du šviestuvus ;
• Kabelių linijų tiesimas. Vietoje esamų elektros oro linijų ir susidėvėjusių požeminių kabelių linijų tiesiamos naujos požeminės kabelių linijos (išlaikant
vienodą bendrą linijų ilgį). Taip pat tiesiamos naujos požeminės kabelių linijos naujai apšviečiamose gatvėse.
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Finansinėje alternatyvų analizėje naudojami finansiniai duomenys ir jų šaltiniai
Kintamasis

Šviestuvų
įsigijimas

Atramų
įsigijimas

Atnaujinimo
darbų kaina

Apšvietimo
valdymo
sistema

Kaina (be PVM)

Duomenų šaltinis

50 W LED šviestuvo kaina

570 Lt

LED šviestuvų pardavėjų siūloma vidutinė
kaina Lietuvoje

100 W LED šviestuvo kaina

1 200 Lt

LED šviestuvų pardavėjų siūloma vidutinė
kaina Lietuvoje

70 W natrio šviestuvo kaina

300 Lt

Natrio šviestuvų pardavėjų siūloma vidutinė
kaina Lietuvoje

Metalinės atramos kaina

840 Lt

Pardavėjų siūloma vidutinė atramos kaina
Lietuvoje

Požeminių kabelių tiesimas, naujų atramų statymas
pašalinant senas atramas, šviestuvų sukabinimas

71 Lt/metrui

Jurbarko miesto gatvių (Gedimino, Kęstučio)
apšvietimo atnaujinimo darbų sąmata

Požeminių kabelių tiesimas išardant ir sudedant
šaligatvio dangą, naujų atramų statymas pašalinant
senas atramas, šviestuvų sukabinimas

118 Lt/metrui

Apšvietimo atnaujinamo darbus teikiančių
įmonių nurodyta preliminari kaina

Šaligatvio dangos įrengimas (Vydūno g.)

791 Lt/metrui

Jurbarko miesto gatvių (Gedimino, Kęstučio)
šaligatvių įrengimo darbų sąmata

Šviestuvo pakeitimo kaina

80 Lt/vnt.

Apšvietimo atnaujinamo darbus teikiančių
įmonių nurodyta preliminari kaina

Atramos pakeitimo kaina

100 Lt/vnt.

Apšvietimo atnaujinamo darbus teikiančių
įmonių nurodyta preliminari kaina

Apšvietimo energijos valdiklio kaina su
įrengimu

13 500 Lt /
valdymo spintai

Pardavėjų siūloma vidutinė kaina
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LED šviestuvai, lyginant su natrio šviestuvais, atsiperka per 7 metus, t.y. atėjus natrio šviestuvo
eksploatacinio laikotarpio pabaigai
Skirtingų šviestuvų suminių sąnaudų per visą eksploatavimo laikotarpį (Total Cost of Ownership), palyginimas,
tūkst. Lt vienam šviestuvui
4,5

4,4

4,0
3,5
3,1
2,9

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

natrio (70W)

LED (50W)

indukcinė (60W)

TCO (Total Cost of Ownership) = šviestuvo įsigijimo sąnaudos + šviestuvo montavimo darbų sąnaudos + šviestuvo elektros sąnaudos + reinvesticijos
• Palyginimui pasirinkti 3 skirtingų tipų šviestuvai: aukšto slėgio natrio šviestuvasi(70W) naudojami Jurbarko mieste, mažiausiai lygiavertę
apšvietimo kokybę atitinkantys LED šviestuvai (50W) ir mažiausiai lygiavertę apšvietimo kokybę atitinkantys indukciniai šviestuvai (60W);
• Šviestuvų galia parinkta atsižvelgiant į šviestuvų apšvietimo kokybę, t.y. pasirinkti panašios apšvietimo kokybės šviestuvai;
• Šviestuvo sąnaudas, patiriamas per visą eksploatavimo laikotarpį (TCO) sudaro šviestuvo įsigijimo sąnaudos, šviestuvo montavimo darbų
sąnaudos, šviestuvo elektros sąnaudos ir reinvesticijos (sąnaudos šviestuvo tarnavimo laikotarpio pabaigoje naujam šviestuvui įsigyti);
• Pasirinktas 32 metų laikotarpis siekiant, kad į palyginimo laikotarpį patektų bent vienas kiekvieno tipo šviestuvo reinvesticijų laikotarpis, t.y. per
32 metus visų tipų šviestuvai turės būti bent kartą pakeisti dėl pasiekto nusidėvėjimo.
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Didžiąją dalį investicijų poreikio Jurbarko miesto apšvietimo sistemos atnaujinimui
sudaro investicijos požeminių elektros kabelių tiesimui (daugiau kaip 70 %)
Investicijų poreikis alternatyvoms pagal atnaujinimo
sritis, mln. Lt
5,7

Keičiamų šviestuvų ir naujų LED šviestuvų elektros energijos sąnaudos,
MWh per metus
1

-31%

Alternatyva
54,5

4,8
Keičiami šviestuvai (209 vnt.)
4,2

2

El. suvartojimas
37,4

LED šviestuvai (245 vnt.)

-44%

Alternatyva

El. suvartojimas

129,3
4,0

73,1

1,6
Keičiami šviestuvai (447 vnt.)
1,2

0,1

0,4
0,3
0,1

0,4
0,3
0,1

2 alternatyva

3 alternatyva

0,2 0,0

1 alternatyva

Kabelių tiesimo darbai

Šviestuvai

Papildomos investicijos

Atramų ir šviestuvų statymas

Atramos

LED šviestuvai (483 vnt.)

0,8

3

-54%

Alternatyva

El. suvartojimas

129,3
59,5

Keičiami šviestuvai (447 vnt.)

