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Nors šiuolaikinės vėjo jėgainės išsiskiria ilgalaikišku-
mu ir atsparumu, norinčiam pasinaudoti vėjo išgau-
nama energija žmogui iškyla daugybė klausimų. Kad 
sistema veiktų patikimai, pirmiausia reikia visą laiką 
besikeičiančio energijos šaltinio – vėjo. Nuo geogra-
finės padėties ir žemės dangos reljefo priklausančio 
vėjo greičiai didėja kylant aukštyn virš žemės pavir-
šiaus. Stipriausi vėjai, kurių greitis siekia 7–8 m/s, 
vyrauja Šiaurės ir Baltijos jūrų pakrančių teritorijose. 
Baltijos šalių žemyninėse teritorijose vėjo greitis sie-
kia 4–7 m/s. Todėl Lietuvoje vėjo energetikai plėtoti 
palankiausios sąlygos ir yra maždaug 50 km pločio 
juosta prie jūros. Keletas vėjo jėgainių parkų galė-
tų išaugti ir pačioje jūros teritorijoje, tačiau tokiam 
projektui įgyvendinti reikėtų labai didelių investicijų. 
Kitoje šalies dalyje vėjo jėgainių darbo sąlygos verti-
namos tik kaip patenkinamos, todėl čia gana kompli-
kuota steigti vėjo jėgainių parkus. Vis dėlto dėl labai 
sparčiai tobulėjančių technologijų ir ne itin vėjuotuo-
se regionuose puikiai gali veikti mažesnės, individua-

lios vėjo jėgainės. 

Vėjo elektrinių plėtrą lemia ne tik klimato są-
lygos, geografinė padėtis, bet ir elektros 

tinklų išvystymas, elektrinių struk-
tūra energetikos sistemų susi-
vienijimuose. UAB „Voltas“ pa-

siruošusi padėti pradedant sklypo parinkimu, tyrimais 
ir baigiant pagalba rengiant detaliuosius planus, terito-
rijų planavimo dokumentus. Bendrovė atlieka vėjų ma-
tavimo, teritorijų planavimo, projektavimo, vadybos ir 
prijungimo prie elektros tinklo darbus. 

	„Achemos grupės“ įmonė UAB „Renerga“ – Benai-
čių vėjo elektrinių parko prijungimo prie tinklo 
darbai Kretingos r.;

	UAB „Vėjo gūsis“, UAB „Vėjo vatas“ – vėjo elektrinių 
parkų prijungimo prie elektros tinklo darbai Taura-
gės r.;

	vokiškų „Enercon“ E-33 (330 kW) vėjo elektrinių 
projektų plėtros ir prijungimo prie tinklo darbai 
Kretingos, Skuodo, Tauragės, Mažeikių, Anykščių 
ir Rokiškio rajonuose. Iš viso buvo atlikti aštuonių 
elektrinių projektavimo, statybos ir elektrifikavimo 
darbai. Šiuo metu vykdomi dar dviejų tokių elek-
trinių statybos projektai;

	indiškų „Siva““ (250 kW) vėjo elektrinių projektų 
plėtros ir prijungimo prie tinklo darbai Jurbarko, 
Skuodo ir Mažeikių rajonuose. Atlikti keturių elek-
trinių projektavimo ir elektrifikavimo darbai. Šiuo 
metu vykdomas dar vienas projektas;

	prancūziškų „Vergnet“ (250 kW) vėjo elektrinių pri-
jungimo prie tinklo darbai Joniškio rajone. Šiuo 
metu atliekami dar dviejų tokių elektrinių prijun-
gimo prie tinklo darbai;

