
Energija ir jos rūšys 

 

I ir II klasių projektiniai darbai  

 

Aplink mus visada kažkas vyksta. Šviečia saulė, pučia vėjas, važiuoja 

automobiliai, vaikšto žmonės. Galima teigti, kad bet kokiam veiksmui 

reikalinga energija. Energija turi esminę reikšmę pramonės, prekybos ir 

visuomenės materialinei gerovei, užtikrina asmeninį patogumą bei 

judumą. Naudojant energiją, priverčiamos dirbti mašinos, verdama 

valgyti, šildomi namai. Net kai skaitome, mąstome ar miegame, 

naudojame energiją. 

Energija – tai viena iš materijos formų. Visatoje nuolat vienos rūšies 

energija virsta kitos rūšies energija. 

Tačiau jos gamyba ir vartojimas kelia didelių problemų aplinkai: 

šiltnamio efektą sukeliančios dujos, žemės naudojimas, atliekų 

susidarymas ir naftos išsiliejimas. Šios problemos prisideda prie klimato 

kaitos, kenkia natūralioms ekosistemoms ir žmogaus sukurtai aplinkai ir 

turi neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. 

Taigi I klasių mokiniai paruošė plakatus apie energijos rūšis, II klasių 

mokiniai apie atsinaujinančią energiją. Kviečiame pasižiūrėti. 
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Vėjo energija

Kas yra vėjo energija?

Vėjo energija-oro judėjimo energija, naudojama energijai 

gaminti. Vėjo energijos potencialas labai priklauso nuo geografinės 
padėties ir žemės dangos reljefo. Vėjo kinetinė energija paverčiama į 
elektros energiją, panaudojant vėjo jėgaines.

Vėjo energetika
Vėjo energetikoje vėjo energija verčiama į elektros energiją, 

panaudojant vėjo turbinas. Tai viena iš mažiausiai aplinkai 

kenkiančių energetikos šakų. Tačiau ir ji daro žalos aplinkai. 

Paukščiai (ypač reti plėšrieji paukščiai), šikšnosparniai yra 

numušami besisukančių vėjų jėgainių sraigtų. Ši problema ypač 

aktuali paukščių migracijos keliuose. Plėšrieji paukščiai, pastebėję 

jėgainių numuštus negyvus paukščius – t. y. maistą, lėtai leidžiasi, 

kol ir patys žūva nuo sraigtų. 2005 m. pasaulyje vėjo energija 

sudarė 1 proc. (arba 58 982 MW) visos pagaminamos elektros 

energijos. Pasinaudojant vėjo turbinomis, pagaminta elektra 

sudaro 23 proc. Danijos, 8 proc. Ispanijos ir 4,3 proc.Vokietijos 

elektros energijos. Pasaulyje pagaminamos vėjo energijos kiekis 

nuo 1999 m. iki 2005 m. išaugo keturis kartus.

Vėjo energijos panaudojimas





Vėjo ir saulės energija 

 

Vėjo energija- vėjo energija yra gaminama pučiant vėjui panaudojantvėjo turbinas. Vėjo energija yra 
viena iš mažiausiai kenkiančių energijos šakų. Tačiau ji irgi gali daryt žalos aplinkai, nes vėjo jagainių 
sparnai numuša skrendančius paukščius. Daugelis galvoja kad tai yra gana pigus ir saugus būdas gaminti 
elektrą , tačiau jie klysta, vėjo energija kainuoja daug, kad gaminti vėjo energiją reikia pasistatyti vėjo 
jagainę, kuriai reikalinga daug brangių dalykų.  Pirma elektrinė Lietuvoje buvo pastatyta 2003 m. Skuode 

ir įjungta į bendrąjį elektros tinklą iš Danijos perkelta 160 kW vėjo elektrinė. Ir nors ilgą laiką po 
pastatymo ji neveikė dėl techninių sutrikimų, tai buvo Lietuvos vėjo energetikos pradžia. 

 

Įdomūs faktai: Lietuvoje šiuo metu yra 17 vėjo jėgainių parkų, iš viso stovi apie 150 vėjo jėgainių. Per 
2015 m. šis skaičius išaugs iki 190. Pirmoji šalies jėgainė Klaipėdos rajone veikia jau 11-tus metus. 

Saulės energija – saulėje vykstančių reakcijų metu išsiskirianti energija. Saulės energija, 

pasiekusi Žemę, lemia jos klimatą ir palaiko gyvybę.Pagal  2008m. duomenis  saulės energiją pasaulyje 
buvo daugiausiai naudojama Vokietijoje su 5877 MW. Saulės  elektrinės efektyviausiai veikia nuo kovo 
iki rugsėjo mėnesio. Rudenį ir žiemą pagaminama maždaug 10-20% visos metinės elektros energijos. 
Saulės kolektoriai yra dviejų rūšių: plokštieji ir vakuminiai. Vidutiniškai per metus Lietuvos žemės 

paviršių pasiekia 6,54×1013 kWh, į 1 m² per metus – 1000 kWh. 

 

Įdomūs faktai: Saulės šviesa užtrunka 8 minutes, kad pasiektų žemę ir keliomis sekundėmis daugiau, kad 
pasiektų saulės elektrinių modulius. 

 



Saulės energija 

Kas tai? 
Saulės energija tai yra spinduliavimo energija, kuri spinduliuoja šviesą arba karštį. Šią energiją                         
skleidžia saulė.  

 Saulės Baterijos. 

 Saulės energijos gavyba ir naudojimas. 

Kaip gaunama saulės energija? 
Saulės energija gaunama naudojant kolektorius – plokštieji ir vakuuminiai. Saulės energijos                     
kolektoriai veikia tik šviečiant saulei ir energijos kiekis priklauso nuo saulės stiprumo. 

Saulės energija daugiausia naudojama buičiai, patalpoms bei vandeniui šildyti. 

Įdomūs faktai. 

Pirmąjį saulės kolektorių „karštąją dėžę“, 1767 m. pagamino šveicarų mokslininkas Horace de                       
Saussure. Šis aparatas buvo pritaikytas maistui gaminti ir vandeniui šildyti. 

Saulės šviesa užtrunka 8 min, kad pasiektų žemę. 

Saulės kolektorių kaina sumažėjo 80% nuo 2008 m. 

 



 

Hidroenergija 

Hidroenergija – atsinaujinančiosios energetikos rūšis, kuri 

energiją išgauna iš judančio vandens jėgos. Vandens energija gali 

būti panaudota mechanikoje ir elektros gamyboje. Dabar 

pasaulyje daugiausia naudojama krintančio vandens energija, 

kuriai išgauti statomos užtvankos, o greta 

įrengiamos hidroelektrinės. Krentančio vandens sukama vandens 

turbina, sujungta su elektros energiją gaminančiu generatoriumi, 

hidroelektrinėse sukuria mechaninę energiją elektros energijai 

gaminti. Priklausomai nuo vandens slėgio naudojamos skirtingo 

tipo turbinos. Hidroelektrinės paprastai statomos prie upių, užtvankų ar tvenkinių.  

Lietuvoje hidroenergetika skistoma į mažą ir didelį hidroenergijos potencialą. Didžiosios upės Nemunas ir Neris – tai 

didelį hidroenergijos potencialą turintys šaltiniai, o visos kitos upės – mažą hidroenergijos potencialą turintys 

šaltiniai. Hidroelektrinės skirtomos į didelės (daugiau kaip 10 MW) ir mažos galios (iki 10 MW). Lietuvoje yra tokios  

hidroelektrinės: didžausios - Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE), pastatyta ant Nemuno vagos, 

aukščiau Kauno miesto, 224 km nuo Nemuno žiočių. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE) – 

vienintelė hidroakumuliacinė elektrinė Baltijos šalyse, veikianti Lietuvos energetinėje sistemoje. 

Išsidėsčiusi Kaišiadorių rajone, į šiaurę nuo Kruonio miestelio, prie Maisiejūnų kaimo. Vandens vaga iš elektrinės 

įteka į marias ties Strėvos žiotimis. Mažesnės hidroelektinės:  Aukštadvario HE (Trakų raj.), Grigiškių HE 

(Grigiškės), Rokantiškių HE (Vilnius), Akmenių HE (Kupiškio raj.).  

Įdomūs faktai: hidroenergija gali būti panaudota ir dyzeliui gaminti, ne visoms hidroelektrinėms reikia užtvankų, 

hidroenergija yra labiausiai naudojamas atsinaujinančios energijos šaltinis, didžiausios hidroelektrinės yra 

nepalyginamai galingesnės už didžiausias atomines jėgaines. 

 

 

Aistė Maldūnaitė 2c 

https://lt.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEtvanka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hidroakumuliacin%C4%97_elektrin%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Baltijos_%C5%A1alys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_energetika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kai%C5%A1iadori%C5%B3_rajonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kruonis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Maisiej%C5%ABnai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Str%C4%97va
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VĖJO ENERGIJA 

Vėjo energija – tai oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti. Vėjo energijos potencialas labai 

priklauso nuo vietovės geografinės padėties ir žemės reljefo. 

 

Pūsdamas vėjas įsuka generatoriaus rotorių, šitaip sukurdamas kinetinę energiją. Ši kinetinė energija 

perduodama generatoriaus bokštu keliauja po žeme, į elektros transformatorių, kuriame yra 

paverčiama į elektros energiją. Transformuota, elektros energija laidais perduodama į elektros 

perdavimo tinklus, iš kurių galiausiai pasiekia vartotojus. 

ĮDOMYBĖS 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmoji vėjo jėgainė 

buvo pastatyta Persijoje, 

dar 500-900 metų prieš 

Kristų. 

Vėjo jėgainės yra baltos dėl dviejų 

esminių priežasčių. Pirma – taip 

vėjo jėgainės lengviau įsilieja į 

aplinką: jos mažiau pastebimos, 

todėl ne taip darko kraštovaizdį.  

Kita priežastis skamba visai 

priešingai – baltą spalvą lengviau 

pastebėti iš orlaivių. Kai kurios vėjo jėgainės turi 

apžvalgos aikšteles ir yra turistų 

traukos centrai. 



Saulės energija – iš Saulės gaunama 
energija, nuo kurios priklauso Žemės 

klimatas ir gyvybė.  

Saulės teikiama šviesa ir šiluma yra panaudojama kaip 
alternatyvus energijos šaltinis, tačiau šiuolaikinės 
technologijos dar nėra pritaikytos efektyviai panaudoti 
šią energiją. 

Saulė yra pats galingiausias atsinaujinančios energijos 
šaltinis Žemėje, tačiau nepaisant šio fakto, saulės 
energijos potencialas elektrai ir šilumai gaminti kol kas 
naudojamas mažiausiai. Tokia padėtis susiklostė 
neatsitiktinai: pati saulės energija yra išsisklaidžiusi, 
silpnai koncentruota, o jos parametrai stochastiškai 
(atsitiktinai) kinta plačiose ribose, priklausomai nuo 
paros ir metų laiko. Dėl šių priežasčių, ankstyvesnių 
galimybių efektyviai naudoti saulės energiją nesusidarė. 

 

Saulės energija naudojama:  
vėdinant pastatus (saulės sienos technologija), 
natūralaus apšvietimo sistemose (saulės vamzdžiai), 
žemės ūkyje, pramonėje, taip pat ir kaip energija 
elektromobiliams ir kt. 

Lietuvoje dažniausiai panaudojama elektros gamybai 
naudojant fotoelektrą. 

Saulės energijos privalumai Saulės energijos trūkumai 

 Tai atsinaujinanti energija 
 Įdiegus saulės elementus, nėra jokių 

anglies dvideginio ar kitų cheminių junginių 
išmetimo į aplinką; 

 Paleidus sistemą funkcionuoti, jos veikimas 
nereikalauja jokių piniginių išlaidų; 

 Jei elektros yra pagaminama daugiau nei 
suvartojama, yra galimybė parduoti 
energijos perteklių elektros energijos 
bendrovėms. 

 Pradinės šios technologijos sąnaudos yra 
aukštos.  

 Įrengiant ant žemės užima didelius plotus; 
 Pasauliniu lygiu, šiuo metu nėra pagaminama 

pakankamai saulės energijos taip, kad būtų 
galima aprūpinti didesnę populiacijos dalį 

 Nepastovumas kaip problema. Tai sietina su 
orų nepastovumu ir ribota galimybe juos 
prognozuoti. Tai atsiliepia pagaminamam 
elektros energijos kiekiui.  

Lietuvoje ant pastatų stogų 
pastatyta didžiausia saulės 

elektrinė Baltijos šalyse 
„Saulės grąža“ komanda ant pastatų stogų 

įrengė didžiausią saulės elektrinę Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse. Šis projektas vykdytas keliais 
etapais, tačiau kiekvienas iš jų įgyvendinti per 

rekordiškai trumpą laiką.  

Didžiausia pasaulyje 
saulės elektrinė 

Kalifornijoje „Topaz“ 

Šiandien Lietuvoje pagaminama apie 100 MW - tai tikrai 
labai mažai palyginus su kitomis šalimis.  

Pagal 1 gyventojui instaliuoto galingumo rodiklį, lyderiai 
yra europiečiai – Vokietija, Belgija, Italija. Šiuo metu 
Europoje daugiausiai iš saulės energijos yra 
pagaminama Vokietijoje – daugiau nei 50 GW.  



 

 

Kas tai? Hidroenergijos forma, 

kuri leidžia keisti potvynių metu 

vandens judėjimo jėgą, kai 

vanduo teka pirmyn (patvinimas) 

ir atgal (atoslūgis), į naudingą 

energijos formą – elektrą. 

 

 

Išgavimas - išgaunama iš Žemės 

vandenyninių potvynių – potvyninės jėgos 

yra periodiniai gravitacinės jėgos kitimai, 

veikiami dangaus kūnų. Šios jėgos sukuria 

atitinkamus judėjimus arba sroves 

pasaulio vandenynuose.  

Žema užtvanka, vadinama baražu, 

pastatoma skersai įlankos. Baraže 

sumontuojami vienos krypties vartai, kurie 

leidžia potvynio vandeniui patekti į įlanką. 

Kai potvynis atslūgsta, vanduo teka iš 

įlankos per didžiules turbinas. 

 

Įdomūs faktas. Jau senovėje žmonės 

galvojo, kaip panaudoti potvynių ir 

atoslūgių energiją. Vietovėse, kuriose per 

potvynį ir atoslūgį vanduo tekėdavo 6 

km/val greičiu, statė malūnus. 

Pranašumai: 

- potvyniai ir atoslūgiai yra 

labiau nuspėjami negu vėjo 

energija ar Saulės energija; 

- naudojama elektros energijai 

gaminti. 