LED šviestuvai (483 vnt.
+ tilto apšvietimas)

• Alternatyvų investicijų poreikį sudaro šviestuvų ir atramų įsigijimas, šviestuvų ir atramų statymo darbai, požeminių elektros kabelių atnaujinimo
ar naujų kabelių tiesimo darbai, papildomos investicijos (Nemuno tilto modernus apšvietimas, apšvietimo valdymo sistemos atnaujinimas);
• Elektros energijos sąnaudų pasikeitimas susidaro iš elektros energijos skirtumo tarp keičiamų šviestuvų elektros vartojimo 2013 m. ir LED
šviestuvų elektros energijos vartojimo įverčio.
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Bendras elektros energijos suvartojimas Jurbarko miesto apšvietimui sumažėtų nuo 8
iki 44 procentų priklausomai nuo įgyvendinamos alternatyvos
Elektros energijos sąnaudos Jurbarko miesto apšvietimui, tūkst. Lt (be PVM)
82,5
-8%

76,2

El. sąnaudos

-25%
61,7

-44%
46,3

2013 m.

Įgyvendinus 1-ą alternatyvą

Įgyvendinus 2-ą alternatyvą

Įgyvendinus 3-ą alternatyvą

• Jurbarko miesto apšvietimo elektros energijos sąnaudos 2013 m. sudarė 82,5 tūkst. Lt be PVM. Už elektros energijos tiekimą atsiskaitoma AB
„LESTO“ įmonei;
• Pagal pirmą ir antrą apšvietimo atnaujinimo alternatyvą, keičiant senus šviestuvus į naujus LED tipo šviestuvus, dėl mažesnės LED šviestuvų
galios, mažėja elektros energijos sąnaudos (lyginant su senais šviestuvais). Šviestuvų, kurie nekeičiami pagal pirmą ir antrą alternatyvą, elektros
sąnaudos nemažėja, todėl bendras viso miesto apšvietimo elektros energijos vartojimas mažėja tik dėl naujų LED šviestuvų naudojimo;
• Pagal trečią apšvietimo atnaujinimo alternatyvą, atnaujinant miesto apšvietimo valdymo sistemą įrengiami apšvietimo energijos valdikliai.
Apšvietimo energijos valdikliai įrengiami apšvietimo valdymo spintose ir reguliuodami elektros energijos įtampą mažina elektros energijos
sąnaudas visiems šviestuvams prijungtiems prie valdymo spintos. Tokie apšvietimo energijos valdikliai, priklausomai nuo elektros srovės įtampos
valdymo spintoje, sumažina elektros energijos sąnaudas apšvietimui 20-30 %. Tokiu atveju, pagal trečią alternatyvą, Jurbarko miesto apšvietimo
elektros sąnaudos mažėja tiek dėl naujų LED tipo šviestuvų naudojimo, tiek dėl elektros energijos įtampos reguliavimo apšvietimo valdymo
spintose;
• Papildomas elektros energijos sąnaudų sutaupymas gali būti pasiekiamas naudojant naujų LED tipo šviestuvų pritemdymo funkciją, t.y. iš anksto
nustatytu laiku LED šviestuvai šviečia ne pilna galia. Dažniausiai tokia funkcija naudojama pirmąją valandą po šviestuvo įjungimo, o šviestuvai
pritemdomi iki 40 % savo galios. Kadangi pritemdymas gali būti taikomas tik LED tipo šviestuvams su pritemdymo balastais, pritemdymas
naudojamas tik mažą dalį šviestuvo veikimo laiko, elektros energijos sąnaudų pasikeitimas mažai reikšmingas.
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1 alternatyva. Pirmosios alternatyvos sutaupymai viršytų investicijas į šviestuvus, tačiau
finansiškai išliktų nuostolinga dėl didelio investicijų poreikio kabelių tiesimui
Alternatyvos investicijų poreikis pagal atnaujinimo sritis ir diskontuotas suminis sutaupymas pagal metus, mln. Lt
1,8

Alternatyvos
investicijos

Atsipirkimo
metai

Suminis sutaupymas pagal metus
1,8

1,6
1,6

1,6

1,4

1,4

1,2

1,2

1,0

1,2

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4
0,2

0,2
0,0

0,1
0,0

1 alternatyva
Kabelių tiesimo darbai

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1

2

3

4

5

6

7

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

8

9

10

11

12

13

0,2

0,3

0,3

0,3
8 m.

0,0

Atramos

Šviestuvai

Atramų ir šviestuvų statymas

14

15

16

17

Suminis sutaupymas

• Suminis sutaupymas skaičiuojamas 17 metų laikotarpiui, t.y. tikėtinam LED šviestuvo eksploatavimo laikotarpiui (50 000 val. naudojimo). Atramų
eksploatacijos laikotarpis gali būti ilgesnis nei 17 metų, tačiau atramos negeneruoja tiesioginių sutaupymų;
• Suminį sutaupymą sudaro sutaupymas sumažėjus elektros sąnaudoms bei reinvesticijų į LED ir natrio šviestuvus sutaupymai, t.y. LED šviestuvų
eksploatavimo laikotarpis daugiau nei dvigubai ilgesnis nei natrio šviestuvų, todėl per 17 m. laikotarpį natrio šviestuvus reikės keisti mažiausiai 2
kartus, o LED šviestuvus – nei karto;
• Atsižvelgiama į elektros kainų augimą (metinis augimas 2 %) bei šviestuvų kainų augimą dėl infliacijos (metinė infliacija 2 %);
• Suminiams sutaupymams naudojama ES investicinių projektų vertinimo gairėse nustatyta 5 % dydžio diskonto norma;
• Atsipirkimo metai nurodo alternatyvos įgyvendinimo metus, kai suminis sutaupymas viršija alternatyvos investicijų dydį į atskirą atnaujinimo sritį.
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2 alternatyva. Kaip ir pirmoji alternatyva, taip ir antroji alternatyva yra finansiškai nuostolinga
dėl didelio investicijų poreikio kabelių tiesimui
Alternatyvos investicijų poreikis pagal atnaujinimo sritis ir diskontuotas suminis sutaupymas pagal metus, mln. Lt
Alternatyvos
investicijos
5,0

4,8

5,0

4,5

4,5

4,0

4,0

3,5

3,5

3,0

4,0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5
0,0

0,4
0,3
0,1
2 alternatyva
Kabelių tiesimo darbai

Atsipirkimo
metai

Suminis sutaupymas pagal metus

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

1

2

3

4

5

6

7

0,5

0,5

0,5

0,5

8

9

10

11

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7
8 m.