	įmonė taip pat yra prie tinklo prijungusi ir keletą 
dėvėtų vėjo elektrinių, kurių galia siekia 250 kW. 
Darbai atlikti Kretingos, Tauragės ir Skuodo rajo-
nuose;

	be to, UAB „Voltas“ įgyvendino kompleksinius 
vėjo ir saulės elektrinių parkų prijungimo prie tin-
klo darbus Rokiškio ir Mažeikių rajonuose. Pagal 
projektus vėjo elektrinė buvo prijungta kartu su 
saulės elektrine. Tokio pobūdžio projektai sutei-
kia visokeriopą naudą užsakovui. Rudenį, žiemą ir 
ankstyvą pavasarį išspinduliuojamos saulės ener-
gijos kiekis mažiausias, todėl saulės energijos 
elektrinės darbo efektyvumas sumažėja. Tačiau 
šis laikotarpis išsiskiria ypatingu vėjuotumu, tad 
vėjas kompensuoja saulės trūkumą (ir, atvirkščiai, 
– pavasarį, vasarą ir ankstyvą rudenį vėjo būna 
mažai, bet saulės energija kompensuoja vėjo trū-
kumą).

Įmonės atliktų darbų 

vėjo energetikos srityje sąrašas:

Didelės įmonės pajėgos, įvairiausių sričių kompetentin-
gi ir motyvuoti darbuotojai (šiuo metu dirba 70 speci-
alistų) sudaro palankiausias sąlygas įgyvendinti pačius 
įvairiausius projektus. Šiandien UAB „Voltas“ Lietuvos 
rinkai gali pasiūlyti privatiems naudotojams aktualių 
mažo pajėgumo elektrinių (apie 250 kW) ir pramoninei 
elektros energijos gamybai naudojamų didelių jėgainių 
(apie 3 MW). Atlikdama tiek sudėtingus, tiek paprastes-
nius darbus, įmonė siekia naudoti tik kokybiškus ir pati-
kimus gaminius. 

Dėl  sparčiai tobulėjančių 
technologijų ir ne itin vėjuotuose 
regionuose puikiai gali veikti 
mažesnės, individualios vėjo 
jėgainės. 
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daugėjant naujų ir modernių įrenginių, prirei-
kia vis daugiau energijos. Pasaulinė statistika 
rodo, kad kasmet elektros energijos suvarto-
jimas išauga apie 1,6 procento. nežabota žmo-
gaus ūkinė veikla jau dabar nepaprastai pakenkė 
gamtai, padidino aplinkos užterštumą ir sutrikdė 
ekologinės sistemos pusiausvyrą. suvokiant pra-
gaištingos klimato kaitos padarinius, daugiau atgar-
sių sulaukia idėja – laikas keisti paveldėtas energi-
jos gavimo tradicijas. 

Gero vėjo!

Naudodami atsinaujinančius energijos ište-
klius (gamtos išteklių, kurių atsiradi-
mą ir atsinaujinimą sąlygoja gamtos 
ar žmogaus sukurti procesai) prisijun-
giame prie klimato kaitos stabilizavimo 
ir vienos iš darnios visuomenės plėtros priemonių.

Atsinaujinančių išteklių pagrindu gaminama energija 
pripažinta prioritetine energetinės veiklos sritimi viso-
se Europos Sąjungos šalyse. Ekologiškumas, saugumas, 
nekintamumas ir energijos gamybai būtinų žaliavų im-
porto mažinimas tapo pagrindinėmis atsinaujinančių 
išteklių energijos skatinimo priežastimis. 

nė įmonės sritis 
– elektros mon-
tavimo darbai 
statomuose ir 
rekonstruoja-
muose objek-
tuose (į darbų 
sąrašą įeina: 
t ransfor mato -
rinių pastočių 
montavimas, elek-
tros jėgos, elektros 
apšvietimo ir lauko 
elektros tinklų įrengi-
mas, išorės apšvietimas 
ir kt.), įmonės specializaci-
ja – ir elektros projektavimo, 
paleidimo, derinimo, automati-
kos darbai, taip pat elektros me-
džiagų ir elektroninių įrenginių 
prekyba. 

