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Pagrindiniai Paryžiaus klimato kaitos 
susitarimai:

1. Privalomas ES tikslas – iki 2030 m. energijos (elektros, šilumos, 

transporto) suvartojimą sumažinti 27%.

2. Atsinaujinantieji energijos ištekliai ir energijos vartojimo efektyvinimas       

(t. y. – 2030 m. Europos Sąjungoje suvartojamos atsinaujinančiosios 

energijos dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 27 %.)

3. Iki 2030 m. bendrą ES išmetamųjų teršalų (CO2) kiekį sumažinti  ne 

mažiau 40 %, palyginti su 2005 m.
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Saulės energija

1. Kiekvieną valandą Žemę pasiekia toks Saulės energijos kiekis, kokį žmonija 

suvartoja per metus (NASA), gamindama  energiją iš akmens angies, naftos, 

dujų ir atomo.

2. Metinis žemę pasiekiančios saulės energijos kiekis yra 1,05x1018 kWh, 

sausumai tenka 2x1017 kWh. Be ekologinio pakenkimo aplinkai galima 

panaudoti 1,5 % (1,62x1016 kWh/m2). Tai ekvivalentu 2x1012 t sąlyginio kuro.

3. Lietuvoje saulės švietimo laikas yra ilgiausias pajūryje ir trumpėja rytinės 

sienos link. Vidutiniškai saulėtų valandų skaičius pajūryje siekia 1840-1900 

val./metus. Šalies rytiniame pakraštyje jis neviršija 1700 val./metus. 
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Saulės energija

4. Lietuvą pasiekiantis saulės energijos kiekis yra pakankamas, kad būtų 

galima gaminti šiluminę energiją bei taikyti saulės architektūros principus 

naujiems ir renovuojamiems statiniams. Elektros energija iš saulės yra 

labai perspektyvi sritis, nes sparčiai vystosi technologijos, o auganti 

paklausa pasaulio mastu sparčiai pigina fotoelementus. (lsea.lt)
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Tauragės regionas pasirengęs permainoms.

Jo darna tarp gamtos, verslo ir žmonių atveria naujas perspektyvas 

investuotojams ir gyventojams. 

Šis miestas ir regionas vystosi ir keičiasi orientuodamasis į žaliąją energetiką. 

Progresyvus mąstymas, atvirumas ir nuoseklus darbas jau duoda rezultatų. 

Regiono modernus principingumas ir tęstinumas yra patrauklus investuotojams. 

Ambicija aiški: tapti žaliausiu ir gyvybingiausiu rajonu 

Lietuvoje ir net Baltijos regione.

Ar ji mums pasiekiama? Pažvelkime, ką turime įvairiose srityse.
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Rajone gyvena 41 877 talentingi, darbštūs ir aplinkai 
draugiški gyventojai.

Bendras rajono plotas 1179 km², iš jų žemės ūkio 
naudmenos sudaro 592 km², miškai – 452 km², 
keliai – 26 km², 23 km² užstatytos teritorijos ir 
24 km² vandens telkinių, kita žemė – 63 km². 

Rajono miškingumas 31,7 %. Daugiausiai auga 
eglynai, yra mišriųjų miškų, beržynų, drebulynų.

Savivaldybės teritorija teka upė Jūra. Įrengtas 10 
pagal dydį Lietuvoje Balskų tvenkinys.
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Elektros energija
Naudojamas vėjas, saulė ir vanduo - gyventojams
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Vėjo energetika

 Apskaičiuota, kad 1-3 % Žemę pasiekiančios 

Saulės energijos virsta vėjo energija. Tai 50-100 

kartų daugiau už energijos kiekį, fotosintezės 

dėka pereinantį į biomasės energiją. Didžioji 

dalis tos energijos pasireiškia aukštuosiuose oro 

sluoksniuose, kur nuolat pučia ~160 km/val. 

greičio vėjai.
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Vėjo energetika

 Instaliuota galia – 52,54 MW

 Kartu su Pagėgių savivaldybe –

didžiausias vėjo jėgainių parkas Baltijos

šalyse

 Toliau vykdoma plėtra



Turinys

Saulės energijos 
panaudojimas elektros 
gamybai

 Bendras jau sumontuotų saulės baterijų 

galingumas Tauragėje siekia 3 MW

 Planuojama saulės baterijų statyba ant 

savivaldybės administracijos pastato stogo

 Planuose – mokyklų stogų dengimas saulės

baterijomis
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Energijos gamyba 
panaudojant vandenį

 Balskų hidroelektrinė – mažoji 

hidroelektrinė Tauragės apskrityje, 

14 km į pietus, į pietvakarius nuo Šilalės. 

Hidroelektrinė pastatyta ties 1984 m. 

užtvenkta Jūros upe. Tai antroji pagal 

instaliuotą elektros galią (3,014 MW) po 

Kauno hidroelektrinės vandens jėgainė 

Lietuvoje.
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Techniniai hidroelektrinės duomenys

Hidroelektrinė pastatyta 2005 m. 

Galia – 3014 kW. Pagaminama energija 

perduodama į šalimais esančius 35 kV

elektros tinklus. Maksimalus debitas, 

sukuriamas elektrinės, – 26 m³/s, 

minimalus – 4,26 m³/s.



6 skyriaus pavadinimas

Elektros energijos gamyba Tauragėje iš 
kanalizuojamo vandens

 Dumblo perdirbimo įrenginiuose itin efektyviai išspręstas 

susidarančio dumblo sutvarkymo klausimas. Įrenginiai 

pajėgūs utilizuoti (supūdyti, nusausinti, išdžiovinti) iki 

4365 kg per parą arba 1625 tonų per metus įvairios 

koncentracijos ir skirtingose technologinėse grandyse 

susidariusio nuotekų valyklos dumblo ir maisto atliekų. 