0,0

Atramos

Šviestuvai

Atramų ir šviestuvų statymas

12

13

14

15

16

17

Suminis sutaupymas

• Suminis sutaupymas skaičiuojamas 17 metų laikotarpiui, t.y. tikėtinam LED šviestuvo eksploatavimo laikotarpiui (50 000 val. naudojimo). Atramų
eksploatacijos laikotarpis gali būti ilgesnis nei 17 metų, tačiau atramos negeneruoja tiesioginių sutaupymų;
• Suminį sutaupymą sudaro sutaupymas sumažėjus elektros sąnaudoms bei reinvesticijų į LED ir natrio šviestuvus sutaupymai, t.y. LED šviestuvų
eksploatavimo laikotarpis daugiau nei dvigubai ilgesnis nei natrio šviestuvų, todėl per 17 m. laikotarpį natrio šviestuvus reikės keisti mažiausiai 2
kartus, o LED šviestuvus – nei karto;
• Atsižvelgiama į elektros kainų augimą (metinis augimas 2 %) bei šviestuvų kainų augimą dėl infliacijos (metinė infliacija 2 %);
• Suminiams sutaupymams naudojama ES investicinių projektų vertinimo gairėse nustatyta 5 % dydžio diskonto norma;
• Atsipirkimo metai nurodo alternatyvos įgyvendinimo metus, kai suminis sutaupymas viršija alternatyvos investicijų dydį į atskirą atnaujinimo sritį.
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3 alternatyva. Trečioji alternatyva pasižymi didžiausiais sutaupymais, tačiau šie sutaupymai
neatperka visų investicijų
Alternatyvos investicijų poreikis pagal atnaujinimo sritis ir diskontuotas suminis sutaupymas pagal metus, mln. Lt
Alternatyvos
investicijos
6,0

5,7

6,0

5,5

5,5

5,0

5,0

4,5

4,5

4,0
3,5

4,0
4,2

3,5

3,0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

0,8

0,5

0,4
0,3
0,1

0,0

Atsipirkimo
metai

Suminis sutaupymas pagal metus

3 alternatyva
Kabelių tiesimo darbai

1,0

0,5

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

1

2

3

4

5

6

7

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,9

0,9

15 m.

6 m.

0,0

Papildomos investicijos

Atramos

8
Šviestuvai

9

10

11

12

13

14

Atramų ir šviestuvų statymas

15

16

17

Suminis sutaupymas

• Suminis sutaupymas skaičiuojamas 17 metų laikotarpiui, t.y. tikėtinam LED šviestuvo eksploatavimo laikotarpiui (50 000 val. naudojimo). Kadangi
pagal trečią alternatyvą bus diegiami apšvietimo energijos valdikliai, kurių tikėtinas naudojimo laikas ilgesnis nei 17 m., suminis sutaupymas būtų
didesnis vertinant ilgesniame laikotarpyje;
• Suminį sutaupymą sudaro sutaupymas sumažėjus elektros sąnaudoms bei reinvesticijų į LED ir natrio šviestuvus sutaupymai, t.y. LED šviestuvų
eksploatavimo laikotarpis daugiau nei dvigubai ilgesnis nei natrio šviestuvų, todėl per 17 m. laikotarpį natrio šviestuvus reikės keisti mažiausiai 2
kartus, o LED šviestuvus – nei karto;
• Atsižvelgiama į elektros kainų augimą (metinis augimas 2 %) bei šviestuvų kainų augimą dėl infliacijos (metinė infliacija 2 %);
• Suminiams sutaupymams naudojama ES investicinių projektų vertinimo gairėse nustatyta 5 % dydžio diskonto norma.
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Jurbarko miesto apšvietimo atnaujinimo alternatyvų finansiniai rodikliai
Investicijos
(be PVM)

Nauda

Naudos /
sąnaudų
santykis

Finansinė grynoji
dabartinė vertė

Finansinė
grąžos norma

1.

Mažų investicijų
alternatyva

1 623
tūkst. Lt

283
tūkst. Lt

0,17

- 1 425
tūkst. Lt

> -50 %

2.

Vidutinių investicijų
alternatyva

4 793
tūkst. Lt

705
tūkst. Lt

0,15

- 4 371
tūkst. Lt

> -50 %

3.

Didžiųjų investicijų
alternatyva

5 729
tūkst. Lt

1 002
tūkst. Lt

0,18

- 5 307
tūkst. Lt

> -50 %

• Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) parodo per visą projekto trukmę gautos projekto finansinės naudos (nuostolio) dabartinę vertę (po
diskontavimo). Kuo FGDV reikšmė didesnė, tuo projektas daugiau generuoja finansinės naudos;
• Finansinės grynosios dabartinės vertės skaičiavimui naudojama ES investicinių projektų vertinimo gairėse nustatyta 5 % dydžio diskonto norma;
• Naudos ir finansinės grynosios dabartinės vertės skaičiavimai, atliekami 17 metų laikotarpiui, t.y. LED šviestuvų eksploatavimo laikotarpiui;
• Nei vieno iš 3 projekto alternatyvų FGDV nėra teigiama, t.y. visos alternatyvos yra finansiškai nenaudingos (nuostolingos). Mažiausiai finansiškai
nuostolinga yra pirmoji alternatyva – „Mažų investicijų alternatyva“. Vis dėlto, didžiausias naudos / sąnaudų santykis yra trečiosios alternatyvos –
„Didžiųjų investicijų alternatyvos“.
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Alternatyvų vertinimas pagal kriterijus
Nustatant optimalią Jurbarko miesto apšvietimo sistemos atnaujinimo alternatyvą, kuri atneštų daugiausiai naudos atsižvelgiant į esamus apribojimus
ir poreikius, alternatyvos vertinamos pagal atskirus kriterijus. Visos alternatyvos reitinguojamos priskiriant balą (reitingą) iš balų aibės { 1, 2, 3 }.
Vienetu įvertinta alternatyva yra mažiausiai efektyvi vertinamo kriterijaus atžvilgiu, t.y. pasižymi blogiausiais kriterijaus rodikliais. Alternatyva
įvertinta 3 balais laikoma geriausiai iš visų alternatyvų atitinkanti ir geriausiu rodikliu pasižyminti alternatyva. Pvz.: alternatyva su mažiausiu
investicijų poreikiu (taigi geriausiu rodikliu) bus įvertinta 3 balais. Alternatyva su didžiausia balų suma yra rekomenduojama alternatyva.

