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Viskas nuo elektros tinklų projektavimo iki elektros mon-
tavimo darbų – taip Klaipėdoje įsikūrusios įmonės „Voltas“ 
veiklą apibūdina jos direktorius Darius Levickis. Bendro-
vės, kuri savo veiklos metus skaičiuoja nuo 1957-ųjų, at-
liktų darbų sąraše – elektros montavimo darbai įmonėse 
„Orlen Lietuva“, Būtingės naftos terminale, bendrovėje 
„Klaipėdos nafta“, pastaruoju metu atliekami darbai Vičiū-
nų įmonių grupės naujai statomame fabrike Plungėje. 

Siūlo įdarbinti Saulę ir vėją
Pramonės įmonės atranda alternatyvius energijos šaltinius

Verslas vertina perspektyvas
įmonės „voltas“ specializacija – elek-
tros montavimo, projektavimo, pa-
leidimo ir derinimo bei kiti panašaus 
pobūdžio darbai pramonės objek-
tuose. Patyrę atestuoti bendrovės 
specialistai puikiai žino, kokių ap-
švietimo sprendimų pageidauja 
naujai statomų pramonės objektų 
savininkai. „rinkdamiesi apšvietimo 

būdą, užsakovai įvertina kelerių metų 
perspektyvas. retai susiduriame 
su įmone, kuri gyventų šia diena“, –  
aiškino d. levickis.

Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad 
šiuo metu ypač populiarūs, bet vis 
dar brangūs šviesos diodų šviestu-
vai dideliuose pramonės objektuose 
naudojami gana retai ir fragmentiš-
kai, pavyzdžiui, apšviečiant fasadą 

arba teritoriją. o dažniausiai apsiri-
bojama standartiniais liuminescenci-
niais šviestuvais.

įmonės „voltas“ direktorius giria vi-
čiūnų įmonių grupę, kuri kruopščiau 
nei dauguma užsakovų rinkosi apšvie-
timo sistemas naujai statomiems fa-
brikams. Kadangi tai maisto pramonės 
įmonė, čia sumontuoti šviestuvai turi 
nerūdyti ir būti atsparūs įvairioms che-
minėms medžiagoms, nes patalpos 
nuolat valomos ir dezinfekuojamos.

naftos pramonės įmonėse speci-
finių reikalavimų irgi neišvengiama 
– čia sumontuoti šviestuvai turi būti 
atsparūs sprogimams, be to, labai 
griežtai kontroliuojama darbų sau-
ga ir ypač atidžiai vertinama dar-
buotojų kvalifikacija. „Mūsų įmonė 
turi pakankamai darbuotojų, kurie 
atitinka keliamus kvalifikacinius rei-
kalavimus“, – patikino „volto“ direk-
torius d. levickis.

Ne tik standartiniai sprendimai
Prekybos centrai, pasak įmonės „vol-
tas“ vadovo, vengia netradicinių ap-
švietimo sprendimų. išimtis – Klaipė-
doje prieš kelerius metus pastatytas 
„norfos“ prekybos centras, kuriame 
sumontuotos apšvietimo sistemos 
atvežtos iš belgijos. Paprastai pro-
jektuojant prekybos centrus pasiren-
kami liuminescenciniai šviestuvai, o 
tuo atveju atvirkščiai – pasirinktas 
akcentinis apšvietimas.

įmonei „voltas“ elektros montavi-
mo darbus teko atlikti ir daugiabu-
čiuose gyvenamuosiuose namuose. 
vieni naujausių – taip pat pajūryje 
iškilęs biG gyvenamųjų namų kom-
pleksas.