 

Trūkumai: 

- ribotos geografinio naudojimo 

galimybės 

- didelės įrenginių statybos ir 

priežiūros išlaidos; 

- nepagaminama daug energijos; 

- netobula jų naudojimo 

technologija; 

- neretai labai kenkia aplinkai bei 

kraštovaizdžiui. 

 

Lietuvoje. Nors mūsų šalyje yra 

potvynių, tačiau vanduo neturi 

tokios galios, kuri galėtų sukurti 

naudingą kiekį elektros energijos. 

Vandenynuose potvynio procesas 

vyksta per parą, o mūsų šalyje tai 

pernelyg retas reiškinys. Mūsų 

klimato sąlygos to neleidžia. 

 

Skaitykite daugiau: 

https://www.delfi.lt/projektai/eko-

energetika/ar-lietuvoje-imanoma-vandens-

energija-paversti-elektra.d?id=76799859 

Potvynio ir atoslūgio energija 



Iš Žemės gelmių išgaunama ir 

buitinėms bei gamybinėms reikmėms 

naudojama šiluminė energija. Jos 

šaltiniai: karštos uolienos, vanduo ir 

garai. Vidinė uolienų šiluma 

daugiausia (45–90 %) susijusi su 

karštos mantijos medžiagos 

skverbimusi į plutą ir Žemės plutos 

uolienose esančių radioaktyviųjų
elementų (kalio, torio, urano) 

skilimu. Karštųjų vandenų ir garų
išeigos (Žemės paviršių jie pasiekia 

karštaisiais šaltiniais, geizeriais, 

fumarolėmis) dažniausiai susijusios 

su ugnikalnių veikla, tektoninėmis 

dislokacijomis, jaunomis 

orogeninėmis zonomis.

Geoterminė energija 

naudojama tiesiogiai kaip 

šiluminė energija (pvz., 

karštas gelmių vanduo –

pastatams, ūkiams, 

baseinams šildyti, 

balneologijai, pramonėje, 

poilsio ir sveikatos 

profilaktikos srityje), 

perimant šilumą
šilumokaičiais ar šiluminiais 

siurbliais arba kaip 

energijos šaltinis (kai 

gelmių temperatūra viršija 

100° C) elektros energijai 

generuoti. 

Privalumai:

• Švari ir saugi;

• Atsinaujinanti energijos 

rūšis;

• Kai pagrindinis 

energijos nešiklis 

(šilumnešis) yra vanduo, 

jis gali būti daug kartų
panaudotas;

• Nedaro įtakos 

klimatinės sąlygos;

• Energijos gamyba 

vyksta visą parą.

Trūkumai:

• Jėgainės gali 

išbalansuoti 

seisminį
stabilumą;

• Jėgainės išmeta 

nedidelius anglies 

dioksido ir azoto 

oksido kiekius;

• Reikalingos 

tinkamos 

geologinės 

sąlygos.

Tai viena naujausių energijos rūšių Lietuvoje. 

Geoterminės energijos išteklių rasta Šilutės, Klaipėdos, 

Kretingos, Tauragės ir kitų rajonų savivaldybių
teritorijose. Lietuvoje 2001 m. geoterminė elektrinė
pradėjo veikti Klaipėdoje. Ši elektrinė turi 4 gręžinius, 

geoterminis vanduo imamas iš 1135 metrų gylio 

giluminių siurblių. Vandens temperatūra šiame gylyje yra 

38 °C. Šilumos siurbliuose vanduo pašildomas iki 70 °C

temperatūros ir tiekiamas į Klaipėdos miesto šilumos 

tinklus. Geotermine energija Lietuvoje jau apšildoma 

nemažai pastatų, tarp jų sveikatingumo kompleksai 

Druskininkuose, Žibininkuose, Gariūnų verslo parkas, 

„BOD group” saulės elementų gamykla Vilniuje, kai 

kurie daugiabučiai bei privatūs namai ir kt. Tęsiami 

moksliniai tyrimai panaudojant iš žemės gelmių išgautą
geoterminę energiją rekreacijos objektų kūrimo, 

žuvivaisos, medienos džiovinimui, pieno pasterizacijai ir 

kitiems tikslams.

ĮDOMU!

• Šiai energijai jau daugiau nei 2 tūkst. m., pirmą kartą, kaip 

manoma, panaudota Kinijoje.

• Palyginimui, ši energija sukuria tik 0,03% anglies emisijų ir

0,05% gamtinių dujų emisijų.

• Naudojama daugiau nei 24 pasaulio šalyse (JAV, Rusija, 

Kinija, Japonija, Filipinai, Islandija, Indonezija.

• Kai kur Islandijoje šia energija (vamzdžiais tekant terminiam 

vandeniui) šildomi keliai ir takeliai, kad neužšaltų.

• „Keptuvės“ (angl. Frying Pan) ežeras Naujojoje Zelandijoje yra 

didžiausia karštoji versmė pasaulyje (plotis - 38 tūkst. m2 , 

vandens temperatūra - 50-60 °C).

• Siurblių sistemos gali šildyti ir šaldyti namus, dėl izoliacinių
Žemės savybių.



Vėjo energija 
Vėjo energija – vėjo kaip oro judėjimo energija. 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. Galų gale vėjo energija dėl oro trinties virsta oro šiluma.  

 

Vėjo energetikoje vėjo energija verčiama į elektros energiją, 

panaudojant vėjo turbinas. Vėjo energijai išgauti yra 

naudojamos vėjo jėgainės. Skirtingai nuo tradicinių elektros 

energijos gamybos būdų naudojant kietą, skystą, dujinį kurą, 

kuriam reikia didžiulių išlaidų, kad kuras būtų išgautas iš žemės 

gelmių, atvežtas iki elektrinių, sudegintas, pašalinti pelenai, 

išvalyti dūmai, įšildytas vanduo vandens aušyklose ir 

sumažintas atmosferos oro teršimas, vėjo elektrinėms tokių 

išlaidų nereikia. 

 

Vėjo elektrinių konstravimo darbais Lietuvoje buvo 

susidomėta praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. 

Atsinaujinančios energijos šaltinių mokslinio tyrimo ir 

projektavimo – konstravimo biurai. Pirmą vėjo energetikos 

Lietuvoje galimybių studiją 1993 m. paruošė Lietuvos 

energetikų mokslo ir technikos draugija. 

 

Vėjo jėgainės daro žalos aplinkai. Paukščiai (ypač reti 

plėšrieji paukščiai), šikšnosparniai yra numušami 

besisukančių vėjų jėgainių sraigtų. Ši problema ypač aktuali 

paukščių migracijos keliuose. Plėšrieji paukščiai, pastebėję 

jėgainių numuštus negyvus paukščius – t. y. maistą, lėtai 

leidžiasi, kol ir patys žūva nuo sraigtų. Vėjo energija nėra 

pakankamai patikima, kadangi būna laiko tarpų, kai vėjo 

greitis nesiekia numatytos vertės. Tokiu būdu, gali nepavykti 

pagaminti užsibrėžtos elektros energijos kiekio. Svarbus 

aplink vėjo jėgaines gyvenantis veiksnys yra tas, kad vėjo 

jėgainės kelia didelį triukšmą. Taigi vėjo fermos tam tikru 

spinduliu esantiems gyventojams sukelia rimtą diskomfortą. 





Ernestas Pocej 2a.

Fizikos ir Chemijos Projektinis darbas: Geoterminė energija

Geoterminė energija- šiluminė gilesniųjų žemės sluoksnių energija. Šis terminas paprastai naudojamas kalbant apie 
šios energijos panaudojimą žmogaus poreikiams.

Panaudojimas:  Geoterminė energija naudojama dviem būdais:

 1. Tiesiogiai kaip šiluminė energija. Pvz., karštas gelmių vanduo naudojamas namams apšildyti.

2. Kaip energijos šaltinis elektros energijai generuoti.

Be to, dar daug kur kitur galima pritaikyti geoterminę energiją: maistui konservuoti, pienui pasterizuoti, cementui 
džiovinti, organinėms medžiagoms, žolei, daržovėms, žuviai džiovinti, ledui greitai tirpinti (šia galimybe galėtų 
pasinaudoti oro uostai lėktuvų nusileidimo takų priežiūrai žiemos metu), grybams auginti, dirvai šildyti, žuvims 
veisti ir auginti bei kitur.

Pagal Tarptautinės geoterminių išteklių tarybos klasifikaciją skiriamos 5 rūšys:

1.Hidroterminė;

2.Geologinio slėgio;

3.Magmos;

4.Karštų sausų uolienų;

5.Žemės.

Gavimas: Geoterminė energija gaunam iš žemės gelmių vamzdžiais.

Panaudojimas Lietuvoje: Bendrovė „Sweco“ buvo pasamdyta geoterminės šilumos įmonės, kuri buvo pastatyta prie 
Lypių katilinės, netoli Klaipėdos, projektui. Jėgainės geoterminę dalį projektavo Danijos valstybinės kompanijos 
„Dong“ specialistai. Vilkaviškio balneologinis geoterminis projektas. Šio projekto įgyvendinimas išplėstų Žemės 
energijos pritaikymą ne tik šildymo reikmėms, bet ir gydymui bei sveikatos stiprinimui.

Baisogalos geoterminis projektas galėtų būti orientuotas ne tik šilumos poreikio padengimui, bet ir 
eksperimentiniam pritaikymui. 
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Hidroenergija 
 

Hidroenergija – atsinaujinančiosios energetikos rūšis, kuri energiją išgauna iš judančio 

vandens jėgos. Vandens energija gali būti panaudota mechanikoje ir elektros gamyboje. Dabar 

pasaulyje daugiausia naudojama krintančio vandens energija, kuriai išgauti 

statomos užtvankos, o greta įrengiamos hidroelektrinės.  

Veikimo Principas: Pastačius užtvanką, vienoje jos pusėje vandens lygis būna aukštesnis, 

o kitoje – žemesnis. Susidaro krintančio vandens srautas, įsukantis turbinas, o 

šios – generatorius, kurie ir gamina elektros energiją. Hidroelektrines ypač tinka statyti 

kalnuose, kur didelis upių nuolydis. 

Panaudojimas pasaulyje: Pasaulio mastu hidroelektrinėse pagaminama apie 7 % elektros 

energijos ir ši dalis didėja. Yra valstybių, kurių hidroelektrinėse pasigaminama visa arba didžioji 

dalis energijos (Paragvajuje 100 %, Norvegijoje 96 %, Brazilijoje 86 %). 

Hidroelektrinės Lietuvoje: Kavarsko hidroelektrinė –mažoji hidroelektrinė Anykščių 

rajone. Hidroelektrinė pastatyta 1962 m. užtvenkus Šventosios upę ir susiformavus Kavarsko 

tvenkiniui. Tai ketvirtoji pagal instaliuotą elektros galią (1,5  MW) po Antalieptės 

hidroelektrinės vandens jėgainė Lietuvoje. Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė (KHE) –

didžiausia atsinaujinančius energijos išteklius naudojanti hidroelektrinė Lietuvoje. 

Pastatyta 1960 m. ant Nemuno vagos, aukščiau Kauno miesto, 224 km nuo Nemuno 

žiočių.Hidroelektrinės galingumas siekia 100,8 MW (4 agregatai po 25,2 MW). 

Idomūs faktai: Hidroenergija naudojama jau labai ilgą laiką, pirmosios hidroelektrinės 

pastatytos 1876-1881 metais Laufene, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Hidroenergija yra 

labiausiai naudojamas atsinaujinančios energetikos šaltinis. Hidroelektrinės gali prisidėti prie 

klimato kaitos. 

 

 

 



HIDROENERGIJA 

Hidroenergija – patvenkto ir (arba) tekančio vandens energija, naudojama elektros energijai gaminti. Prie hidroenergijos 

galima priskirti ir potvynių, atoslūgių ir bangų energiją. 

Gavimas: Krentančio vandens sukamą vandens turbina, sujungta su elektros energiją gaminančiu generatoriumi, 

hidroelektrinėse sukuri mechaninę energiją elektros energijai gaminti. Priklausomai nuo vandens slėgio naudojamos 

skirtingo tipo turbinos. 

 

 

 

 

 

 

AEI – atsinaujinantys elektros ištekliai.  

 

 

Ši energija naudojama elektrinėse. Didžiausia 

elektrinė Lietuvoje, naudojanti AEI elektros energijos 

gamybai, yra Kauno Algirdo Brazausko 

hidroelektrinė. Pagal pateiktus elektrinės duomenis, ji 

kasmet pagamina apie 4 proc. Lietuvoje suvartojamos 

elektros energijos, arba daugiau kaip 40 proc. visos 

energijos, gaminamos šalyje naudojant AEI. 

 

Didžiausios hidroelektrinės yra 

nepalyginamai galingesnės už didžiausias 

atomines jėgaines. 

Hidroelektrinės gali prisidėti prie klimato 

kaitos. 

Hidroenergija yra labiausiai naudojamas 

atsinaujinančios energetikos šaltinis. 

Ne visoms hidroelektrinėms reikia užtvankų. 

Niagaros kriokliai – ne tik turizmo objektas, 

bet ir hidroelektrinės 

Gerda Petraitytė 2b 
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VĖJO ENERGIJA
oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti. Vėjo

energijos potencialas labai priklauso nuo geografinės
padėties ir žemės dangos reljefo. Tai viena iš mažiausiai

aplinkai kenkiančių energetikos šakų.

Vėjo kinetinė energija
paverčiama į elektros
energiją, panaudojant

vėjo jėgaines.

Vėjo jėgainės –
puiki galimybė
panaudoti vėjo

energiją gaunant
elektros energiją.

Iš vėjo pagaminta energija:
Leidžia sumažinti oro taršą ir
klimato kaitos padarinius;
Kuria naujas darbo vietas,
skatina regioninę plėtrą,
augimą ir inovacijas;
Diversifikuoja energijos išteklių
struktūrą ir padeda sumažinti
iškastinio kuro importą;
Padeda užtikrinti energetinį
saugumą ir išvengti konfliktų
dėl gamtinių išteklių;
Apsaugo nuo iškastinio kuro
kainų svyravimo;
Yra greitai instaliuojama;
Vėjo energijos šaltiniai yra
atsinaujinantys, vadinasi,
neišsenkantys;
Pasauliniu mastu vėjo, kaip
energijos šaltinio, kiekis yra
didesnis, nei globalūs
energijos poreikiai.