1. Mažų investicijų
alternatyva

2. Vidutinių investicijų
alternatyva

3. Didžiųjų investicijų
alternatyva

Investicijų poreikis

3

2

1

Sutaupymai

1

2

3

Naudos / sąnaudų santykis

2

1

3

Veiklų būtinumas

3

2

1

Socialinė nauda

1

2

3

10

9

11

Vertinimo kriterijai

VISO

Rekomenduojama
alternatyva

3. Didžiųjų investicijų alternatyva
1 – blogiausias kriterijaus įvertinimas

3 – geriausias kriterijaus įvertinimas
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Ataskaitos turinys

1.

Esamos situacijos apžvalga

2.

Rinkoje siūlomų apšvietimo sprendimų apžvalga

3.

Apšvietimo atnaujinimo sritys Jurbarko mieste

4.

Apšvietimo atnaujinimo alternatyvos

5.

Projekto rizikos valdymas ir finansavimo šaltiniai
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Rizikos įvertinimo ir valdymo metodika
Rizikos valdymo metodiką sudaro trys pagrindiniai elementai (etapai):
1. Rizikos
identifikavimas

2. Rizikos valdymo
plano parengimas

3. Rizikos stebėjimas
ir kontrolė

Šiame etape parengiamas galimų rizikos veiksnių sąrašas, rizikos veiksnių siekiamiems rezultatams analizė ir prioritetų
nustatymas – šiame etape įvertinama kiekvienos identifikuotos rizikos pasireiškimo tikimybė ir galimas poveikio stiprumas.
Kiekvienas rizikos veiksnys yra įvertintas pagal rizikos pasireiškimo tikimybę (didelė , vidutinė, maža), ir galimą poveikio
stiprumą (didelis, vidutinis, mažas).

Šiame etape nustatomi rodikliai, pagal kuriuos sprendžiama apie rizikos pasireiškimą ir numatomos rizikos valdymo
priemonės. Sudarant rizikos valdymo planą daugiausiai dėmesio skiriama didelės ir vidutinės svarbos rizikai. Rizikos
valdymo priemonės paprastai skirstomos į 4 grupes:
1. rizikos vengimas (projekto vykdymo strategijos pakeitimas, siekiant eliminuoti riziką ar jos poveikį);
2. rizikos perkėlimas;
3. rizikos pasireiškimo tikimybės ar neigiamo poveikio sušvelninimas;
4. kai kurių ar visų rizikos pasekmių priėmimas.

Sudarius rizikos valdymo planą projekto įgyvendinimo metu bus stebima identifikuota rizika, analizuojama jos pasireiškimo
tikimybė, galimas poveikis ir imamasi priemonių kylančiai rizikai suvaldyti.

Vertinamos rizikos grupės:
Politinė - teisinė, ekonominė - finansinė, technologinė, socialinė - kultūrinė, projekto valdymo.
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Projekto rizikos ir jų valdymas (I)
Rizikos grupė

Rizika
1.1. Nepalankus požiūris ir nepritarimas projektui
iš vietinės savivaldos atstovų

1. Politinė teisinė

2. Ekonominė
- finansinė

Maža

Poveikis

Rizikos valdymas

Vidutinis

Projekto naudos komunikavimas savivaldybės
tarybos nariams, bendrų sprendimų paieška.

1.2. Projekto įgyvendinimui įtaką darančių teisės
aktų, veiklos planų ir strategijų pasikeitimas

Maža

Didelis

Projekto vykdytojas neturi galimybių pilnai valdyti
riziką (nėra atsakinga už visus įtaką darančius
politinius pasikeitimus) todėl būtina nuolatos
stebėti situaciją ir reaguoti į pasikeitimus.

2.1. Finansavimo lėšų trūkumas (pvz. negavus
Europos Sąjungos paramos)

Vidutinė

Didelis

Papildomo finansavimo paieškos, strateginių
partnerių įtraukimas į projekto vykdymą.

2.2. Investicijų vertės išaugimas dėl statybos
darbų ir įrangos įsigijimo kainų padidėjimo

Vidutinė

Didelis

Papildomo finansavimo paieškos, projekto
vykdymo reguliavimas siekiant išvengti kainos
spekuliacijų.

2.3. Projekto sutaupymų mažėjimas dėl didesnio
nei prognozuota elektros energijos kainų didėjimo

Vidutinė

Vidutinis

Projekto vykdytojas neturi galimybių valdyti riziką
todėl būtina nuolatos stebėti situaciją ir reaguoti į
pasikeitimus.

Didelis

Kokybės reikalavimai tiekėjams ir jų paslaugoms
turi būti formuluojami vykdant viešuosius
pirkimus. Neatitinkanti reikalavimų įranga ir
darbai turi būti kompensuoti tiekėjo pagal
paslaugų teikimo sutartyje nurodytas sąlygas.

3.1. Nekokybiškai atlikti darbai ir paslaugos,
įsigyta nekokybiška technologinė įranga
3.
Technologinė

Pasireiškimo
tikimybė

Maža

3.2. Įsigytos įrangos eksploatavimo trukmės
sutrumpėjimas

Maža

Vidutinis

Sąnaudos
patiriamos
dėl
trumpesnio
eksploatavimo termino nei nurodyta tiekėjo turi
būti kompensuotos tiekėjo pagal paslaugų teikimo
sutartyje nurodytas sąlygas.

