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1.
Bendra informacija apie projektą ir pareiškėją
1.1. Projekto pavadinimas
ŠIAULIAI ŠVIEČIA IR TAUPO
1.2. Pareiškėjas (asmuo, turintis 16 metų)
Vardas ir pavardė, gimimo data,
Andrius Laurinaitis, 1981-03-05, Alytaus g. 7a,
deklaruota gyvenamoji vieta
Šiauliai;
Tautvydas Elijošius, 1992-06-26, Krymo 34-46,
Šiauliai.
Kontaktai (adresas, telefono numeris, Alytaus g. 7a, Šiauliai, 867203317,
el. p.)
andrius.laurinaitis@yahoo.com;
Krymo 34-46, Šiauliai, 865625614,
tautvydasel@gmail.com.
1.3. Projekto įgyvendinimo vieta
Šiaulių miestas (projektą galima įgyvendinti bet kuriame miesto rajone)
2. Projekto aprašymas (santrauka)
2.1. Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (ne daugiau kaip pusė lapo)
Šiaulių mieste gatvių apšvietimui šiuo metu daugiausia naudojamos seno tipo natrinės lempos.
Jos nėra pakankamai efektyvios, kadangi daugiau elektros išnaudojama šilumos, o ne šviesos
sklaidai. Tuo metu šiuolaikinės LED (light-emitting diode - angl.) lempos mažiau kaista ir
skleidžia daugiau šviesos bei yra daug kartų ekonomiškesnės. LED lempos - taupios, našios ir
ilgaamžės. Jos nekelia pavojaus aplinkai, be to, dabar gaminamomis LED lempomis galima
pakeisti visas iki tol naudotas, nes jos atitinka tradicinių lempų formas bei dydžius.
LED lempų naudojimo privalumai:
 Naudoja 2-3 kartus mažiau elektros energijos nei natrinės lempos.
 Veikia iki 30 000 val., t. y., apie 10 m. (kelis kartus ilgiau nei natrinės ir halogeninės
lemputės).
 Įsižiebia iš karto visu ryškumu.
 Mažiau įkaista.
 Šviesą skleidžia visomis kryptimis vienodai.
 LED lemputės brangesnės (apie 60 eurų), tačiau atsiperka dėl jų veikimo laiko ir mažo
elektros energijos suvartojimo. LED lemputės nuolatos pinga, technologijos dar labiau
tobulėja. Apšvietimo ateitis priklauso LED technologijoms.
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Atlikus preliminarius skaičiavimus, išsiaiškinta, kad, įgyvendinus mažos apimties projektą (iki
50 tūkst. Eur), būtų galima bet kuriame Šiaulių miesto rajone stovinčiuose šviestuvuose
sumontuoti apie 600 naujų LED lempų (LED lempos vnt. kaina siekia ~80 Eur, todėl,
preliminariai skaičiuojant, 80 (Eur) x 600 (vnt. LED lempų) = 40 000 48 000 Eur). Likę 2000
Eur būtų panaudoti natrinių lempų keitimo į LED darbams apmokėti.
Vienos šiuo metu gatvių apšvietimui naudojamos natrinės lempos galia svyruoja nuo 150 iki
200 W. Jei imsime vidurkį (175 W), tai nesunkiai galime apskaičiuoti, jog 600 lempų per
valandą sunaudoja (600 x 0,175 KW) 105 KW elektros energijos. Kainos išraiška gauname,
jog per valandą išleidžiame ~15,75 Eur. Turint galvoje, kad lempa tamsiuoju paros metu
vidutiniškai šviečia apie 10 val., turime 158 Eur per parą. Atitinkamai tai būtų 4800 Eur per
mėnesį ir 57 000 Eur per metus. Tuo metu, jei atliktume identiškus skaičiavimus su 60 W
LED lempomis (kurios skleidžia didesnį šviesos srautą nei 175 W kaitrinės lempos), gautume
jog naudodami LED lempas sutaupome beveik 3 kartus daugiau elektros energijos ir biudžeto
lėšų (19 440 Eur per metus). Tai reiškia, jog vien per metus Šiaulių miesto biudžete
sutaupytume apie 28 000 Eur.
2.2. Projekto rezultatai, jų nauda miestui
Rengiant projektą aktyviai konsultuotasi su elektros specialistais. Jie patvirtino, kad techniškai
projektas yra įgyvendintinas ir pilnai atsiperkantis jau per 1,5-2 metus. Gautus pinigus būtų
galima investuoti į LED apšvietimo plėtrą Šiaulių mieste (pvz., už per metus sutaupytus
~28 000 Eur nuperkame daugiau LED lempų, skirtų kitiems miesto šviestuvams atnaujinti).
Šiaulių gatvių apšvietimo duomenimis, Šiaulių mieste yra 13 397 eksploatuojamų šviestuvų.
Manome, jog visame mieste įrengti LED apšvietimą, remiantis projekte nurodyta schema,
užtruktų apie 4-5 m. Tokiu atveju (Šiaulių mieste įrengus LED apšvietimą) miestas per metus
sutaupytų mažiausiai 600 000 Eur biudžeto lėšų. Taip ne tik prisidėtume prie elektros
energijos suvartojimo mažinimo, bet ir sutaupytume miesto biudžeto lėšų, kurias būtų galima
skirti kitiems projektams įgyvendinti.
3. Preliminari projekto sąmata
Išlaidų
pavadinimas
LED lempos
LED lempų
keitimo darbai

Iš viso

Planuojama
išlaidų suma
tūkst. Eur
~48 000

~2000

Išlaidų pagrindimas
Įsigyjamos naujos LED lempos, skirtos pasirinkto
Šiaulių m. rajono gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo
modernizavimo projektui įgyvendinti
Seno tipo kaitrinės lempos keičiamos į LED

~50 000

4. Pasiūlymo priedai
Eil.
Nr.
1.

Priedo pavadinimas (pvz., nuotraukos, ekspertų nuomonės,
rekomendacijos, vizualizacijos, brėžiniai, schemos ar kita informacija,
papildanti projekto aprašymą)
Kaitrinių lempučių atitikmuo W šiuolaikinėms lempoms

Priedo
lapų
skaičius
1
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5. Tvirtinu:
5.1. Šiame pasiūlyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.
5.2. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą pasiūlymą būtų skelbiama Šiaulių miesto
savivaldybės interneto svetainėje ir (ar) kitoje viešoje erdvėje.
______________
(parašas)

_____Andrius Laurinaitis___
(vardas ir pavardė)

______________
(parašas)

_____Tautvydas Elijošius___
(vardas ir pavardė)

Aš ___________________________, sutinku / nesutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti
asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos
tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už šiauliečių iniciatyvas.
Aš ___________________________, esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su
savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti
informuotas (-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius,
netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens
duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.siauliai.lt/asmens-duomenu-apsauga.
Aš ___________________________, sutinku / nesutinku, kad šioje anketoje mano nurodyti
asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
būtų tvarkomi asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, statistikos
tikslais ir dalyvaujant apklausoje, balsuojant už šiauliečių iniciatyvas.
Aš ___________________________, esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su
savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, žinoti (būti
informuotas (-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius,
netikslius savo asmens duomenis. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens
duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.siauliai.lt/asmens-duomenu-apsauga.
______________________
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Priedai

1 pav. Įprastų lempučių atitikmuo W šiuolaikinėms lempoms