Lietuvoje vis daugiau pagaminama elektros
panaudojant vėjo energiją. Elektros perdavimo
sistemos operatoriaus AB Litgrid duomenimis,

šalyje dabar jau veikia 21 vėjo jėgainės parkas ir 125
pavienės mažesnės galios vėjo jėgainės.

Vėjo jėgainės taip pat daro ir žalą
aplinkai.Paukščiai yra numušami

besisukančių vėjų jėgainių sraigtų.
Ši problema ypač aktuali paukščių

migracijos keliuose.

Giedrė Meškėnaitė 2f
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                                                           Vėjo ir saulės energija 
Vėjo energija 
 
Vėjo energija – oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti. Vėjo energijos           
potencialas labai priklauso nuo geografinės padėties ir žemės dangos reljefo. Vėjo kinetinė            
energija paverčiama į elektros energiją, panaudojant vėjo jėgaines.  

Didėjant energijos paklausai ir ieškant alternatyvių      
sprendimų šioje, energetikos srityje, pradėta naudoti vėjo       
energiją. Norint ją pasiimti ir panaudoti, buvo pradėtos        
naudoti vėjo jėgainės, vėjo elektrinės, kurios kinetinę vėjo        
energiją paverčia į elektros energiją, naudojant vėjo turbinas. 

Lietuvoje šiuo metu veikia 23 vėjo jėgainių parkai, jų galia          
kartu sudėjus siekia 480 MW. „Litgrid“ duomenimis, kartu su         
mažosiomis vėjo jėgainėmis, Lietuvoje iš viso instaliuota 533        
MW galios elektrinių. 

1. Vėjas – didžiausias elektros energijos šaltinis Lietuvoje 
2. Vėjo pagaminamos elektros pakanka daugiau kaip 1 mln. gyventojų 
3.  Lietuvoje veikia 23 vėjo jėgainių parkai 
4. . Statyti vėjo jėgaines galima ne tik pajūryje 
5. Didžiausias šalies vėjo jėgainių parkas yra netoli Pagėgių 

Saulės energija 

Saulės energija yra spinduliavimo energija (šviesos ar karščio), kurią skleidžia saulė. Saulės            
šviesos energija gali būti naudojama šilumos ir elektros energijos gamybai. Saulės           
spindulinė energija paverčiama į šilumos energiją saulės kolektoriuose, o elektros energija           
gaunama tiesiogiai iš saulės šviesos. 

Saulės energetika Lietuvoje per 2013 m. pagamino apie 45 GWh arba 1,3% visos šalyje              
pagamintos elektros energijos. 2013 m. pabaigoje šalyje veikė apie 1852 saulės energijos            
jėgainių, tiekiančių elektrą bendrovei LESTO. Bendra instaliuota galia apie 61 MW. Taip pat             
dalis pavienių ūkininkų saulės energiją gaminasi savo reikmėms. 

1. Saulės elektrinės veikia tyliai, jos nesukuria pavėsio, 
skirtingai nei vėjo elektrinės, todėl jas patogiau įsirengti 
nuosavame žemės sklype ar ant stogo. 

2. Saulės modulių kaina pasauliniu mastu sumažėjo 80 % nuo 
2008 metų.  

3. Saulės energija nieko nekainuoja, tačiau iš jos gaminamos 
elektros kainą sudaro jėgainių įrengimas ir elektros perviršio 
saugojimas tinkluose. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/2013
https://lt.wikipedia.org/wiki/2013
https://lt.wikipedia.org/wiki/LESTO
https://www.saulesgraza.lt/saules-elektrines-namams


Saulės energija 

Saulės energija, tai spinduliavimo energija (šviesos ar karščio), kurią skleidžia saulė, o saulėje 

vyktančių reakcijų metu išsiskiria energija. 

 

Kaip gi gaunama ir kur naudojama saulės energija? 

Saulės spindulinė energija paverčiama į šilumos energiją saulės kolektoriuose, o energija 

gaunama tiesiogiai iš saulės šviesos. Kiekviena saulės baterijos plokštė turi daug foto 

elementų, kurie sugeba saulės šviesą paversti į elektros inpulsą, vėliau visi elektros inpulsai 

surenkami vienoje vietoje ir specialaus konverterio pagalba paverčiami į elektros srovę. 

Saulės šviesos energija gali būti naudojama šilumos ir elektros energijos gamybai, vandeniui 

ir patalpoms šildyti. 

Įdomūs faktai 

1. Pirmajį saulės kolektorių vadinamąją „karštąją dėžę‘‘, 1767 m. Pagamino šveicarų 

mokslininkas Horace‘as de Saussure‘as. Šis prietaisas buvo pritaikytas vandeniui šildyti ir 

maistui gaminti. 

2. 2000 – 2001 metais indijoje, Ratan Manek badavo 411dienų. Visą tą laika jis tik gėrė 

virintą vandenį ir mito , kaip jis teigė, saulės energija. 

 



Kotryna Lapinskaitė 1b 

Vėjo energija 

Vėjo energija – oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti. Vėjo energijos potencialas 

labai priklauso nuo geografinės padėties ir žemės dangos reljefo. Vėjo kinetinė energija 

paverčiama į elektros energiją, panaudojant vėjo jėgaines. 

 

        

 

-Vėjo jėgainė – energijos rūšies keitimo įtaisas, generatorius, 
verčiantis kinetinę vėjo energiją į elektros energiją. 

 

 

 

 

 

Vėjo energetikoje vėjo energija 

verčiama į elektros energiją, 

panaudojant vėjo turbinas. Tai viena 

iš mažiausiai aplinkai 

kenkiančių energetikos šakų.  

Vėjo energija naudojame- elektros gaminimui, 

vėjo reikalingam sporte (pvz. burlenčių sportui), vandens pumpavimui, akumuliatoriaus krovimui. 

 

Įdomūs faktai: 

• Vėjo energija yra sparčiausiai augantis elektros gamybos būdas visoje planetoje 

• Mažesnės vėjo jėgainės gali būti naudojamos baterijoms įkrauti arba kaip atsarginė 

energija 

• Vėjo energija yra unikali tuo, kad nenaudoja vandens 

• Pirmoji moderni vėjo turbina buvo pastatyta 1940-aisiais Vermonte, JAV 

•  Vėjas – didžiausias elektros energijos šaltinis Lietuvoje 
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 Saulės 

teikiama šviesa ir šiluma yra 

panaudojama kaip alternatyvus 

energijos šaltinis, tačiau 

šiuolaikinės technologijos dar 

nėra pritaikytos efektyviai 

panaudoti šią energiją.  

 Saulė yra pats galingiausias 

atsinaujinančiosios energijos šaltinis Žemėje. 

 Lietuvos vietovėse į horizontalaus paviršiaus 

kvadratinį metrą patenka nuo 926 kWh/m² 

per metus (Biržuose) iki 1042 kWh/m² per 

metus (Nidoje). 

 2017 m. saulės energija buvo viena iš 

pagrindinių naujų energijos šaltinių Kinijoje, 

Indijoje, Japonijoje ir JAV. 

 

 

 Saulės energijos baterijos 

Saulės energijos elektrinė 
Elektros energija 

iš saulės šviesos 

energijos 

gaminama 

naudojant 

fotoelementus. 

Jų gamybai 

naudojami 

puslaidininkiai 

dažniausiai būna 

pagaminti iš 

silicio.  

 

 

Panaudojimas 

Saulės energija gali būti 

panaudota šildymui, karštam 

vandeniui ruošti, baseinams 

šildyti, technologiniams 

procesams ar kitiems šiluminės 

energijos poreikiams. 

 

Saulės fotovoltiniuose moduliuose gaminama 

elektros energija. Fotovoltinis saulės modulis 

gamina nuolatinę 12–38V srovę, kuri buityje ne 

visur naudojama, todėl reikalingas inverteris 

arba keitiklis, kuris keičia nuolatinę srovę į 

kintamą 220–230V srovę, naudojamą buityje. 

 

 

Norint įsirengti saulės energijos elektrinę, reikalingi šie 

pagrindiniai komponentai: saulės moduliai, inverteris, 

įvadinė apskaitos spinta su reikiamais elektros apskaitos 

schemos elementais bei automatiniu jungikliu ir elektros 

energijos imtuvai. 

Autonominei elektros energijos elektrinei papildomai dar 

reikia akumuliatorių bloko ir akumuliatoriaus įkroviklio. 

 

Lietuvoje pagaminama apie 100 MW - tai 

tikrai labai mažai palyginus su kitomis 

šalimis, tačiau mes turime užsibrėžę labai 

ambicingus planus – iki 2030 metų 

šildymo sektoriuje atsinaujinančių 

energijos šaltinių sugeneruota energija 

turėtų sudary ti 90 proc. visos 

sunaudojamos energijos 

 

 

 

Akvilė Petkevičiūtė 2F 

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0viesa
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iluma
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atsinaujinantys_energijos_%C5%A1altiniai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atsinaujinantys_energijos_%C5%A1altiniai
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GEOTERMINĖ ENERGIJA 

Geoterminė energija  – šiluminė gilesniųjų žemės 

sluoksnių (įskaitant karštus požeminio vandens 

telkinius) energija. Šis terminas paprastai 

naudojamas kalbant apie šios energijos 

panaudojimą žmogaus poreikiams. 

Geoterminė energija naudojama dviem būdais: 

• Tiesiogiai kaip šiluminė energija. Pvz., 

karštas gelmių vanduo naudojamas 

namams apšildyti. 

• Kaip energijos šaltinis elektros energijai 

generuoti. 

Magma šildo netoliese esančias uolienas ir 

požeminius vandeninguosius sluoksnius. Karštą 

vandenį galima išleisti per geizerius, karštas 

versmes, garų angas, povandenines hidrotermines 

angas ir purvo puodus. Tai visi geoterminės 

energijos šaltiniai. Jų šiluma gali būti surenkama ir 

naudojama tiesiogiai šilumai, arba jų garai gali būti 

naudojami elektrai gaminti. 

Lietuvoje aukštu geoterminiu ištekliu potencialu 

pasižymi jos vakarinė dalis ir akvatorija prie Baltijos 

jūros. Čia fiksuojamas anomaliai aukštas (apie 100 

mW/m²) šilumos srautas, palyginti su vidurkiu – 45 

mW/m². Šio šalies regiono gelmėse slypinti geoterminė 

energija pasiskirsto keturiuose gręžiniais 

pasiekiamuose ruožuose. 

• Klaipėdos parodomoji geoterminė jėgainė, 

pirmoji geoterminė jėgainė Baltijos jūros 

regione. 

Įdomūs faktai: 

• Geoterminės energijos pagrindinis privalumas yra tas, kad ji, palyginus su kitais energijos gavybos 

būdais, yra švari ir saugi. 

• Geoterminės jėgainės gali išbalansuoti seisminį stabilumą. Ypač tokiose vietose, kai injekuojamas 

vanduo į įkaitusias uolienas, kai vandens juose nebuvo. 

• 1892 m., pirmoji Amerikos centralizuoto šildymo sistema Boise, Aidaho valstijoje, buvo tiesiogiai 

maitinama geotermine energija. 



Hidroenergija
Hidroenergija – atsinaujinančiosios energetikos rūšis, kuri energiją išgauna iš judančio vandens jėgos. Vandens energija gali būti 
panaudota mechanikoje ir elektros gamyboje. Dabar pasaulyje daugiausia naudojama krintančio vandens energija, kuriai išgauti 
statomos užtvankos, o greta įrengiamos hidroelektrinės. 

Veikimo principas - Pastačius užtvanką, vienoje jos pusėje vandens lygis būna aukštesnis, o kitoje – žemesnis. Susidaro krintančio 
vandens srautas, įsukantis turbinas, o šios – generatorius, kurie ir gamina elektros energiją. Hidroelektrines ypač tinka statyti kalnuose, 
kur didelis upių nuolydis. 

Panaudojimas pasaulyje - Pasaulyje panaudojama apie 25 % vandens energijos išteklių. Didžiulį jos potencialą turi Kinija, Brazilija, 
Rusija ir Kanada. Pasaulio mastu hidroelektrinėse pagaminama apie 7 % elektros energijos ir ši dalis didėja. Yra valstybių, kurių 
hidroelektrinėse pasigaminama visa arba didžioji dalis energijos (Paragvajuje 100 %, Norvegijoje 96 %, Brazilijoje 86 %). Apskaičiuota, 
kad, panaudojus visus įmanomus įsisavinti tekančio vandens išteklius, galima būtų pagaminti net apie 40 % pasaulio elektros energijos.

Privalumai: Tekančio vandens energija yra neišsenkanti, Ilgas hidroelektrinių veikimo laikas. Pagamintos el. energijos kaina ir 
eksploatacijos išlaidos yra nedidelės. Galimybė tvenkiniuose kaupti vandenį ir sumažinti potvynių riziką, tiekti vandenį per sausras.

Trūkumai: Užtvankų įrengimas brangus ir trunka ilgai, Užtvindoma didžiulė teritorija, prarandama daug žemės naudmenų, sunaikinama 
augalija ir gyvūnija. Dėl žemės drebėjimų, nuošliaužų užtvanka gali sugriūti ir upės slėnyje susidaryti niokojančių potvynių.

Atsinaujinimas: Saulės energija garina vandenį iš žemės vandenų ir vandens garai kyla į viršų. Vandens garams pasiekus vėsesnį 
atmosferos oro sluoksnį, jie kondensuojasi ir formuojasi debesys. Drėgmė krenta į žemę lietaus ir sniego pavidalu, papildydama 
vandens atsargas vandenynuose ir upėse. Hidroenergija vadinama atsinaujinančiu energijos šaltiniu, nes žemės vanduo nuolat 
pasipildo krituliais. 



 

 

 

 

Vėjo energija 
 
        Plakatą paruošė  Gerda Ramoškaitė (2e kl.) 

Sutaupytas CO2 kiekis tonomis pasaulyje dėl vėjo elektrinių 

naudojimo 

                  
       Vėjo energija – vėjo kaip oro judėjimo 

energija. Apskaičiuota, kad 1–3 % Žemę 

pasiekiančios Saulės energijos virsta vėjo energija. 

Vėjo energetika viena iš mažiausiai aplinkai 
kenkiančių energetikos šakų. 2005 m. pasaulyje 

vėjo energija sudarė 1 proc. (arba 58 982 MW) 

visos pagaminamos elektros energijos. 

 

 

       Gavimas ir naudojimas 
   Vėjo energetikoje vėjo energija verčiama į elektros 
energiją, panaudojant vėjo turbinas. Vėjo elektrinės 

statomos lygumose, kuriose nuolat pučia vėjas. 