3.3. Projekto metu įsigytos įrangos netinkamas
eksploatavimas

Vidutinė

Vidutinis

Projekto vykdytojas paskiria atsakingą asmenį ar
įstaigą
atsakingą
už
tinkamą
įrangos
eksploatavimą.
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Projekto rizikos ir jų valdymas (II)
Rizikos grupė

4. Socialinė kultūrinė

5. Projekto
valdymo

Rizika

Pasireiškimo
tikimybė

Poveikis

Rizikos valdymas

4.1. Projekto vykdymo ir pasiekto rezultato
sukeliami nepatogumai gyventojams (elektros
atjungimas, žala privačiai aplinkai)

Vidutinė

Vidutinis

Atlikti projekto vykdymo stebėseną, nustatyti
gyventojams sukeliamą žalą, esant poreikiui
pasitelkti žalos vertinimo ekspertus.

4.2. Projekto rezultatų neatitikimas Jurbarko
miesto architektūrinei aplinkai

Maža

Mažas

Projekto architektūrinei ir vaizdiniai sprendimai
derinami su savivaldybės architektu.

5.1. Netinkamas projekto valdymas keliantis
grėsmę neįvykdyti projekto (ar įvykdyti
nekokybiškai)

Maža

Didelis

Suburiama projekto valdymą ir priežiūra atliekanti
savivaldybės specialistų, ekspertų grupė. Esant
poreikiui pasitelkiami ekspertai iš išorės.

Vidutinis

Projekto valdymo grupė suderina su tiekėjų veiklų
vykdymo grafiką, suteikia reikalingus statybos ir
darbų vykdymo leidimus, reguliariai stebi veiklų
vykdymą ir jo atitikimą nustatytam grafikui.

Didelis

Parengti viešojo pirkimo sąlygas taip, kad būtų
užtikrintas tiekėjų konkurencingumas, nustatytos
tikslios projekto specifikacijos ir reikalavimai
tiekėjams.

5.2. Veiklų grafiko nesilaikymas

5.3. Negaunama tiekėjų pasiūlymų vykdomam
projekto viešajame konkurse

Maža

Maža
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Galimų finansavimo šaltinių apžvalga
1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama
• 2014 m. prasideda naujas 2014-2020 m. Europos Sąjungos finansavimo periodas. Lietuvoje ES parama bus skirstoma pagal 2014-2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programą, kurioje nurodyta 12 finansavimo prioritetų. Jurbarko miesto apšvietimo sistemos atnaujinimui ES finansavimas gali
būti skiriamas pagal 4-tą prioritetą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“. Pagal 4-to
prioriteto, 4.3.1 uždavinį „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“, ES finansinė parama bus
teikiama miestų gatvių apšvietimo projektams. Taip pat atsižvelgiant į apšvietimo sistemos atnaujinimo teikiamą aplinkosauginę naudą,
finansavimas galėtų būti skiriamas pagal prioritetus susijusius su aplinkosauga, šiltnamio dujų emisijos mažinimu.
• ES parama skiriama finansiškai nuostolingiems, tačiau didelę ekonominę-socialinę naudą nešantiems projektams (nauda aplinkai, žmonių sveikatai,
saugumui keliuose ir t.t.), o Jurbarko miesto apšvietimo atnaujinimo projektas patenka tarp tokių projektų.
• ES paramos paskirstymas Lietuvoje šiuo metu dar tik prasideda, taip pat reikalingas investicinio projekto paraiškos ES finansavimui gauti rengimas
ir pateikimas atsakingoms institucijoms, todėl Jurbarko miestas gali tikėtis gauti ES paramą ne anksčiau kaip 2015-2016 metais.

2. Viešojo ir privataus sektorių partnerytė
• Pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystę, viešoji valstybės ar savivaldybės institucija, laikydamasi bendradarbiavimą reguliuojančių teisės
aktų, perduoda privačiai institucijai vykdyti nustatytą veiklą, o privati institucija investuoja į veiklos vykdymą ir gauną nustatyto dydžio atlygį. Tokia
bendradarbiavimo forma yra patraukli privatiems investuotojams atliekant projektus leidžiančius sumažinti elektros sąnaudas ir tokiu būdu
atgauti investicijas (pvz. įrengiant taupius šviestuvus ar apšvietimo valdymo sistemas).
• Didžiąją dalį Jurbarko miesto apšvietimo sistemos atnaujinimo investicijų sudaro apšvietimo elektros kabelių, elektros oro linijų naudojamų
apšvietimui ir elektros energijos tiekimui gyventojams atnaujinimas. Skirstomieji elektros energijos tinklai Lietuvoje priklauso valstybės kapitalo
įmonei AB „LESTO“, taip pat AB „LESTO“ strategijoje numatytas tikslas keisti elektros oro linijas į požemines kabelių linijas, todėl AB „LESTO“ yra
potencialus derybų ir bendradarbiavimo partneris atnaujinant apšvietimo elektros kabelių linijas Jurbarko mieste.

3. Finansavimas nuosavomis lėšomis
• Jurbarko miesto apšvietimo sistemos atnaujinimui reikia iki 5,7 mln. investicijų ir kaip parodė atlikta finansinė analizė, finansinis atsiperkamumas
nėra pasiekiamas. Dėl šių priežasčių Jurbarko miesto savivaldybė negalėtų finansuoti projekto pilna apimtimi vien tik iš savivaldybės biudžeto.

4. Finansavimas panaudojant skolintas lėšas
• Jurbarko miesto savivaldybė dalį lėšų apšvietimo sistemos atnaujinimui gali gauti skolindamasi iš tokias paslaugas teikiančių įstaigų (bankai, kredito
įstaigos, privatūs investuotojai). Lėšų gavimo sąlygas (lėšų dydis, palūkanų norma) apsunkina faktas, kad apšvietimo sistemos atnaujinimo
projektas nėra finansiškai pelningas, todėl pasinaudojus paskola projektas taptų dar nepelningesnis.
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Projekto (Jurbarko miesto apšvietimo sistemos atnaujinimo) įgyvendinimo veiklos
Projekto veikla

Projekto veiklos aprašas

1. Jurbarko miesto apšvietimo
atnaujinimo galimybių studijos
parengimas ir pristatymas

Parengiama galimybių studija, kurioje įvertinamas Jurbarko miesto
apšvietimo sistemos atnaujinimo poreikis, atliekama atnaujinimo
sprendimų analizė, pateikiamos atnaujinimo alternatyvos bei įvertinta
alternatyvų finansinė nauda.