Domina alternatyvos
Senkant ir brangstant iškastinio kuro 
atsargoms, vis svarbesni tampa alter-
natyvūs energijos šaltiniai. įmonės 
„voltas“ specialistai šioje srityje jau ne 
naujokai, todėl gali atsakingai patvir-
tinti – susidomėjimas saulės elektri-
nėmis tik auga. ne tik verslo atstovai, 
bet ir pavieniai gyventojai aktyviai 
domisi galimybėmis įsirengti nedi-
deles saulės elektrines ant savo pas-
tatų stogų. o tai tikrai įmanoma – jas 
galima pastatyti ir ant šlaitinių, ir ant 
plokščių stogų, integruoti į pastatą 
arba įsirengti ant žemės.

ne paslaptis: vadovaujantis at-
sinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymu, elektra iš nedidelių saulės 
elektrinių (iki 30 kWh galios) 12 metų 
turės būti superkama lengvatiniu ta-

rifu. Patvirtintas ir tikrai patrauklus 
elektros iš nedidelių saulės jėgainių 
supirkimo tarifas – saulės elektri-
nėms, kurios neintegruotos į pasta-
tą, mokama 1,43 lito už  1 kWh, o už 
integruotose saulės elektrinėse pa-
gamintą saulės energiją – 1,80 lito už 
1 kWh. tad nedidelės galios 30 kWh 
elektrinė, pastatyta ant pastato sto-
go arba ant žemės, turint savo žemės 
sklypą, pasak  d. levickio, atsiperka 
per šešerius ar septynerius metus. 
Saulės elektrinėse pagamintą elek-
tros energiją kol kas labiau apsimoka 
parduoti, nes norint ją kaupti savo 
reikmėms reikia papildomų investi-
cijų pirkti akumuliatorius, kur ir būtų 
kaupiama pagaminta energija.

Gyventojai ir verslininkai, nusitei-
kę investuoti į saulės elektrines, žino: 
nuo kitų metų elektros supirkimo 
kaina gali mažėti, todėl skuba susi-
tvarkyti reikiamus dokumentus, mat 
saulės elektrinių statybos projektui 
įgyvendinti skiriami dveji metai.

įmonė „voltas“ saulės jėgainėms 
reikiamą įrangą – brangiausi yra 
įtampos keitikliai bei saulės ele-
mentai – importuoja iš vokietijos. 
Klaipėdiečių įmonės atstovai patys 
lankėsi gamyklose, iš kur vežasi de-
tales, todėl neabejoja siūlomų ga-
minių kokybe.

d. levickio teigimu, patvirtinta ne-
didelių saulės elektrinių iki 30 kWh 
kaina orientuota į smulkųjį verslą, ta-
čiau tokias elektrines stato ir privatūs 
asmenys arba tam specialiai įkurtos 

bendrovės, taip pat pramonės įmo-
nės. įmonės „voltas“ vadovas neabe-
joja: alternatyvi energija ateityje tik 
populiarės.

viena naujausių įmonės „voltas“ 
specialistų įrengtų saulės jėgainių –  
integruota saulės elektrinė Kretin-
goje, dar viena šiuo metu statoma 
žemės ūkio bendrovėje „lašai“ ro-
kiškio rajone.

įdarbinti galima ne tik saulę, bet 
ir vėją. „iki šiol pirkome iš vokietijos 
naudotus automobilius, dabar už-
sakovai gana dažnai stengdamiesi 
mažinti investicijas ieško dėvėtų vėjo 
jėgainių“, – teigė d. levickis. lietuvoje 
populiarėja dėvėtos vėjo jėgainės iš 
danijos ir vokietijos. įmonė „voltas“ 
rūpinasi, kad dėvėtos, tačiau kokybe 
ir pagamintu elektros kiekiu naujoms 
nenusileidžiančios vėjo jėgainės būtų 
atvežtos, sumontuotos ir paleistos, 
taigi elektros energiją toliau gamintų 
lietuvoje.

Darius LeVickis
Įmonės „Voltas“ direktorius

Iki šiol pirkome iš 
Vokietijos naudotus 
automobilius, dabar 
užsakovai gana 
dažnai stengdamiesi 
sumažinti investicijas 
ieško dėvėtų vėjo 
jėgainių.

Nedideles saulės elektrines galima 
statyti ant šlaitinių ir plokščių 
stogų, integruoti į pastatą arba 
įrengti ant žemės.

Prekybos centruose retai 
išbandomi netradiciniai 
apšvietimo sprendimai.
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