Lietuvoje vėjo jėgainės įrengtos daugiausia pajūryje. 
Vėjo elektrinės gamina elektrą neteršdamos aplinkos 

anglies dvideginiu. 

  Vėjo elektrinės pagamina 15 proc. Europai reikalingos 
elektros energijos. Danijos vėjo elektrinių metinė 

gamyba siekia 30 % šalyje gaminamos energijos. Danai 

tikisi, kad 2020 m. jų vėjo elektrinės gamins jau 50 % 

elektros energijos. Vokietijoje, kurios ekonomika 
Europoje stipriausia, vėjo ir saulės elektrinių elektros 

gamyba sudaro apie 12 proc. visos elektros gamybos.  

Iš vėjo pagaminta energija: 
 leidžia sumažinti oro taršą ir klimato kaitos 

padarinius; 

 kuria naujas darbo vietas, skatina regioninę 
plėtrą, augimą ir inovacijas; 

 padeda sumažinti iškastinio kuro importą; 

 padeda užtikrinti energetinį saugumą ir išvengti 

konfliktų dėl gamtinių išteklių; 
 apsaugo nuo iškastinio kuro kainų svyravimo; 

 yra greitai instaliuojama; 

 vėjo energijos šaltiniai yra atsinaujinantys, 
vadinasi, neišsenkantys. 

Panaudojimas Lietuvoje 
    Lietuvoje šiuo metu veikia 23 vėjo jėgainių parkai, jų galia kartu 

sudėjus siekia 480 MW. Kartu su pavienėmis vėjo elektrinėmis iš viso 

instaliuota 533 MW galios elektrinių.  

    Ruošiamasi Baltijos jūroje statyti maždaug 700 megavatų vėjo jėgainių parką, į kurį būtų investuojama 

daugiau nei milijardas eurų. Klaipėdos mokslininkų atliktoje studijoje numatyta, kad geriausia teritorija jūrinio 

vėjo plėtrai yra 30–40 kilometrų atstumu nuo Šventosios kranto.  

   2019 m. Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai pagamino 1,45 TWh (1453 GWh) elektros energijos – 28 
proc. daugiau nei 2018 metais, kai vėjo elektrinės pagamino 1,1 TWh (1139 GWh) elektros energijos. Tai – 13 

proc. galutinio elektros energijos suvartojimo Lietuvoje. 

Įdomūs faktai 
   Vėjo turbinos daro žalos aplinkai:  paukščiai, šikšnosparniai yra 

numušami besisukančių vėjų jėgainių sraigtų. Ši problema ypač aktuali 
paukščių migracijos keliuose.  

   Neseniai Suomijos paskelbti tyrimų duomenys rodo,  kad vėjo jėgainių 

skleidžiamo infragarso dažnis, svyruojantis nuo 0,1 iki 1,0 Hz, yra žemiau 
žmogaus klausos diapazono – žmonės jo negirdi.  

   Didžiausias vėjo jėgainių parkas Lietuvoje veikia netoli Pagėgių. Jame sukasi 30 skirtingo aukščio ir 

galingumo turbinų. Vieta jam buvo pasirinkta dėl vadinamojo „Marių koridoriaus“ –Pagėgių savivaldybėje 

pučia stipresni nei vidutiniškai Lietuvoje vėjai. 
   Vėjo jėgaines galima statyti nebūtinai pajūrio teritorijose. Vienas efektyviausių vėjo jėgainių parkų veikia 

netoli Anykščių. Jame esančios trys vėjo jėgainės yra aukščiausios Lietuvoje – aukščiausiame vertikaliame 

mentės taške pasiekiamas net 180 metrų aukštis. 
 

https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energetika
https://lt.wikipedia.org/wiki/2005
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektra
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jo_turbina


Biodegalai 

Biodegalai – vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, biokuras, pagamintas iš biomasės ir naudojamas 

kaip degalai vidaus degimo, dyzeliniams, Stirlingo ir kituose varikliuose, dažniausiai automobilių 

transporto reikmėms 

 

 

 

 

 

 

Biodegalai yra gaunami auginant žemės ūkį, deginant medžių šakas, krūmus ir vėliau paverčiama tai į 

biokurą, pvz: užauginami rapsai, ūkininkai nuima derlių, biokuro gamykloje iš sėklų spaudžiamas rapsų 

aliejus., išgautas aliejus perdirbamas į riebiųjų rūgščių metilo esterį, vežamos prekės į naftos perdirbimo 

produktų gamybą, kurioje įmaišoma šiek tiek dyzelio ir yra sukuriamas galutinis produktas - 

Biodyzelinas. Biodegalai yra biologinės kilmės degalai, skirti motorinėms transporto priemonėms. Tai 

atsinaujinantis, švaresnis degalų pakaitalas, tinkantis tiek benzinu, tiek dyzeliu varomam varikliui. 

 

Lietuvoje mes naudojame biokurą, trasporto priemonėms, netgi 12 % Lietuvoje yra sunaudojama mūsų 

pagaminto biokuro. Dažniausiai biokuras lietuvoje gaunamas iš rapsų. 

 

 

Įdomesni faktai : 

Mažesnė oro tarša – Lietuvoje pagaminti biodegalai sumažina CO2 išmetimą nuo 50 iki 72 proc. 

lyginant su mineraliniais degalais. 

Lietuva pripažinta Europoje - 70% Lietuvoje pagamintų biodegalų eksportuojami į Vakarų Europą ir 

Skandinavijos šalis, kur pripažįstami tik aukščiausios kokybės biodegalai 

Daugiau darbo vietų -Lietuviškų biodegalų gamintojai mažina pašalpų naštą biudžetui ir kelia regionų 

ekonomiką sukurdami virš 400 darbo vietų provincijose. 

 

Tadas Sebeckis 2b 
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Hidroenergija 
 Kas gi ta Hidroenergija? 

Hidroenergija – atsinaujinančiosios energetikos rūšis, kuri 

energiją išgauna iš judančio vandens jėgos. Vandens 

energija gali būti panaudota mechanikoje ir elektros 

gamyboje. Dabar pasaulyje daugiausia naudojama 

krintančio vandens energija, kuriai išgauti statomos 

užtvankos, o greta įrengiamos hidroelektrinės. 

Hidroenergijos veikimo schema ir veikimo principas 

Pastačius užtvanką, vienoje jos pusėje vandens lygis būna 

aukštesnis, o kitoje – žemesnis. Susidaro krintančio vandens 

srautas, įsukantis turbinas, o šios – generatorius, kurie ir 

gamina elektros energiją. Hidroelektrines ypač tinka statyti 

kalnuose, kur didelis upių nuolydis. 

 

Hidroenergijos gavimas 

 Energija yra  išgauna iš judančio vandens 

jėgos. 

Kur naudojama ši energija? 

Pasaulyje panaudojama apie 25 % 

vandens energijos išteklių. Didžiulį jos 

potencialą turi Kinija, Brazilija, Rusija ir 

Kanada. Pasaulio mastu hidroelektrinėse 

pagaminama apie 7 % elektros energijos 

ir ši dalis didėja. Apskaičiuota, kad, 

panaudojus visus įmanomus įsisavinti 

tekančio vandens išteklius, galima būtų 

pagaminti net apie 40 % pasaulio elektros 

energijos. 

Hidroenergijos panaudojimas Lietuvoje 

Lietuvoje hidroenergija yra naudoja įvairiuose 

fabrikuose,įmonėje,bei gamyklose.Pvz Pirmoji 

hidroelektrinė Lietuvoje – tai 1903 m. prie 

Virvytės upės Kairiškių dvaro popieriaus fabrike 

įrengtas elektros generatorius, kurį suko 

vandens ratas. 

 
Keli įdomūs faktai apie hidroenergija 

1.Hidroenergija yra labiausiai naudojamas 

atsinaujinančios energetikos šaltinis. 

2. Didžiausios hidroelektrinės yra nepalyginamai 

galingesnės už didžiausias atomines jėgaines. 

3. Hidroenergija gali būti panaudota ir dyzeliui 

gaminti. 

4. Hidroelektrinės gali prisidėti prie klimato 

kaitos. 

5. Ne visoms hidroelektrinėms reikia užtvankų. 

Vilius Stašaitis 2c 

Home
Rectangle

Home
Rectangle



Vėjo energija 

Vėjo energija- tai vėjo sugeneruojama energija, naudojant vėjo jėgaines.  

 

Taip atrodo elektros kelias nuo vėjo jėgainės iki mūsų namų. 

 

Vėjo energija yra generuojama naudojant vėjo jėgaines. Kuomet vėjas suka 

vėjo jėgaines sraigtus, jos generuoja elektra, kuri vėliau nukeliauja iki savo 

šeimininkų. Šis energijos šaltinis yra vienas iš ekologiškiausių pasaulyje, 

tačiau taip pat labai brangus. Tai viena iš mažiausiai aplinkai 

kenkiančių energetikos šakų. Šiuolaikinėse jėgainėse vėjo energija verčiama 

į elektros energiją, kuri naudojama buityje, o perteklius atiduodamas į tinklą. 

 

Vėjo enegrija yra plačiai naudojama JAV bei Europos Sajungos šalyse. Europoje daugiausiai naudoja Vokietija, 

šią energijos rūšį. Lietuva visame pasaulyje užima 39 vietą, pagal vėjo energijos vartojimą. 

Įdomūs faktai: 

Lietuvoje šiuo metu veikia 20 vėjo jėgainių parkų. 

2018 m. Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai pagamino 1,1 TWh elektros energijos. Tai – daugiau kaip 

trečdalis šalyje pagamintos ir maždaug dešimtadalis suvartotos elektros energijos. 

Europoje vėjas prisuka 14 proc. reikalingos elektros. 

 Vėjo pagaminamos elektros pakanka daugiau kaip 1 mln. gyventojų. 

 

Vėjo jėgainė 

http://www.pranesimai.novamedia.lt/uploads/pr/3116/20190614091224_lvea-lt-elektrines-1.jpg


VĖJO IR SAULĖS ENERGIJA 

 
Vėjo energija – oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti. Vėjo kinetinė energija paverčiama į 

elektros energiją, panaudojant vėjo jėgaines. 

 

Saulės energija – saulėje vykstančių reakcijų metu išsiskirianti energija. Saulės energija, pasiekusi Žemę, lemia 

jos klimatą ir palaiko gyvybę. 

 

 
 

 

 
 

 

• Lietuvoje šiuo metu yra 17 vėjo jėgainių parkų, iš viso stovi apie 190 vėjo jėgainių. 

• Saulės šviesa užtrunka 8 minutes, kad pasiektų žemę ir keliomis sekundėmis daugiau, kad pasiektų saulės 

elektrinių modulius. 

• Kompanija „Google“ teigia, jog tiki švarios energijos ateitimi ir tam, kad ji virstų realybe, į vėjo ir saulės 

energetikos projektus jau investavo daugiau nei 2 milijardus JAV dolerių. 

 

Meda Šliurpaitė 2a 

Vėjas – labai svarbus atsinaujinantysis energijos šaltinis. Kalbant 

apie vėjo energiją, ji dažniausiai naudojama elektrai gaminti. Ši 

energija gaunama, kai vėjas suka vėjo elektrinių mentes. Jos savo 

judėjimą perduoda generatoriui, kur judėjimo energija virsta 

elektros energija. Vėjo elektrinės neteršia aplinkos, bet yra didelės 

ir kelia daug triukšmo. Kad būtų gaunama daug elektros energijos, 

reikia pastatyti labai daug vėjo elektrinių didžiuliuose žemės 

plotuose. 

Vėjo energija naudojama ir asmeniniuose ūkiuose, ir pramoniniuose 

vėjo jėgainių parkuose, vėjo elektrinių parkuose. Lietuvoje esantys 

vėjo jėgainių ir vėjo elektrinių parkai pagrinde yra Kretingos rajone. 

Pvz.: „Vėjų spektras“ Rūdaičių vėjo jėgainių parkas, „4 Energia“ 14 

megavatų galingumo Kretingos raj., prie Sūdėnų vėjo jėgainių 

parkas. 

 

Saulė – svarbus atsinaujinantysis energijos 

šaltinis. Saulė mums teikia dviejų rūšių 

energiją – šviesą ir šilumą. Pavyzdžiui, 

sukauptą Saulės energiją galima panaudoti 

vandeniui šildyti. Šiais laikais taip pat 

naudojama saulės energija. Ja grindžiamas 

saulės baterijų veikimas, kuriose šviesos 

energija paverčiama elektros energija. Saulės 

elektrinės jau veikia dykumose. Lietuvoje nėra 

labai gerų sąlygų saulės elektrinėms statyti, 

nes mūsų šalyje nedaug saulėtų dienų. Tačiau 

buityje naudojamos saulės baterijos gali 

padėti namų ūkiams iš dalies apsirūpinti 

elektros energija. 
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Hidroenergija

Hidroenergija – atsinaujinančios energetikos
rūšis,	kuri energiją išgauna iš judančio
vandens jėgos.

Kaip gaunama hidroenergija?Hidroenergiją
gauti yra statomos užtvankos ir jas pastačius,	
vienoje jų pusėje vandens lygis būna aukštesnis,	
o	kitoje – žemesnis. Krentančio vandens sukama
vandens turbina,	sujungta su elektros energiją
gaminančiu generatoriumi,	hidroelektrinėse
sukuriamechaninę energiją elektros energijai
gaminti.

Kur naudojama hidroenergija?	
Hidroenergija šiais laikai plačiausiai
yra naudojamaelektros gamyboje.

Panaudojimas Lietuvoje:	daugiausiai hidroenergijos
yra naudojamaKauno Algirdo Brazausko
hidroelektrinėje.	Ji kasmet pagamina apie 4%	
Lietuvoje suvartojamos elektros energijos,	arba
daugiau kaip 40%	visos energijos,	gaminamos šalyje
naudojant atsinaujinančiusenergijos išteklius.

Įdomūs faktai :
• Hidroenergija yra vienas iš seniausių energijos šaltinių

pasaulyje,	vandens sukami ratai jau buvo naudojamiSenovės
Graikijojemalant grūdus.

• Norvegija naudodama hidroenergiją pagamina net	99%	visos
šalies elektros.

• Dėl hidroenergijos statomos hidroelektrinės gali labai paveikti
tos vietos	augaliją ir gyvūniją.



Biokuras 

 

 

Kas yra biokuras ir kaip jis gaminamas? 