• Smart Continent LT UAB

2. Jurbarko rajono savivaldybės
Tarybos sprendimas dėl projekto
vykdymo

Jurbarko rajono savivaldybės Taryba priima sprendimą dėl Projekto
vykdymo, patvirtina projekto įtraukimą į viešųjų pirkimų planą.

• Projekto siūlymą Tarybai
teikia JRSA Investicijų ir
strateginio planavimo skyrius

3. Inicijuojamas viešasis pirkimas

Sudaromas projekto viešojo pirkimo techninis projektas.

• JRSA Investicijų ir strateginio
planavimo skyrius
• JRSA Ūkio ir turto skyrius

4. Teikiama paraiška projekto
finansavimui iš ES 2014-2020 m.
struktūrinių fondų

Rašoma projekto finansavimo paraiška, atliekamas
surinkimas ir pateikimas paraišką vertinančiai institucijai.

Atsakingos institucijos

dokumentų

• JRSA Investicijų ir strateginio
planavimo skyrius
• JRSA Dokumentų ir viešųjų
ryšių skyrius

5. Viešojo konkurso tiekėjų
pasiūlymų vertinimas

Sudaroma projekto vertinimo specialistų, ekspertų grupė sudaryta iš
Jurbarko rajono savivaldybės specialistų, UAB „Jurbarko komunalininkas“
darbuotojų, išorinių ekspertų. Nustatomas naudingiausias pasiūlymas,
Jurbarko miesto savivaldybės Taryboje priimamas sprendimas pasirašyti
sutartį su tiekėjų

• JRSA Investicijų ir strateginio
planavimo skyrius
• JRSA Ūkio ir turto skyrius
• JRS Taryba

6. Projekto vykdymo darbų
priežiūros grupės sudarymas

Sudaroma projekto darbų atlikimo vertinimo grupė sudaryta iš Jurbarko
rajono savivaldybės specialistų, UAB „Jurbarko komunalininkas“
darbuotojų, išorinių ekspertų ir auditorių.

• Jurbarko rajono savivaldybės
administracija
• Išoriniai ekspertai
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Kontaktai

Smart Continent LT UAB
Adresas:
Kareivių g. 19-165
09133, Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 5 2196679
Faksas: +370 5 278465
El. paštas: lt@smartcontinent.com
www.smartcontinent.com
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Priedai
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Siekiant nustatyti esamą Jurbarko miesto apšvietimo sistemos būklę, buvo atliekamas
Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas
Siekiant nustatyti esamą Jurbarko miesto apšvietimo sistemos būklę, buvo atliekamas Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo
situacijos auditas, įskaitant esamų apšvietimo tinklų tyrimas pagal STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“. Vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu (STR) 1.04.01:2005, Jurbarko miesto apšvietimo tinklų tyrimo metu buvo atliekami šie darbai:
• Išnagrinėta statinių (šviestuvų) dokumentacija;
• Apžiūrėti statiniai (šviestuvai ir atramos), išsiaiškinama jų konstrukcinė schema, išsidėstymas miesto teritorijoje;
• Detaliai apžiūrėtos statinių (šviestuvai ir atramos) konstrukcijos, elementai, deformacijos, patikrinta plieninių ir gelžbetoninių dalių kokybė,
nustatomi defektai (korozija, įtrūkimai, įskylimai, konstrukcijų pasvyrimai);
• Padarytos statinių (šviestuvai ir atramos) fotonuotraukos.
Jurbarko miesto kelių , gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos audito rezultatai pateikiami pagal situaciją atskiruose objektuose (gatvės ir kiti
objektai). Toliau pateikiami detalūs Jurbarko miesto apšvietimo situacijos audito rezultatai

Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Vilniaus gatvė
•
•
•
•
•
•

Vilniaus gatvė, tai trumpa, mažo eismo intensyvumo gatvė miesto centre;
Vilniaus gatvėje stovi Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka;
Retai apgyvendinta (individualūs gyvenamieji namai);
Gatvė apšviesta 70W natrio ir gyvsidabrio lempomis įrengtomis ant gelžbetoninių atramų
(elektros oro linijos);
Gelžbetoninės atramos priklauso Jurbarko miesto savivaldybei;
Gelžbetoninės atramos nepritaikytos gatvių apšvietimui, nuo atramų nepanaikinti anksčiau
naudotų šviestuvų metaliniai laikikliai.

Atnaujinimo
poreikis

1.
2.
3.

Pakeisti apšvietimui nepritaikytas gelžbetonines atramas;
Pakeisti senus ir susidėvėjusius natrio šviestuvus;
Elektros oro linijas pakeisti požeminėmis kabelių linijomis.

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (1)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Muitinės gatvė
•

•
•
•
•

Muitinės gatvėje atliktas apšvietimo atramų ir šviestuvų atnaujinimas – įrengtos metalinės atramos
su natrio lempomis (70 W), pakloti požeminiai elektros kabeliai, sutvarkyti šaligatviai;
Šviestuvai ir stulpai priklauso savivaldybei;
Trečdalis apšviestos Muitinės gatvės yra tankiai apgyvendinta. Gausu individualių gyvenamųjų
namų;
Vydūno ir Muitinės gatvių sankirtoje yra autobusų stotis (pastovūs gyventojų srautai);
141 krašto kelio (Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda) atkarpa.

Atnaujinimo
poreikis

1.

Poreikio nėra (atliktas apšvietimo atnaujinimas).

Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Pamituvio gatvė
•
•
•
•

Pamituvio gatvė yra trumpa individualių gyvenamųjų namų gatvė kertanti Muitines gatvę šalia
Jurbarko dvaro parko;
Pamituvio gatvė apšviesta gyvsidabrio lempomis (125 W) įrengtomis ant gelžbetoninių atramų.
Gelžbetoninės atramos priklauso AB „Lesto“;
Gelžbetoninės atramos nepritaikytos gatvių apšvietimui, nuo atramų nepanaikinti anksčiau naudotų
šviestuvų metaliniai laikikliai.