Proceso metu išgautos biodujos panaudojamos elektros 

energijos 0,2MW, šilumos gamybai 0,123MW, dumblo 

džiovinimui ir savoms nuotekų valyklos reikmėms.
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Šilumos gamyba iš EAS

 98,16% šilumos energijos Tauragėje pagaminama iš

biokuro. Dalis biokuro (pjuvenų granulės, briketai 

ir čipsai) parduodama kitiems regionams arba 

eksportuotojams.

 Šilumos kaina viena mažiausių Lietuvoje.

 Kiti atsinaujinantys vietiniai ištekliai yra 

nepanaudojami (žemės ūkio atliekos, medžių 

šakos, lapai ir t.t)
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Šilumos gamyba iš EAS

 Šiluma ir karštas vanduo vartotojams tiekiami iš penkių UAB Tauragės 

šilumos tinklams priklausančių katilinių. Bendra šilumos energijos galia –

22 MW. Centralizuotai tiekiama šilumos energija apšildomas apie 450 

tūkst. kv. m plotas.

 Bendrovė, naudodama kogeneracines technologijas - gamindama šilumą, 

pasigamina visą savo reikmėms reikalingą elektros energiją. Instaliuota 

galia 0,75MW.

 Įdiegtos šiuolaikinės modernios technologijos, leidžiančios gaminti 

šilumą mažesniais kaštais, mažiau teršti aplinką. Sutaupytos lėšos 

panaudojamos teisingai ir racionaliai, taip pat prisidedama prie 

ekonomikos stiprinimo
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Transportas
Ekologiškas ir inovatyvus
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 Prioritetas – viešasis ir ekologiškas 

transportas, pėstieji ir dviratininkai

 Transporto priemonių parko atnaujinimas

 Viešojo susisiekimo gerinimas

 Pėsčiųjų ir dviračių takų tinklas

 Saugumas keliuose

 Mažesnis oro užterštumas

 Išmanus energijos naudojimas

 Vežėjo konkursas

Darnaus judumo planas
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Elektroautobusai

 Šiemet pristatyti gyventojams

 2018 m. bus įsigyti du elektroautobusai

 Elektroautobusų kuro ir eksploatacijos 

kaštai – bent 4 kartus mažesni nei 

dyzelinių 
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Elektromobiliai

 Planuose – 18 įkrovimo stotelių

 Per artimiausius dvejus metus – 5 stotelės

gyventojams ir miesto svečiams

 Europos regioninės plėtros fondo investicija į

ateitį

 Šiemet buvome vienintelė savivaldybė, dalyvavusi

elektromobilių lenktynėse
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Miesto šviesos

 Modernizuojamas apšvietimo valdymas

mieste, diegiama LED technologija

 Bus atnaujinti miesto ženklai: jau šiemet bus 

paskelbtas konkursas
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Sveiki žmonės
Sąlygos sportuoti, judėti ir džiaugtis



6 skyriaus pavadinimas

Žalias miestas

 Pasodinti medį, o dar geriau parką. Tauragės miesto 

„Jovarų“ bendruomenės iniciatyva pasodintas parkas po 30 

metų išvalys apie 3000 t/metus CO2 , sumažins triukšmą ir 

papuoš aplinką;

 Nedeginti sausos žolės ar ražienų;

 Susisiekimui naudoti ekologiškas transporto priemones, 

pvz., dviračius;

 Naudotis vandens valymo įranga, o esant galimybei jungtis 

prie centralizuotos nuotekų sistemos;
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Baseinas

 Vyksta baseino statybos darbų pirkimas

 Statomas vien iš Savivaldybės lėšų, sukauptų

efektyvinant veiklą

 Sveikas laisvalaikis ir saugesnės maudytis

mėgstančių tauragiškių vasaros
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Pėsčiųjų ir dviračių takai

 1,4 km sveikam judėjimui gryname ore

 Baigiama įrengti dviračių taką
Norkaičiuose

 Ateinančiais metais – atnaujintas
dviračių takas Mažonų gyvenvietėje
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Tvarus verslas
Tikslinių investicijų pritraukimas
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Investicijų iš Švedijos
pritraukimas

 Dalyvavimas Baltijos miestų 

sąjungos Generalinėje asamblėjoje 

Vaxjo mieste

 Susitikimas su investuotojais 

Trelleborge ir Karlskronoje

 Tiksliniai susitikimai su kitų 

Švedijos miestų įmonėmis



Turinys

Apibendrinimas

• Instaliuota atsinaujinančios energijos šaltinių galia 58,45038 MW 
elektros ir 22MW šilumos energijos

• Vidutinė Tauragės rajone suvartojama elektros galia - 9,5 MW. 
Maksimali valandinė galia užfiksuota 2015-01-06 9val 19,4 MW.

• Tauragės rajono savivaldybė važinėja elektromobiliu, planuoja įsigyti 
ekologiškas transporto priemones viešajam transportui, planuojama 
statyti biodujų įrangą, naudojančią organines atliekas.

• Mažinti elektros energijos suvartojimą biudžetinėse įstaigose, pvz., 
administracijos pastate apšvietimui vietoje 26x60w kaitrinių lempučių 
panaudota LED 3x60w.

• Tauragėje bus įkurtos gamtos ir tiksliųjų mokslų STEAM laboratorijos 
moksleiviams.

• Iki 2030 Tauragėje bus įgyvendintas darnaus judumo planas.
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Rytojų kuriame šiandien

Naujas prekinis ženklas