Biokuras –kuras gaminamas iš biomasės ir atliekų ir tai vienas atsinaujinančių energijos šaltinių. Biokuras yra 

kuras, gaminamas šiuolaikinių procesų metu iš biomasės, kurią sudaro biologiškai skaidžios biologinės kilmės 

žemės ūkio, miškų ūkio ir susijusių pramonės šakų, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, žaliavos, atliekos ir 

liekanos, įskaitant augalines ir gyvūnines medžiagas, taip pat biologiškai skaidžios pramoninės ir komunalinės 

atliekos. Biokuras gaminamas iš biomasės ir biokuro deginimo metu neišsiskiria CO2, todėl jis yra ekologiškas 

energijos  šaltinis. 

Kam yra naudojamas biokuras? 

Biodegalai – biokuras, tinkamas naudoti vidaus degimo varikliuose kaip degalai. Dažniausiai vartojamos 

biodegalų rūšys yra bioetanolis, biodyzelinas. Bioetanolis – etanolis (etilo alkoholis), pagamintas iš biomasės ir 

(ar) biologiškai skaidomos atliekų dalies, skirtas naudoti kaip biokuras. Biodyzelinas – metilo (etilo) esteris, 

pagamintas iš augalinės kilmės aliejų ar gyvūninės kilmės riebalų, prilygstantis dyzelino kokybei, skirtas naudoti 

kaip biokuras.   

 

Biokuro panaudojimas Lietuvoje: 

 Transporto kurui 

 Energijai gaminti 

 Centriniam šildymui 

 

Kitose šalyse biokuras yra naudojamas pašalinti dažus ir klijus, 

surinkti išsiliejusią naftą ir kaip pakaitalą kitų rūšių degalams. 

 

Keli įdomūs faktai apie biokurą: 

 Pasėlių pavertimas biokuru yra daug ekologiškesnis procesas, nei 

procesas kurio metu naftos produktai yra rafinuojami, todėl mažiau 

anglies dvideginio išmetama kiekvienam pagamintam kuro galonui. 

 Augalai, iš kurių gaunamas biokuras, yra natūralūs anglies dioksido 

absorbentai. Plėtodami šių augalų sodinimą (ir biokuro pramonę), 

laikui bėgant, bus mažinamas ir pavojingų anglies dvideginio dujų 

atmosferoje kiekis, tiesiog juos auginant. 

 

Deimantė Dzvinelytė 2c 
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SAULĖS ENERGIJA

Galingiausias 
energijos 
šaltinis.

Pirmąjį Saulės 
kolektorių pagamino 
šveicarų mokslininkas 

Horaceas de 
Saussureas

Lietuvą pasiekiantis 
Saulės energijos 

kiekis yra 
pakankamas, kad 

būtų galima 
šiluminę energiją.

Šiluma, kurią 
išspinduliuoja 
saulė, gali būti 

naudojama karšto 
vandens gamybai ir 
pastatų šildymui. 

Karšto vandens 
gamybai 
reikalingi 

įrenginiai –
Saulės 

kolektoriai. 

Lietuvoje 
pastaruoju metu 
labai domimasi 

fotoelektros
šaltiniais

Saulės moduliai, 
montuojami tiek 
ant namo stogo, 
tiek ant žemės.



Hidroenergija 

Hidroenergija – atsinaujinančiosios energetikos rūšis, kuri  

energiją išgauna iš judančio vandens jėgos. Prie hidroenergijos 

galima priskirti potvynių, atoslūgių ir bangų energiją. 

 

Veikimo principas: 

Krentančio vandens sukama vandens turbina, sujungta su elektros energiją gaminančiu 

generatoriumi, hidroelektrinėse sukuria mechaninę energiją elektros energijai gaminti. Priklausomai 

nuo vandens slėgio naudojamos skirtingo tipo turbinos. 

 

Naudojimas 

Vandens energija gali būti panaudota mechanikoje ir elektros 

gamyboje. Dabar pasaulyje daugiausia naudojama krintančio 

vandens energija, kuriai išgauti statomos užtvankos, o greta 

įrengiamos hidroelektrinės. 

Lietuvoje 

Hidroelektrinės skirstomos į didelės galios (daugiau kaip 10MW) ir mažos (iki 10MW). Lietuvoje 

didelį hidroenergijos potencialą turintys šaltiniai yra Nemuno ir Neries upės.  

Didžiausia elektrinė Lietuvoje, naudojanti atsinaujinančius elektros išteklius elektros energijos 

gamybai, yra Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė. Ji kasmet pagamina apie 4 proc. Lietuvoje 

suvartojamos energijos, arba daugiau kaip 40 proc. visos energijos, gaminamos šalyje naudojant 

AEI. 

Įdomu 

 Tai yra vienas seniausių energijos šaltinių planetoje. Šią technika anksčiau naudodavo 

ūkininkai, pvz. grūdų malimui. 

 Niagaros kriokliai buvo pirmasis Jav veikiantis hidroenergijos šaltinis. 1881m. Charles 

Brush sukurto įrenginio gaunama energija buvo naudojamų sutemus apšviesti miesto gatves. 

 Hidroenergijai statomos užtvankos kenkia gamtai, trukdo žuvų migracijai bei užlieja 

didelius protus. 

 Hidroenergija yra labai pigus energijos šaltinis. 

 Pirmoji hidroelektrinė Lietuvoje – 1903m. Virvytės upės Kairiškių dvaro popieriaus fabrike 

įrengtas elektros generatorius, kurį suko vandens ratas. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEtvanka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrin%C4%97


Saulės Energija 
Kas yra Saulės energija ? 
 
Tai yra atsinaujinantis energijos šaltinis, kuri susikuria energijai išsiskyrus Saulėje, įvairių 
reakcijų metu, ir patekus į žeme lemia klimata ir palaiko gyvybę. 

 
Kaip gaunama ir kaip naudojama ši energija ? 
 
Saulės energija yra gaunama saulės kolektoriams sutelkiant saulės spinduliu teikiama 
šilumą tada tą šilumą paverčiant į elektrą. 
Ši energija yra naudojama: pavieniams namams apšildyti, apšvietimui, pastatų vėdinimui, 
baterijų krovimui. 
 
Saulės energijos panaudojimas Lietuvoje. 
 
Lietuvoje saulės energija yra naudoja kaip individualių namų energijos šaltiniu, nes Lietuvoje 
didelė dalis gyventojų gyvena savo privačiuose butuose ar namuose. 
Įdomūs faktai. 
 
Saulės kolektorių yra dvi rūšys:  stacionarūs ir saulės sekantys, saulės sekantys saulės 
kolektoriai yra efektingesni , nes ju kryptis keičiasi su saulės rotacijomis. 
Saulės kolektorius galima įsirengti beveik bet kam ir jei energijos yra sukaupta per daug 
energijos jas gali parduoti kompanijos ar individams. 



g   
Vėjo energija – vėjo kaip oro judėjimo 

energija. Didžioji dalis tos energijos pasireiškia 

aukštuosiuose oro sluoksniuose, kur nuolat pučia 

~160 km/val. greičio vėjai. Galų gale vėjo energija 

dėl oro trinties virsta oro šiluma. 

Vėjo energetikoje vėjo energija verčiama 

į elektros energiją, panaudojant vėjo turbinas. Tai 

viena iš mažiausiai aplinkai kenkiančių 

energetikos šakų. Tačiau ir ji daro žalos aplinkai. 

Paukščiai (ypač reti plėšrieji paukščiai), 

šikšnosparniai yra numušami besisukančių vėjų 

jėgainių sraigtų.  

 2005 m. pasaulyje vėjo energija sudarė 1 proc. 

(arba 58 982 MW) visos pagaminamos elektros 

energijos. Pasinaudojant vėjo turbinomis, 

pagaminta elektra sudaro 23 proc. Danijos, 8 

proc. Ispanijos ir 4,3 proc. Vokietijos elektros 

energijos. Pasaulyje pagaminamos vėjo energijos 

kiekis nuo 1999 m. iki 2005 m. išaugo keturis 

kartus. 

2019 m. Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai 

pagamino 1,45 TWh (1453 GWh) elektros 

energijos: 28% daugiau nei 2018 m., kai vėjo 

elektrinės pagamino 1,14 TWh (1139 GWh). Tai 

yra 13% galutinio Lietuvos elektros energijos 

suvartojimo. Bendrai atsinaujinantys energijos 

šaltiniai 2018 m. pagamino 2,9 TWh elektros 

energijos – 26% galutinio elektros energijos 

suvartojimo 

Įdomus faktai: 

1. Vėjo jėgainės 2014 m. 

pagamino daugiau nei 6 proc. 

visos šalyje suvartotos energijos. 

Tai – didžiausias savas elektros 

generavimo šaltinis Lietuvoje. 

2. Kompanija „Google“ teigia, jog 

tiki švarios energijos ateitimi ir 

tam, kad ji virstų realybe, į vėjo ir 

saulės energetikos projektus jau 

investavo daugiau nei 2 

milijardus JAV dolerių. 

3. Birželio 15 d. visame 

pasaulyje švenčiama Pasaulinė 

vėjo diena. 
 

 Karolina Smuško 2F 

https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Trintis
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iluma
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektra
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jo_turbina
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energetika
https://lt.wikipedia.org/wiki/2005
https://lt.wikipedia.org/wiki/Danija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ispanija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1999
https://lt.wikipedia.org/wiki/2005
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Sandra Skardžiūtė 2e 

Geoterminė energija 

Geoterminė energija - atsinaujinanti šiluminė energija , akumuliuota žemės gelmėse. Šią energiją generuoja Žemės vidutiniuose 

sluoksniuose vykstantys branduoliniai ir gravitaciniai procesai.  

Geoterminė energija naudojama dviem būdais: 

 Tiesiogiai kaip šiluminė energija. Pvz., karštas gelmių vanduo naudojamas namams apšildyti. 

 Geoterminis vanduo karštesnis nei 150 °C, gali būti panaudotas elektros energijai gaminti.  

Geoterminė energija Lietuvoje 

Lietuvoje yra pakankamai stambi Baltijos anomalija, kurios sudėtyje yra ir Vakarų Lietuvos teritorija, 

išplitusi Vakarų Lietuvoje ir Baltijos jūros akvatorijoje, taip pat Kaliningrado srities šiaurės vakarų dalyje iki 

Elando ir Gotlando salų Švedijoje ir į pietvakarius nuo jų. Geoterminės energijos ištekliai Vakarų Lietuvoje 

yra dideli. Manoma, kad viena pora gręžinių vidutiniškai gali tarnauti 10–20 metų. 

Geoterminių išteklių klasifikacijos 

Pagal Tarptautinės geoterminių išteklių 

tarybos klasifikaciją skiriamos 5 rūšys: 

 Hidroterminė; 

 Geologinio slėgio; 

 Magmos; 

 Karštų sausų uolienų; 

 Žemės. 

 

 

Pagal temperatūros lygį visos 

geoterminės energijos panaudojimo 

technologijos skirstomos į tris grupes: 

 Aukštos temperatūros 

technologijos (> 150 laipsnių C ) 

 Vidutinės temperatūros 

technologijos ( 100-150 laipsnių 

C) 

 Žemos temperatūros 

technologijos (30-100 laipsnių C) 

 

Pagal panaudojimo sritį tos pačios 

technologijos skirstomos į 4 grupes: 

 Elektros energijai gaminti; 

 Tiesiogiai šildyti; 

 Šildymui naudojant šilumos 

siurblius; 

 Kitoms reikmėms.

Įdomūs faktai: 

 Geoterminės energijos pagrindinis privalumas yra tas, kad ji, palyginus su kitais energijos gavybos būdais ji yra saugi. 

 Pirmoji geoterminė turbina naudojant tiesiogiai sausą geoterminį garą buvo pastatyta 1904 m Lardarelle , Italijoje. 

 Geoterminė energijos pagrindinis energijos nešiklis (šilumnešis) yra vanduo, jis gali būti panaudotas vėl ir vėl.  

 Šios energijos rūšies gavybai nereikalingos ypatingos ar besikeičiančios klimatinės sąlygos.  

 Energijos gavyba gali vykti visą parą. 

 Plačiausia geoterminės energijos jėgainių grupė pasaulyje yra JAV geotermijos laukų Kalifornijoje vietovėje The Geysers. 

 2008 metais pasaulyje geoterminė energija sudarė 1%. 

 Filipinai ir Islandija yra vienintelės šalys, generuojančios reikšmingą dalį jų elektros gamybos panaudojant geoterminę energiją. 

Abiejose šalyse 15-20% enegijos gaunama iš geoterminių jėgainių.  
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                 Vėjo ernergija 

Siekiant pagerinti gamtosaugines sąlygas, vis plačiau naudojama vėjo energija. Tai oro judėjimo 

energija, naudojama energijai gaminti. Vėjo energijos potencialas labai priklauso nuo geografinės 

padėties ir žemės dangos reljefo. 

Energijos gavimas- vėjo kinetinė energija paverčiama į elektros energiją, panaudojant vėjo jėgaines.  

Ši energija naudojama buityje, o perteklius atiduodamas į tinklą. 

Vėjo jėgainės įrengiamos ne tik lygumose, kalvų viršūnėse ar jūros pakrantėse. Pastaruoju metu vis 

daugiau vėjo jėgainių parkų įrengiama atvirose jūrose, kur pučia stipriausi vėjai. 

2003 m. Skuode pastatyta ir įjungta į bendrąjį elektros tinklą iš Danijos perkelta 160 kW vėjo 

elektrinė. Ir nors ilgą laiką po pastatymo ji neveikė dėl techninių sutrikimų, tai buvo Lietuvos vėjo energetikos pradžia. 

Lietuvoje vis daugiau pagaminama elektros, panaudojant vėjo energiją. Elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB Litgrid duomenimis, 

šalyje dabar jau veikia 21 vėjo jėgainės parkas ir 125 pavienės mažesnės galios vėjo jėgainės. 

Įdomūs faktai:  

1. Vėjas – didžiausias elektros energijos šaltinis Lietuvoje  

2. Vėjo pagaminamos elektros pakanka daugiau kaip 1 mln. 

gyventojų  

3. Lietuvoje veikia 23 vėjo jėgainių parkai  

4. Vėjo jėgainės vis dažniau statomos ne tik sausumoje, bet ir 

jūroje.  

5. Ateityje vėjo energetika taps vienu iš pagrindinių elektros šaltinių. 

Goda Varnaitė 2a 

https://lt.wikipedia.org/wiki/2003
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skuodas
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Saulė Vildžytė 2c 

 

Biodegalai 
Kas tai? 