Atnaujinimo
poreikis

1.
2.
3.

Priešais AB „Lesto“ gelžbetonines atramas pastatyti naujas atramas;
Ant naujų atramų įrengti naujus šviestuvus;
Nutiesti požemines elektros kabelių linijas.

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (2)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Gedimino gatvė
•

•
•
•

Gedimino gatvėje atliktas apšvietimo atramų ir šviestuvų atnaujinimas – įrengtos metalinės atramos
su natrio lempomis (70 W), pakloti požeminiai elektros kabeliai, sutvarkyti šaligatviai;
2011 m. atlikto apšvietimo atnaujinimo darbų kaina ~ 68 tūkst. Lt;
Šviestuvai ir stulpai priklauso savivaldybei;
Gedimino gatvė yra tankiai apgyvendinta, daug individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų.

Atnaujinimo
poreikis

1.

Poreikio nėra (atliktas apšvietimo atnaujinimas 2011 m.).

Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Kęstučio gatvė
•
•
•
•

Kęstučio gatvėje atliktas apšvietimo atramų ir šviestuvų atnaujinimas – įrengtos metalinės atramos
su natrio lempomis (70 W), pakloti požeminiai elektros kabeliai, sutvarkyti šaligatviai;
2009 m. atlikto apšvietimo atnaujinimo darbų kaina ~ 76 tūkst. Lt;
Šviestuvai ir stulpai priklauso savivaldybei;
Kęstučio gatvė yra tankiai apgyvendinta, daug individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų.

Atnaujinimo
poreikis

1.

Poreikio nėra (atliktas apšvietimo atnaujinimas 2009 m.).

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (3)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Jurbarko turizmo ir verslo centras
•

•
•

Jurbarko turizmo ir verslo centras stovi 2014 m. tvarkomoje Jurbarko miesto dalyje, šalia dainų
slėnio , parko ir Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos.
Įrengti nauji gyvsidabrio šviestuvai (70W)pritaikyti apšviesti pėsčiųjų takams.
Atramos ir šviestuvai priklauso Jurbarko miesto savivaldybei.

Atnaujinimo
poreikis

1.

Poreikio nėra (atliktas apšvietimo atnaujinimas).

Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Dviračių ir pėsčiųjų takas prie Imsrės upelio
•
•
•

Atnaujintas ir sutvarkytas dviračių ir pėsčiųjų takas šalia Imsrės upelio;
Takas apšviestas natrio lempomis (70 W) įrengtomis ant naujų metalinių atramų;
Atramos ir šviestuvai priklauso Jurbarko miesto savivaldybei.

Atnaujinimo
poreikis

1.

Poreikio nėra (atliktas apšvietimo atnaujinimas).

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (4)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Vydūno gatvė
•
•
•
•
•

Viena ilgiausių miesto gatvių besitęsianti nuo tilto per Nemuną iki Knygnešių gatvės;
Didelis apgyvendinimo tankumas (individualūs gyvenamieji namai);
Gelžbetoninės atramos su natrio lempomis (150 W);
Gatvėje įrengti sustiprinti elektros kabeliai susukti į pynę (mažesnis gedimų skaičius dėl nutrauktų
kabelių).
Gelžbetoninės atramos , prie kurių pritvirtinti šviestuvai, priklauso AB „Lesto“.

Atnaujinimo
poreikis

1.
2.
3.

Priešais AB „Lesto“ gelžbetonines atramas pastatyti naujas atramas;
Ant naujų atramų įrengti naujus šviestuvus;
Nutiesti požemines kabelių linijas.

Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Algirdo gatvė
•
•

Algirdo gatvėje įrengtos dviejų tipų apšvietimo atramos: dalyje gatvės (iki sankirtos su Kęstučio
gatve) įrengtos atnaujintos metalinės atramos su natrio lempomis, likusioje gatvės dalyje įrengtos
gelžbetoninės atramos su natrio lempomis.
Abiejų tipų atramos ir šviestuvai priklauso Jurbarko miesto savivaldybei.

Atnaujinimo
poreikis

1.
2.
3.

Pakeisti apšvietimui nepritaikytas gelžbetonines atramas (dalyje gatvės);
Pakeisti senus ir susidėvėjusius natrio šviestuvus dalyje gatvės);
Elektros oro linijas pakeisti požeminėmis kabelių linijomis dalyje gatvės).

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (5)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Kauno gatvė
•

•
•

Kauno gatvė – Jurbarko miesto senamiesčio dalis. Gatvė pilnai atnaujinta paklojant naują kelio
dangą, šaligatvius, įrengiant naujas apšvietimo atramas ir šviestuvus;
Gatvėje įrengti specialaus dizaino (pritaikyto senamiesčio aplinkai) šviestuvai su gyvsidabrio garų
lempomis (125W);
Atramos ir šviestuvai priklauso Jurbarko miesto savivaldybei.

Atnaujinimo
poreikis

1.

Poreikio nėra (atliktas apšvietimo atnaujinimas).

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (6)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. S. Dariaus ir S. Girėno gatvė
•
•
•

Dariaus ir Girėno g. yra centrinė miesto gatvė, kurioje įsikūrusi Jurbarko rajono savivaldybės
administracija, prekybos ir paslaugų įmonės. Dariaus ir Girėno gatvė reprezentuoja Jurbarko miestą
atvykstantiems svečiams, todėl kokybiškas ir modernus apšvietimas yra itin svarbus;
Dariaus ir Girėno gatvėje įrengti natrio lempų šviestuvai (70 W) ant metalinių atramų. Metalinės
atramos nusidėvėjusios, paveiktos korozijos, šviestuvai seni. Gatvėje pakloti požeminiai elektros
kabeliai – nusidėvėję ir reikalaujantys pakeitimo;
Atramos ir šviestuvai priklauso Jurbarko miesto savivaldybei.

Atnaujinimo
poreikis

1.
2.
3.