Visi pramoniniai elektros dar-
bai – tik viena iš įmonės veiklos 
sričių. Jau ne vienus metus UAB 
„Voltas“ investuoja į atsinaujinan-
čių išteklių energetikos sektorių. 
Įmonės strateginė kryptis – vėjo 
ir saulės energijos šaltiniai.

2009 m. ES priėmė specialią 
direktyvą, kuria Lietuvą įpareigojo 
iki 2020 m. padidinti energijos 
gavybą iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių. 
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Aplinką tausojantys alternatyvūs energijos šaltiniai 
daugelyje Vakarų Europos valstybių propaguojami jau 
ne vieną dešimtmetį. 2009 m. ES priėmė specialią direk-
tyvą, kuria Lietuvą įpareigojo iki 2020 m. padidinti ener-
gijos gavybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių.  

vėjo jėgainės – kiekvienam Pagal Poreikius
Klaipėdoje įsikūrusi UAB „Voltas“ (iki privatizavimo – Klai-
pėdos valstybinė 7-oji elektros montavimo įmonė) skai-
čiuoja 55-uosius sėkmingos veiklos metus. Nors pagrindi-



82

I n f ra s t ruk tūra

83

I n f ra s t ruk tūra

UAB „Voltas“
Šilutės pl. 2, LT-91111 Klaipėda
Tel. +370 46 390 931 
Faks. +370 46 390 930 
El. paštas info@voltas.lt

Siekdama dar geresnių rezultatų, 
UAB „Voltas“ įsigijo naujos kartos 
įrenginį, palengvinantį kabelių 
tiesimą per regioninius kelius. 

Ilgametis bendradarbiavimas su pagrindiniais pasau-
lio vėjo jėgainių gamintojais – „Siemens“, „Enercon“ ir 
„Siva“ – suteikia galimybę klientams suteikti visą rei-
kiamą informaciją apie šių bendrovių gaminius. Iki šiol 
įmonei daugiausia teko montuoti ypač efektyvias ir 
patikimas Vokietijos įmonės „Enercon“ vėjo elektrines. 
Tačiau norintiesiems įsigyti pigesnių gaminių, „Voltas“ 
rekomenduoja Indijoje gaminamas bendrovės „Siva“ 
vėjo jėgaines. Be to, įmonė gali pasiūlyti ir naudotų 
vėjo jėgainių. 

noras dirbti išvien
Dar šiais metais vėjo parkų plėtotojai dėl fiksuotos 
elektros kainos ir likusios 260 MW skatinimo kvotos 
turės varžytis aukcionuose, kuriuos rengs Kainų ko-
misija. Teigiama, kad pradinė aukciono kaina sieks 
28 centus už kilovatvalandę. Aukciono laimėtoju bus 
pripažintas dalyvis, pasiūlęs mažiausią pageidaujamą 
fiksuotą tarifą.

UAB „Voltas“ – viena labiausiai patyrusių bendrovių 
Lietuvoje steigiant vėjo jėgainių parkus ar statant pa-
vienes elektrines – pasibaigus konkursui, mielai prisi-
jungtų prie didžiųjų parkų steigimo atlikdama šiuos 
darbus: kabelinių linijų klojimas, transformatorinių 
pastočių ir nuotolinių transformatorinių montavimas, 
sistemos prie tinklo prijungimas. 

Atsižvelgdama į rinkos sąlygas ir siekdama išlaikyti 
aukštą techninį lygį, UAB „Voltas“ daug dėmesio skiria 
darbuotojams tobulinti, turimai statybinei ir specia-
lizuotai technikai. Siekdama dar geresnių rezultatų, 
bendrovė įsigijo naujos kartos įrenginį, palengvinantį 
kabelių tiesimą per regioninius kelius. Ši įranga leido 
ne tik sumažinti darbų išlaidas, bet ir pagreitinti visą 
darbų eigą. Didžiausias naujojo įrenginio pranašumas 
– galimybė atlikti reikiamus darbus neatsižvelgiant į 
sezoną ar gamtines sąlygas.  