➢ Biodegalai – tai yra biologinės kilmės degalai, skirti motorinėms transporto 

priemonėms. Tai atsinaujinantis, švaresnis degalų pakaitalas, tinkantis tiek 

benzinu, tiek dyzeliu varomam varikliui. 

Kokios yra rūšys bei gavimo procesas? 

Didžioji biodegalų dalis gaminama iš maistinių kultūrų. 

Biodegalų pagrindinės rūšys yra: 

➢ Bioetanolis;  
➢ Biodyzelinas. 

 Bioetanolis yra gaminamas iš krakmolo (bulvių, grūdų), cukraus 

(cukranendrių, cukrinių runkelių) turinčių žaliavų ir lignoceliuliozės (medienos, šiaudų, 

komunalinių atliekų). Bioetanolis yra labiausiai pasaulyje paplitę 

biodegalai. Automobilio variklio techninių pakeitimų nereikia tada, 

kai bioetanolio priemaišos benzine neviršija 20 proc. 

 Biodyzelinas gaminamas iš augalinės kilmės 

aliejaus (sojos, rapsų, linų, saulėgrąžų ir kt.) ir alkoholio (metanolio 

arba etanolio). 

 Biodyzelinas, pagamintas iš rapsų aliejaus, pasižymi geriausiomis 

savybėmis, kadangi yra tinkamiausias naudoti šaltesnio klimato šalyse. Biodyzelinas gali 

būti naudojamas tiek grynas, tiek ir mišiniuose su tradiciniu 

dyzelinu. Kaip ir bioetanolio, taip ir biodyzelino mišinius galima 

naudoti įprastiniuose varikliuose be techninių pakeitimų, jei jo 

priemaišos benzine neviršija 20 proc. 

 Palyginti su tradiciniais degalais, naudojant biodegalus į 

aplinką patenka mažiau kenksmingų medžiagų ir mažinama priklausomybė nuo 

importuojamų iškastinių energijos išteklių.  

 

 

Kur yra naudojami? 

 Biodegalai yra naudojami kaip degalai vidaus degimo, dyzeliniams, 

Stirlingo ir kituose varikliuose, dažniausiai automobilių transporto reikmėms. 

Kaip naudojami Lietuvoje? 

 Šiuo metu Lietuvoje gaminami tik pirmos kartos 

biodegalai. Pirmos kartos biodegalai – degalai, kuriems kaip 

žaliava naudojami maistiniai augalai, turintys lengvai išgaunamų 

cukrų, krakmolo ir aliejaus. Gamybos metu cukrūs 

sufermentuojami į bioetanolį, o iš riebalinių rūgščių 

transesterifikacijos būdu pagaminamas biodyzelinas. Šios kartos biodegalai susiduria su 

daugeliu problemų, nes jų gamybos didinimas kelia grėsmę maisto produktų gamybai ir 

bioįvairovei. Be to, jų gamyba brangesnė, lyginant su degalų gamyba iš naftos. Kai kada 

biodegalų gamybos metu šiltnamio efektą skatinančių dujų emisijų išsiskyrimas yra 

didesnis, nei tradicinių degalų, jei vertinamas visas gyvavimo ciklas, įskaitant trąšų gamybą, 

transportavimą ir pan. 

Įdomūs faktai: 

➢ Daugiausiai biodegalų (bioetanolio) yra naudojama Brazilijoje ir JAV. 

 

➢ Biodegalams gali būti naudojamos cukranendrės ir rapsų 

aliejus. 

 Mažėjant iškastinio kuro rezervams ir brangstant jo 

gavybai bei gamybai, biokuro panaudojimas transporte suteikia šias teigiamas 

galimybes: 

▪ Demonopolizuojama degalų tiekimo rinka, dažnai priklausanti nuo užsienio 

ekonominių ir politinių faktorių; 

▪ Degalų gamyba vyksta netoli jų vartojimo, todėl sumažėja pačių degalų 

transportavimo išlaidos; 

▪ Suteikiamos naujos galimybės žemės ūkio įmonėms; 

▪ Svarbiausia – mažinama tiesioginė aplinkos tarša, nes beveik visa biokuro gamyba 

ir vartojimas dalyvauja uždarame gamtos cikle. 
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Energija ir jos rūšys 

Geoterminė energija 

Geoterminė energija yra šiluminė energija, sukurta ir saugoma Žemėje. Žemės vidinė šiluma 

yra šiluminė energija, gaunama dėl radioaktyvaus skilimo ir nuolatinių šilumos nuostolių dėl 

Žemės susidarymo. Temperatūra ties šerdies ir mantijos riba gali siekti daugiau kaip 4000 ° C 

Dėl aukštos temperatūros ir slėgio Žemės viduje kai kurios uolos ištirpsta, o kieta mantija 

elgiasi plastiškai, todėl mantijos dalys konvekciškai kyla į viršų, nes ji yra lengvesnė už 

aplinkinę uolą. Pluta plutoje kaitinama uola ir vanduo, kartais iki 370 ° C. Klaipėdos 

parodomoji geoterminė jėgainė, pirmoji geoterminė jėgainė Baltijos jūros regione. 

 

.  

Geoterminė energija naudojama trimis pagrindiniais būdais: 

1. Tiesioginis naudojimas: Karštas vanduo geoterminiuose rezervuaruose gamina šilumą 

ir garą, kuriuos galima tiesiogiai naudoti keliems tikslams. Šis karštas vanduo 

išgaunamas iš šulinio ir tada tiekiamas vamzdynais, šilumokaičiu ir valdikliais pagal 

paskirtį; 

2. Elektros gamyba: geoterminė energija gali būti naudojama ne tik tiesiogiai, bet ir 

energijai gaminti (panaši į saulės ir vėjo energiją). Geoterminės jėgainės surenka 

gilias geoterminės energijos, tiek garo, tiek karšto vandens, nuosėdas ir naudoja jas 

turbinoms, kurios nuosekliai gamina elektrą; 

3. Šildymas ir vėsinimas yra dažniausiai naudojamas geoterminei energijai. 

Įdomūs faktai: 

• Didžiausias karštas šaltinis pasaulyje yra Frying Pan ežeras Naujojoje Zelandijoje. Tai 

siekia apie devynis hektarus, o vidutinė temperatūra yra 55 °C; 

• Geoterminė energija yra daugiau nei 2000 metų ir manoma, kad ji pirmą kartą 

naudojama Kinijoje; 

• Geoterminė energija išmeta 0,03% anglies ir 0,05% gamtinių dujų emisijų; 

• Islandija turi daug ugnikalnių, karštųjų versmių ir geizerių; 87% šalies namų yra 

šildomi naudojant geoterminę energiją. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_parodomoji_geotermin%C4%97_j%C4%97gain%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97dos_parodomoji_geotermin%C4%97_j%C4%97gain%C4%97


Geoterminė energija - šiluminė gilesniųjų žemės 

sluoksnių energija.

Ši energija yra naudojama namams šildyti 

tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje.

Tiesiogiai kaip šiluminė energija. Pvz., karštas gelmių 

vanduo naudojamas namams apšildyti.

Kaip energijos šaltinis elektros energijai generuoti.

Emilis Urbanavičius 2F

Faktai:

Geoterminės jėgainės gali išbalansuoti 

seisminį stabilumą.

Geoterminės jėgainės vis tiek išmeta 

anglies dioksido ir azoto oksido dujas, 

tiesa labai mažą kiekį.
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Saulė ir vėjas 
 

 

Saulė – artimiausia Žemei žvaigždė, 

ryškiausias mūsų dangaus objektas. Žemė ir 

kitos Saulės sistemos planetos skrieja aplink 

Saulę. Išskyrus nedideles išimtis, Saulė yra 

vienintelis energijos šaltinis Žemei, ir beveik 

visos gyvybės rūšys priklauso nuo 

fotosintezės, kuri galima tik dėl Saulės 

energijos. Saulė skleidžia šviesą ir šilumą 

žemės gyventojams. 

Vėjas – oro srautas greitai judantis 

paraleliai žemės paviršiui. Tai dujinis 

reiškinys, neturintis spalvos, permatomas, 

bet mes vėją puikiai jaučiam ir galim 

suprasti ar yra vėjas ir kokio jis stiprumo 

pagal aolinkoje esančius objektus kaip 

medžiai. 

 

Saulės teikiama šviesa ir šiluma yra panaudojama 

kaip alternatyvus energijos šaltinis. Manau 

daugeliui jau yra žinoma, kad Saulės energija 

verčiama elektros energija naudojant Saulės 

baterijas, Saulės jagaines. 

 

 

 

 

 

 

Vėjo energetikoje vėjo energija verčiama į elektros energiją, 

panaudojant vėjo turbinas. Tai Paukščiai (ypač reti plėšrieji 

paukščiai), šikšnosparniai yra numušami besisukančių vėjų jėgainių 

sraigtų. Ši problema ypač aktuali paukščių migracijos keliuose. 

Plėšrieji paukščiai, pastebėję jėgainių numuštus negyvus paukščius – 

t. y. maistą, lėtai leidžiasi, kol ir patys žūva nuo sraigtų.  

 Ar įmanoma surinkti pinigų vėjo jėgainei per dieną? Tai padarė 1700 olandų namų ūkių, kartu 

surinkę 1,3 mln. eurų per 13 valandų ir įsigiję ne ką kita, o visą vėjo jėgainės akcijų paketą. Šis 

įvykis pateko į pasaulio istorijos metraščius kaip didžiausia minios finansavimo būdu surinkta 

suma per trumpiausią laiką. 
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Saulės energija
Saulės teikiama šviesa ir šiluma yra panaudojama kaip alternatyvus 

energijos šaltinis

Saulės energija renkama 

naudojant Saulės kolektorius

Lietuvoje nėra gerų sąlygų saulės elektrinėms statyti, nes 

mūsų šalyje nedaug saulėtų dienų. Tačiau buityje 

naudojamos saulės baterijos gali padėti namų ūkiams iš 

dalies apsirūpinti elektros energija.

Saulė yra pats galingiausias atsinaujinančiosios energijos šaltinis Žemėje

Saulė teikia dviejų rūšių energiją – šviesą ir 

šilumą.

Gali būti naudojama: vandens šildymui, 

namų šildymui, baterijų krovimui, 

elektromobiliams.

Saulės šviesa užtrunka 8 minutes, kad pasiektų žemę ir kelias sekundes, kad pasiektų saulės elektrinių 

modulius.

Didžiausia saulės elektrinė 2019 metais pastatyta Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Saulės elektrinių pagamintą nesunaudotą elektrą galima saugoti saulės baterijose.

Julija
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                                 Saulės energija 

Saulės energija yra spinduliavimo energija (šviesos ar karščio), kurią skleidžia saulė. Saulės 

šviesos energija gali būti naudojama šilumos ir elektros energijos gamybai. Saulės 

spindulinė energija paverčiama į šilumos energiją saulės kolektoriuose, o elektros energija 

gaunama tiesiogiai iš saulės šviesos. 

Saulės energija yra viena švariausių, ji paverčiama elektra naudojant saulės elektrinių 

modulius. Saulė gyvuoja 4,6 milijardų metų, temperatūra joje siekia 5,500 °C, ji 330 000 

kartų didesnė už žemę, taigi ši didžiulė žvaigždė turi milžinišką energijos potencialą, kurį 

žmonija siekia vis geriau išnaudoti. 

                                                                                                  

Plokštieji saulės kolektoriai veikia tik tada, kai šviečia saulė, t. y. esant tiesioginei 

radiacijai. Jų pagrindinis elementas yra absorberio plokštės. Jos padengtos specialiomis 

juodojo nikelio, chromo ar kristalo dangomis, kurios pritraukia šilumą, ir kolektoriuje 

esantis įkaitęs specialus skystis teka į šilumokaitį, kur ir pagaminamas karštas vanduo. 

Įdomūs faktai: 

1. Saulės šviesa užtrunka 8 minutes, kad pasiektų žemę ir keliomis sekundėmis 

daugiau, kad pasiektų saulės elektrinių modulius. 

2. Saulės energiją dabar galima naudoti oro kondicionieriams, karšto vandens 

pašildymui, dujoms ir naftai pakeisti bei elektrai gaminti. Tai pigus ir ekologiškas 

energijos šaltinis. 

3. Saulės elektrinės veikia tyliai, jos nesukuria pavėsio, skirtingai nei vėjo elektrinės, 

todėl jas patogiau įsirengti nuosavame žemės sklype ar ant stogo. 

4. Saulės energija nieko nekainuoja, tačiau iš jos gaminamos elektros kainą sudaro 

jėgainių įrengimas ir elektros perviršiaus saugojimas tinkluose. 

 

 

 

  

 



Biodegalai 

Biodegalai – iš biomasės pagaminti skystieji arba dujiniai transporto degalai, naudojami energijai gaminti. Populiariausios šių degalų rūšys yra 
bioetanolis – benzino analogas, biodyzelinas – dyzelino analogas. Augdami augalai savo gyvybiniuose procesuose naudoja anglies dioksidą ir išskiria 
deguonį, tai reiškia, kad augdami augalai naudoja anglies dioksidą, o iš jų pagaminti biodegalai, jiems sudegus vidaus degimo varikliuose, anglies 
dioksidą išskiria. Todėl tas bendras ciklas yra beveik lygus nuliui.  

 

Kaip gaminamas biodyzelinas Bioetanolis 

Ūkiuose užauginami rapsai.  Bioetanolis yra alkoholis, Lietuvoje gaunamas 
fermentacijos būdu iš cukrinių runkelių ar kviečių.  

Dažniausiai iš nesunaudotų rapsų sėklų 

spaudžiamas aliejus. 

 

Svarbiausias bioetanolio pranašumas, palyginti su tradiciniais degalais, – į 

atmosferą mažiau išmetama kenksmingų medžiagų.  

Aliejus perdirbamas į riebiųjų rūgščių me tilo esterį 

RRME. 

Etanolis  sudega geriau, taigi mažiau išmetama anglies oksido (CO) ir 

angliavandenilių. Etanolis dega esant žemesnei temperatūrai, todėl 

gerokai sumažėja ir azoto oksidų degimo produktuose, tačiau 2–4 kartus 

padaugėja acetaldehido. 

RRME gabenamas į naftos perdirbimo gamyklą, ten jo 

įmaišoma į mineralinį dyzeliną.  

Įdomūs faktai: 

• Biodyzelinas gali sukelti guminių dalių irimą, „nugraužti“ cinkuotas 

detales, pakenkti dažams. 

• Vienas svarbesnių dalykų – biodegalai yra mažiau stabilūs. T. y. 

ilgiau sandėliuojant kinta jų savybės: iš aplinkos absorbuojamas 

deguonis, degalai oksiduojasi, susidaro dervos. Taip pat tokie 

degalai traukia drėgmę. 