Pakeisti senas ir susidėvėjusias apšvietimo atramas;
Pakeisti senus ir susidėvėjusius natrio šviestuvus;
Pakeisti požemines kabelių linijas naujomis kabelių linijomis kartu
pakeičiant ir šaligatvio plyteles (perkloti šaligatvius).

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (7)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. M. Valančiaus gatvė
1

•

M. Valančiaus gatvėje įrengtos trijų rūšių apšvietimo šviestuvų atramos: naujo tipo metalinės (1
nuotrauka), seno tipo metalinės (2-3 nuotraukos) ir gelžbetoninės (4 nuotrauka);
Labiausiai atnaujinimas reikalingas seno tipo metalinėms atramoms ir šviestuvams. Šie šviestuvai
įrengti intensyviai apgyvendintoje ir dažnai lankomoje gatvės dalyje (šalia Jurbarko miesto
bažnyčios);
Seno tipo metalinės atramos yra nusidėvėjusios ir paveiktos korozijos, požeminiai elektros kabeliai
prastos techninės būklės;
Visų tipų atramos ir šviestuvai priklauso Jurbarko miesto savivaldybei.

•
•
•

Atnaujinimo
poreikis

2

1.
2.
3.

Senų metalinių atramų su šviestuvais pakeitimas (3 vnt.);
Požeminių elektros kabelių pakeitimas (0,15 km);
Gelžbetoninių atramų su šviestuvais pakeitimas naujomis metalinėmis
atramomis ir šviestuvais, kabelinių linijų nutiesimas po žeme.
3

4

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (8)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Tiltas per Nemuną ir prieštiltis
•

•
•
•

Tiltas per Nemuną jungia Jurbarko miestą (Jurbarko rajonas) ir Kidulių gyvenvietę (Šakių rajonas),
yra ilgiausias automobilių tiltas Lietuvoje, ypatingai svarbus gyventojų susisiekimui;
Ant tilto įrengtos geros techninės būklės metalinės atramos su šviestuvais, tačiau šviestuvus
jungiantys požeminiai elektros kabeliai – labai prastos būklės (reikalingas kabelių keitimas);
Jurbarko miesto dalyje prieš tiltą (prieštiltyje) pastatytos senos, prastos techninės būklės, korozijos
paveiktos metalinės, gelžbetoninės atramos su šviestuvais (gyvsidabrio lempos);
Atramos ir šviestuvai priklauso Jurbarko miesto savivaldybei.

Atnaujinimo
poreikis

1.
2.

Senų metalinių atramų su šviestuvais pakeitimas prieštiltyje;
Požeminių elektros kabelių pakeitimas prieštiltyje ir ant tilto.

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (9)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Dariaus ir Girėno, Vytauto Didžiojo gatvių sankryža
•
•
•
•
•

Dviejų gatvių sankirta miesto centre su automobilių ir pėsčiųjų šviesoforais;
Sankryžą apšviečia tik viena Dariaus ir Girėno g. įrengta apšvietimo lempa (70 W);
Greta sankryžos yra prekybos centras, bankas ir kitos paslaugų teikimo įmonės (pastovūs lankytojų
srautai);
Kokybiškas sankryžos apšvietimas reikalingas mažinant eismo įvykių pavojų tamsiu paros metu;
Sankryžą apšviečiantis šviestuvas ir metalinė atrama priklauso Jurbarko miesto savivaldybei.

Atnaujinimo
poreikis

1.

Atnaujinti sankryžos apšvietimą pakeičiant esamą šviestuvą nauju,
galingesniu šviestuvu arba pastatant papildomas atramas su šviestuvais.

Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Vydūno, Dariaus ir Girėno, Muitinės gatvių sankryža
•
•
•
•

Didžiausia miesto sankryža, kurioje susikerta įvažiavimas į miestą per Nemuno tiltą, centrinė miesto
gatvė (Dariaus ir Girėno g.), Vydūno ir Muitinės gatvės;
Kokybiškas sankryžos apšvietimas reikalingas mažinant eismo įvykių pavojų tamsiu paros metu;
Sankryžą apšviečią dvi natrio lempos ant metalinių atramų ir dvi gyvsidabrio lempos įrengtos ant
vieno apšvietimo stulpo;
Atramos ir šviestuvai priklauso Jurbarko miesto savivaldybei.

Atnaujinimo
poreikis

1.

Atnaujinti sankryžos apšvietimą pakeičiant esamus šviestuvus ir atramas
naujomis.

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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Jurbarko miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas (10)
Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. Sodų mikrorajonas
•

•
•
•

Sodų mikrorajonas, tai tankiai individualias namais apstatyta Jurbarko miesto dalis (Sodų, Vyšnių,
Obelų ir kt. gatvės);
Sodų mikrorajone daug individualių namų ir gyventojų (didelė apšvietimo svarba);
Naudojamos gelžbetoninės atramos su natrio (70 W ir 150 W) ar gyvsidabrio lempomis (125 W).
Gelžbetoninės atramos priklauso AB „Lesto“.

Atnaujinimo
poreikis

1.
2.
3.

Priešais AB „Lesto“ gelžbetonines atramas pastatyti naujas atramas;
Ant naujų atramų įrengti naujus šviestuvus;
Nutiesti požemines elektros kabelių linijas.

Miesto kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditas. P. Paulaičio gatvė
•
•
•
•

Mažai apgyvendinta Jurbarko miesto dalis (pramoninis rajonas su gamyklomis, įmonių
teritorijomis);
Naudojamos gelžbetoninės atramos su gyvsidabrio lempomis (125 W);
Ne ant visų gelžbetoninių atramų įrengti šviestuvai;
Gelžbetoninės atramos priklauso AB „Lesto“

Atnaujinimo
poreikis

1.
2.
3.

Priešais AB „Lesto“ gelžbetonines atramas pastatyti naujas atramas;
Ant naujų atramų įrengti naujus šviestuvus;
Nutiesti požemines elektros kabelių linijas.

Šaltiniai: Konsultanto atlikta Jurbarko miesto apšvietimo sistemos apžiūra, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Google Maps.
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