Optimalus biologinių dyzelinių degalų mišinys gaunamas 35 proc. RME 

sumaišius su 65 proc. tradicinių dyzelinių degalų. Tokie degalai yra 

vadinami tradiciniais, nes pagaminti iš aliejaus, bet ne iš atliekų ar 

panaudotų žaliavų, beje, tokie vadinami pažangiaisiais. 

• Bioetanolis gali būti naudojamas vietoj MTBE ( metiltretbutiletrio) 

benzino oktaniniam skaičiui padidinti. Bioetanolio energinė vertė 

sudaro 2/3 benzino vertės, tačiau pastarojo gamybos išlaidos 

maždaug 2–3 kartus didesnės nei benzino gamybos išlaidos iš 

žalios naftos. 

 



Kinetinė energija 
 

 

   Kinetinė energija – kūno energija, susijusi su to kūno judėjimu. 

 

Ji apibūdinama kaip darbas, kurio reikia išjudinti tam tikros pastovios masės kūną iš ramybės 

būsenos iki tam tikro judėjimo greičio. 

 

 

Kinetinė kūno energija nekinta, kol nekinta kūno judėjimo greitis ir masė. 

 

Kūno kinetinės energijos didumas priklauso nuo kūno masės ir greičio. 

 

 Kinetinės energijos, kaip ir bet kokios energijos, matavimo vienetas yra džaulis. 

 

Greičiui padidėjus dvigubai, kinetinė energija padidėja keturgubai. Į tai atsižvelgiama nustatant 

leistiną transporto priemonių greitį. 

 

Jeigu kūno pagreitis a, tai kūną veikia jėga F=ma. Su tokia pat jėga kūnas m veiks stabdantį 

kūną. Norint surasti darbą, padarytą kūno m, reikia dar sužinoti kelio ilgį S iki visiško jo 

sustojimo. Tolygiai judant kūnui, kelio ilgis bus  S=a2/2a 

 

https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Energija
https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Darbas_(fizika)
https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%97
https://lt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramyb%C4%97s_b%C5%ABsena&action=edit&redlink=1
https://lt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramyb%C4%97s_b%C5%ABsena&action=edit&redlink=1
https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Greitis
https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Greitis
https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%97
https://lt.m.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEaulis
https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Transportas
https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Pagreitis


 

gauna naudodami Saulės kolektorius. Saulės   

kolektoriai yra 2 rūšių.   

• 1rūšis:  

Plokštieji- Plokštieji saulės kolektoriai veikia tik tada, 

kai šviečia saulė, t. y. esant tiesioginei radiacijai. Jų 

pagrindinis elementas yra absorberio plokštės. Jos 

kolektoriuje esantis įkaitęs specialus skystis teka į 

šilumokaitį, kur ir pagaminamas karštas vanduo.                                                                                        

• 2 rūšis:  

Vakuuminis saulės kolektorius yra sudarytas iš 

atskirų sandarių vamzdelių, o jų viduje 

esančios varinės plokštelės, kaitinamos saulės 

spindulių, kaupia energiją. Šiuose 

kolektoriuose nėra jokios izoliacinės 

medžiagos, kadangi kiekviename vamzdelyje 

yra vakuumas, tampantis pačia efektyviausia 

šilumos izoliacija, taigi šilumos nuostoliai iš 

viso nepatiriami.   

 

ĮDOMUS FAKTAS!: 

 Pirmasis motoras varomas saulės energijos buvo išrastas 1861 metais, jį išrado/ 

sukūrė Augustas Mušas. 

 2004 metais tik 0,045% pasaulio elektros energijos pagaminta iš Saulės energijos. 



  

Apibūdinimas 

Vėjo kaip oro judėjimo energija. 

Didžioji dalis tos energijos pasireiškia 

aukštuosiuose oro sluoksniuose. 

Gavimas 

Rotorai, į kuriuos pučia vėjas, 

pradeda suktis. Rotoras kartu suka 

kintamos srovės dažnio generatorių. 

Generatorius dėl elektromagnetinės 

indukcijos indukuoja elektros srovę. 

Panaudojimas 

Vėjo energija naudojama aprūpinti 

elektra įvairius pastatus, 

gyvenamuosius namus, gamyklas. 

Panaudojimas Lietuvoje 

Lietuvoje taip pat vėjo energija naudojama buityje ir 

pramonėje. Žmonės yra skatinama naudoti šia 

energijos rūšį buityje. 

Lietuvoje yra gerinamos politinės sąlygos naudotis 

vėjo jėgainių gaminama energija. Ruošiamas 

sprendimas, kuris leis ne tik gaminti sau elektrą, bet 

ir parduoti ją elektros tinklams. 

Įdomūs faktai 

Vėjo turbina turi net 8000 skirtingų 

komponentų. 

Didžiausia pasaulyje vėjo turbina yra 

Haliade-X 13 MW. Šios turbinos 

vienas sparnas yra beveik futbolo 

aikštės ilgio. 



Vėjo energija 

 Vėjo energija – oro judėjimo energija, 

naudojama energijai gaminti.  

Vėjo energijos potencialas labai priklauso nuo 

geografinės padėties ir žemės dangos reljefo.  

Vėjo kinetinė energija paverčiama į 

elektros energiją, panaudojant vėjo 

jėgaines. 

Vėjo energetika auga sparčiausiai iš visų 

energetikos rūšių. 

 Geriausios vietos vėjo parkų 

įrengimui yra kalvų viršūnės, 

lygumos, jūros pakrantės. Vis 

daugiau vėjo parkų įrengiama 

atvirose jūrose, už kelių dešimčių 

kilometrų nuo kranto, nes čia pučia 

stipriausi vėjai. 

 

  Lietuvoje palankiausia vieta vėjo 

jėgainėms yra vakarinė šalies dalis. 

 

 

Vėjo energijos dėka pagamintos elektros 

naudojimo spektras gan platus. 

Ji naudojama ir buityje ( pvz. krauname 

telefoną, žiūrim TV ir t.t.) , ir pramonėje, 

ūkyje ir paslaugų sektoriuje. 

 

 Lietuva taip pat seka didžiųjų šalių, 

naudojančių alternatyviuosius 

energijos šaltinius, pavyzdžiu ir 

propaguoja vėjo vėgainių 

pritaikymą buityje. 

 

 

Iš vėjo pagaminta energija: 

 leidžia sumažinti oro taršą ir 

klimato kaitos padarinius; 

 kuria naujas darbo vietas, skatina 

regioninę plėtrą, augimą ir 

inovacijas; 

 padeda sumažinti iškastinio kuro 

importą;  

 FAKTAI: 

 Danai sugalvojo, kaip gaminti 
vandenilį, kad tai būtų ekonomiškai 
naudinga ir kaip tam panaudoti 
jūrines vėjo jėgaines 

 
 Vėjas – didžiausias elektros 

energijos šaltinis Lietuvoje 
 

 Danijoje vėjo energetika įsitvirtino 

ypač stipriai: 2015 metų gegužės 18 
d. visa šalis net 22 valandas naudojo 
vien vėjo pagamintą energiją. 
 

 JAV pradedamos kurti skraidančios, į 
balionus panašios ir dideliame 
aukštyje galinčios veikti oro turbinos, 
kurias aukštyn iškelia tam skirti 

aitvarai. 
 
 
 

Lina Bartoševičiūtė 2e 
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Hidroenergija yra 

atsinaujinančios 

energijos rūšis, 

išgaunama iš krentančio 

arba tekančio vandens 

jėgos, naudojama gauti 

elektrai. 

Hidroenergija 

Kaip išgaunama  

elektros energija : 
vanduo iš rezervuaro teka 

vamzdžiu, kuris 

kontroliuoja vandens 

srautą, link turbinos. Ten 

tekėdamas vanduo 

sukuria potencinę 

energiją, kuri sukdama 

turbiną sudaro mechaninę 

energiją, kurią 

generatorius paverčia 

elektros energija. 

 

Privalumai : 

1. Tekančio vandens energija neišsenka 

2. Pagaminta energija yra nebrangi 

3. Sumažina potvynių riziką 

4. Mažai kenkia gamtai. 

Didžiausia Lietuvos 

hidroelektrinė – Kauno Algirdo 

Brazausko, per metus 

pagamina 4% Lietuvoje 

suvartojamos elektros 

energijos, bet daugiau nei 

40% energijos kuri pagaminta 

naudojant atsinaujinančius 

energijos šaltinius 

Niagaros krioklių hidroelektrinė 

Įdomūs faktai : 

 Didžiausia ir galingiausia yra Kinijojos trijų 

tarpeklių hidroelektrinė. 

 Lietuvos pirmoji hidroelektrinė buvo 

pastatyta 1910 m., Anykščiuose. 

 Pirmoji komercinė hidroelektrinė buvo 

įrengta Niagaros kriokliuose 1879 m. 

 Indijoje žmonės hidroenergiją pradėjo 

naudoti malūnuose malti grūdams, net 

~500 m. pr. Kr. 



BIODEGALAI 
 

 

Biodegalai – vienas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, biokuras, pagamintas iš biomasės ir 

naudojamas kaip degalai vidaus degimo, dyzeliniams, Stirlingo ir kituose varikliuose, 

dažniausiai automobilių transporto reikmėms. 

Biodegalų gaminimo procesas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ši energijos rūšis pagrinde yra naudojama automobilių degalams arba variklio veiklai pagerinti. 

Biodegalams gaminti naudojami: 

  cukraus turinčios žaliavos: cukranendrės, cukriniai runkeliai, 

 krakmolo turinčios žaliavos: bulvės, grūdai, lignoceliuliozė, mediena, šiaudai, 

 komunalinės atliekos. 

 Rapsai 

Perdirbant šias medžiagas gauname biodegalus. 

BIODEGALAI LIETUVOJE 

Didelės degalų įmonės ,pvz: Viada, remia Lietuvos ūkį , kurui gaminti naudodamos 
lietuviškus rapsus. Lietuva dar vis nėra tokia pažengusi šioje srityje , kaip Amerika ar 
Brazilija , tačiau lietuviai yra skatinami naudoti biodegalus , dėl jų puikių privalumų 
(aukščiausia kokybė , žymiai mažesnė tarša t.t). 

Įdomūs faktai apie biodegalus:1) Naudojant biodegalus , išmetama nuo 50 iki 72 proc. 
mažiau CO2. 2) 36 proc. Visos atsinaujinančios energijos yra biodegalai. 3) Iki 2021 
biodegalai sumažins šiltnamio efektą net iki 21 procento. 

  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Atsinaujinantys_energijos_%C5%A1altiniai
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Urtė Kavaliauskaitė 2c 
VĖJO ENERGIJA 

Vėjo energija – oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti. 

Vėjo kinetinė energija paverčiama į elektros energiją, panaudojant vėjo jėgaines, kurios yra skirstomos yra du tipus pagal konstrukciją- horizontalios ir vertikalios ašies. 

Vertikalios ašies vėjo jėgainės. Šias turbinas rekomenduojama įrengti tose vietovėse, kuriose gyvenamieji pastatai yra arti vienas kito, kadangi jėgainių darbo metu 

keliamas triukšmas yra mažesnis ir nesijaučia jokios vibracijos. Be to, jas lengva montuoti ir naudotis, jų nereikia orientuoti pagal vėjo kryptį. Tačiau jos yra lėtaeigės ir 

pagamina mažiau energijos, nei horizontaliosios. 

Vėjo jėgainės, kurios sukasi ant horizontalios ašies, yra plačiausiai naudojamos. Dėl savo konstrukcijos jos yra greitaeigės, mažesnio svorio, jėgainės turbiną galima iškelti 

aukštai. Be to, vieno instaliuoto kilovato kaina yra mažesnė negu vertikalios ašies jėgainių. Tačiau trūkumas tas, kad jų negalima statyti arti gyvenamųjų pastatų, aukštus 

bokštus sudėtinga transportuoti, o vėjo turbinas – įdiegti. 

Veikimas: 

Vėjas aplink rotorių suka rotoriaus sparnus, jie užfiksuoja vėjo kinetinę energiją ir sukasi, 

paversdami ją mechanine energija. Šis sukimasis pasuka vidinį greičio veleną, sujungtą su 

greičių dėže, o tai padidina sukimosi greitį 100 kartų. Taip sukant elektrą gaminantį 

generatorių. Sukuriama elektros energija. Ši sukuriama energija yra panaudojama visur kur galima naudoti elektros energiją: nuo mūsų 

mobiliųjų telefonų iki namo apšiltinimo ir šviesos. 

Vėjo jėgainės Lietuvoje: 

Daugiausiai vėjo jėgainių yra statoma mažojoje Lietuvoje, pajūryje.  

Įdomūs faktai: 

1. Vėjas – didžiausias elektros energijos šaltinis Lietuvoje 

2018 m. Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai pagamino 1,1 TWh (1117 GWh) elektros energijos. Tai – daugiau kaip trečdalis šalyje pagamintos ir maždaug dešimtadalis suvartotos elektros energijos. 
2.Vėjo turbinos gali būti aukštesnės nei Sidnėjaus Operos namai. 
3.kiekvienais metais vėjo energija vis atpinga ir darosi prieinamesnė netgi paprastiems žmonėms. 
4.  Vėjo malūnai buvo naudojami dar 2000 metų per. Kr..Pirmą kartą jie buvo sukurti Persijoje ir Kinijoje. Senovės jūreiviai naudodavo vėjo jėgą plaukdami į skirtingas šalis, o ūkininkai - vandeniui pumpuoti ir grūdams 
malti. 
5. Didžiausia vėjo turbina pasaulyje yra Havajuose, JAV. Ji yra 20 aukštų aukščio ir turi futbolo aikštės ilgio ašmenis! 
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HIDROENERGIJA 
 

 

 

 

 

   

 

Pastačius užtvanką, vienoje jos pusėje 

vandens lygis būna aukštesnis, o 

kitoje – žemesnis. Susidaro krintančio 

vandens srautas, įsukantis turbinas, o 

šios – generatorius, kurie ir gamina 

elektros energiją.                                                    

Įdomūs faktai: 

∙ Didžiausios hidroelektrinės yra nepalyginamai galingesnės 

už didžiausias atomines jėgaines. 

∙ Hidroenergija gali būti panaudota ir dyzeliui gaminti. 

∙ Gerai apskaičiuota, suplanuota ir tinkamai įrengta 

hidroelektrinė gali padėti sumažinti klimato kaitą 

skatinančių dujų išsiskyrimą. 

∙ Niagaros kriokliai – tai ne tik turistų lankytinas objektas, 

tačiau juose yra įrengtos kelios hidrojėgainės. 

 

 

Valerija Glušenkova 2B 

Pasaulyje panaudojama apie 25 % vandens energijos išteklių. Pasaulio mastu hidroelektrinėse 

pagaminama apie 7 % elektros energijos ir ši dalis didėja. Yra valstybių, kurių hidroelektrinėse 

pasigaminama visa arba didžioji dalis energijos.  

Hidroenergija – atsinaujinančiosios energetikos rūšis, kuri energiją išgauna iš judančio vandens 

jėgos. Vandens energija gali būti panaudota mechanikoje ir elektros gamyboje. Dabar pasaulyje 

daugiausia naudojama krintančio vandens energija, kuriai išgauti statomos užtvankos, o greta 

įrengiamos hidroelektrinės. 

Šiuo metu Lietuvoje galingiausia hidroelektrinė 

yra Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Ji naktį, kai 

elektros poreikis yra sumažėjęs, panaudoja perteklinę 

kitų elektrinių energiją vandeniui į viršutinį rezervuarą 

pumpuoti. Dienos metu vanduo per turbinas teka žemyn 

ir taip gaminama elektros  energija. 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEtvanka
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HIDROENERGIJA 
Tai atsinaujinanti energetikos rūšis, kai patvenkto ir 

(arba) tekančio vandens energija, naudojama elektros 

energijai gaminti. 

 

HIDROELEKTRINIŲ VEIKIMAS: 

Hidroelektrinės turi dideles 

užtvankas, kurios suformuoja 

didelius dirbtinius 

rezervuarus. Iš šių tvenkinių 

bėgantis vanduo ir suka 

uždaras turbinas, kurios suka 

elektros generatorius. 

 

Hidroelektrinės paprastai statomos prie upių, 

užtvankų ar tvenkinių. Didžiosios upės Nemunas 

ir Neris – tai didelį hidroenergijos potencialą 

turintys šaltiniai, o visos kitos upės – mažą 

hidroenergijos potencialą turintys šaltiniai. 

ENERGIJOS PANAUDOJIMAS: 

Šiuo metu hidroenergija pasaulyje ir 

Lietuvoje yra svarbiausias atsinaujinančios 

energijos šaltinis elektrai gaminti 

 

!  

Tinkamai įrengta hidroelektrinė gali padėti sumažinti 

klimato kaitą skatinančių dujų išsiskyrimą. 

Paragvajus beveik 100 % savo energijos poreikio 

patenkina vien tik hidroenergija.  

Audi nori hidroenergiją panaudoti sintetiniam 

dyzelinui gaminti. Elektros energija elektrolizės būdų 

vandenį padalina į deguonį ir vandenilį. Vėliau 

vandenilis reaguoja su CO2, kurį galima išgauti iš 

atmosferos ar gamtinių dujų. Galutiniame etape 

susidaro sintetinis dyzelinas ir vaškai, kurie gali būti 

panaudoti kitose pramonės šakose. 

 

 



  Saulės ir vėjo energija 

 
 

 

 

 

Vėjo energija 

 Vėjo energija – oro judėjimo energija, naudojama energijai gaminti. 

Vėjo energijos potencialas labai priklauso nuo geografinės padėties 

ir žemės dangos reljefo.  

 

 

 

 

 

 

 

Panaudojimas  

 Šiuolaikinėse jėgainėse vėjo energija verčiama į elektros energiją, 

kuri naudojama buityje, o perteklius atiduodamas į tinklą. Gali būti 

naudojama atokiose kaimo vietovėse ar žemės ūkyje.  

 

Veikimo principas 

 

 Vėjo kinetinė energija paverčiama į elektros energiją, panaudojant 

vėjo jėgaines.  

Privalumai  

 Atsinaujinantis energijos šaltinis, neteršiantis aplinkos, mažos 

eksploatavimo išlaidos. Iš vėjo pagaminta energija leidžia sumažinti 

oro taršą ir klimato kaitos padariniu 

Trūkumai  

 Vėjo energija nėra pastovi ir patikima, tačiau priklausoma nuo vėjo 

stiprumo ir krypties. Dažniausiai daugiausia energijos pagaminama 

naktimis ir šaltesniais mėnesiais, o ne tada, kai susidaro didžiausias 

elektros poreikis. 

Vėjo energija Lietuvoje 

 Vėjo energetika Lietuvoje pradėjo vystytis 2004 m. Vėjo energija 

2011 m. sudarė 179 MW elektros galios arba 3 % visos šalyje 

suvartojamos energijos. Lietuvoje veikia Danijoje, Vokietijoje, 

Suomijoje pagamintos vėjo jėgainės. 

Įdomūs faktai 

Vėjo jėgainės 2014 m. pagamino daugiau nei 6 proc. visos šalyje suvartotos 

energijos. Tai – didžiausias savas elektros generavimo šaltinis Lietuvoje. 

2014 m. vėjo energetikos srityje dirbo apie 1,03 mln. žmonių visame 

pasaulyje, o visų atsinaujinančių išteklių srityje kartu sudėjus – apie 7,7 mln.  

 

Skaitykite daugiau: 

https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/astuoni-idomus-faktai-

apie-vejo-energetika.d?id=68248124 

 

 

Saulės energija 

 Saulės energija – Saulėje vykstančių reakcijų metu išsiskirianti 

energija. Saulės energija, pasiekusi Žemę, lemia jos klimatą ir 

palaiko gyvybę. 

 

 

 

 

 

 

Panaudojimas 

 Saulės šviesos energija gali būti naudojama šilumos ir elektros 

energijos gamybai. 

 

Veikimo principas 

 

 Saulės spindulinė energija paverčiama į šilumos energiją saulės 

kolektoriuose, o elektros energija gaunama tiesiogiai iš saulės 

šviesos.  

 

Privalumai 

 

 Atsinaujinantis energijos šaltinis, mažos eksploatavimo išlaidos. 

Saulės baterijų generuojama energija yra nemokama. Saulės 

baterijų įrengimas namuose ar kituose objektuose leidžia atsiriboti 

nuo bendrųjų elektros tinklų. 

 

Trūkumai  

 Efektyvu tik ten, kur saulėta. Elementų gamyboje naudojamos 

specialios medžiagos, kurios gali pakenkti aplinkai. 

 

Saulės energija Lietuvoje  

 

  Saulės energetika Lietuvoje per 2013 m. pagamino apie 45 GWh 

arba 1,3% visos šalyje pagamintos elektros energijos. 2013 m. 

pabaigoje šalyje veikė apie 1852 saulės energijos jėgainių, 

tiekiančių elektrą bendrovei LESTO.  

Įdomūs faktai  

Didžiausia saulės elektrinė 2019 metais pastatyta Jungtiniuose Arabų 

Emyratuose. Ją sudaro 3,2 milijardai saulės modulių, o galia siekia 1,2 

gigavatus. 

Saulės elektrinių pagamintą nesunaudotą elektrą galima saugoti saulės 

baterijose. 

Saulės šviesa užtrunka 8 minutes, kad pasiektų žemę ir keliomis sekundėmis 

daugiau, kad pasiektų saulės elektrinių modulius. 

 

PARENGĖ 2G KLASĖS MOKINĖ AISTĖ VOLUNGEVIČIŪTĖ. 

Home
Rectangle



Hidroenegrija yra vienas iš 

seniausių energijos šaltinių 

pasaulyje. Šis būdas buvo 

pradėtas naudoti antikinėje 

Graikijoje. Hidroenergija taip 

pat yra vienas iš švariausių 

energijos šaltinių, kuris 

neišleidžia jokių toksinų į 

aplinką per savo energijos 

gaminimo procesą. 

Hidroenergija 

Hidroenergija - atsinaujinančiosios energetikos rūšis, kuri energiją 

išgauna iš judančio vandens jėgos. Vandens energija gali būti panaudota 

mechanikoje ir elektros gamyboje. 

Dabar pasaulyje daugiausia 

naudojama krintančio vandens 

energija, kuriai išgauti statomos 

užtvankos, o greta įrengiamos 

hidroelekrinės . 

Pastačius užtvanką, vienoje 

jos pusėje vandens lygis būna 

aukštesnis, o kitoje – 

žemesnis. Susidaro krintančio 

vandens srautas, įsukantis 

turbinas, o šios – 

generatorius, kurie ir gamina 

elektros energiją. 

Hidroelektrines ypač tinka 

statyti kalnuose, kur didelis 

upių nuolydis. 

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė – 

„Lietuvos energijos gamybos“ valdoma 

didžiausia atsinaujinančius energijos 

išteklius naudojanti hidroeletrinė Lietuvoje. 

Puskelnių hidroelektrinė, Balskų 

hidroelektrinė, Netičkampio hidroelektrinė 

– tai yra mažosios hidroelekrtinės, kurios 

irgi steigia elektrą mūsų šaliai.

 



 

Saulės energija – spinduliavimo energija (šviesos ir karščio), kurią 

skleidžia Saulė.  

           

Saulės šviesos energija gali būti naudojama šilumos ir elektros energijos 

gamybai. Saulės spindulinė energija paverčiama į šilumos energiją saulės 

baterijose, o elektros energija gaunama tiesiogiai iš saulės šviesos.  

Saulės energija naudojama baseinų šildymui, pastatų vedinimui, namų 

šildymui, baterijų krovimui, viso namo aprūpinimui energija, 

elektromobiliam, kitų įrenginių krovimui, maisto gaminimui, apšvietimui. 

1. Saulės energija matuojama kaip ir elektra – vatais. 

2. Saulės energija - pigus ir ekologiškas energijos šaltinis. 

3. Norint, kad iš saulės gaunama energija patenkintų visos žemės 

poreikius, reikėtų saulės modulius įrengti 191 000 kvadratinių mylių 

plote. Žemė turi 57 milijonus kvadratinių mylių. Taigi, saulės energijos 

užtektų žmonijos poreikiams. 

4. Saulės elektrinės veikia tyliai, jos nesukuria pavėsio, skirtingai nei vėjo 

elektrinės, todėl jas patogiau įsirengti nuosavame žemės sklype ar ant 

stogo. 

5. Didžiausia saulės elektrinė 2019 metais pastatyta Jungtiniuose Arabų 

Emyratuose. Ją sudaro 3,2 milijardai saulės modulių, o galia siekia 1,2 

gigavatus. 





Saulės energija 

 

Saulės energija ,tai Saulėje vykstančių reakcijų metu išsiskirianti energija. Saulės energija, 

pasiekusi Žemę, lemia jos klimatą ir palaiko gyvybę. 

Kaip veikia saulės energija: 

 

Kur yra naudojama saulės energija? 

Ji yra naudojama įvairiuose dalykuose. Pvz. Saulės kolektoriams, kurie su saulės pagalba 

gamina elektrą; baseino šildymui (nėra labai populiaru) ; pakrauti elektromobiliams; 

apšvietimui; namų šildymui; vandens šildymui ir t.t. 

 

Įdomūs faktai apie saulės energiją: 

 Saulės šviesa užtrunka 8 minutes, kad pasiektų žemę ir keliomis sekundėmis daugiau, 

kad pasiektų saulės elektrinių modulius. 

 Norint, kad iš saulės gaunama energija patenkintų visos žemės poreikius, reikėtų 

saulės modulius įrengti 191 000 kvadratinių mylių plote. Žemė turi 57 milijonus 

kvadratinių mylių. Taigi, turime pakankamai ploto tam, kad saulės energijos užtektų 

žmonijos poreikiams. 

 Saulės energija nieko nekainuoja, tačiau iš jos gaminamos elektros kainą sudaro 

jėgainių įrengimas ir elektros perviršiaus saugojimas tinkluose. 



HIDROENERGIJA - ATSINAUJINANČIOS ERERGETIKOS RŪŠIS 

Hidroenergija   yra atsinaujinančios energetikos rūšis, kuri energiją išgauna iš judančio vandens jėgos. 

 

 

 

Vandens telkinyje pastatoma užtvanka kur vienoje pusėje vandens lygis būna aukštesnis, kitoje – 

žemesnis. Krintančio vandens srautas suka turbiną, o šis generatorių, kuris gamina elektros energiją. 

Vandens energija naudojama mechanikoje ir elektros gamyboje. 

Lietuvoje 1910 metais pastatyta pirmoji Anykščių hidroelektrinė. Visose 60 Lietuvos hidroelektrinių 

pagaminama apie 4 procentus Lietuvoje gaminamos elektros energijos. Didžiosios Lietuvos 

hidroelektrinės yra Kruonio hidroakumuliacinė (instaliuota galia 900MW, paleista 1992m) bei Kauno 

A.Brazausko    hidroelektrinė (instaliuota galia 100,8 MW, paleista 1959 ir  rekonstruota 1975metais). 

  

Hidroenergijos privalumas – tekančiojo vandens energija neišsenkanti, ilgas veikimo laikas, nedidelės 

eksploatacijos išlaidos. Trūkumai – brangus ir ilgas užtvankų įrengimas, užtvindoma didžiulė teritorija, 

pavojingos avarijos pasekmės. Įdomu, jog hidroelektrinės lenkia atomines jėgaines, gali prisidėti prie 

klimato kaitos, galimas panaudojimas dyzelio gamybai. 

Parengė ARAS LEGIERS 2C klasė 
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Saulės energija

Saulės energija – Saulėje vykstančių reakcijų metu išsiskirianti energija. 
Saulės energija, pasiekusi Žemę, lemia jos klimatą ir palaiko gyvybę.

Nepaisant dydžio saulės energijos potencialo elektrai ir šilumai gaminti kol kas 
naudojamas mažiausiai. Tokia padėtis susiklostė neatsitiktinai: pati saulės energija 
yra išsisklaidžiusi, silpnai koncentruota, o jos parametrai stochastiškai kinta plačiose 

ribose priklausomai nuo paros ir metų laiko. Dėl šių priežasčių ankstyvesnių
galimybių efektyviai naudoti saulės energiją netgi šilumai gaminti nesusidarė.

Įvairiose Lietuvos vietovėse į horizontalaus paviršiaus 1 m² 
per metus patenka nuo 926 kWh (Biržuose) iki 1042 kWh 
(Nidoje) saulės spindulinės energijos.

Saulė yra pats galingiausias atsinaujinančiosios energijos šaltinis Žemėje. Apskaiči
uojama, kad teorinis metinis pasaulio saulės energijos potencialas sudaro 900 000 
000 TWh ir yra apie 60 kartų didesnis už teorinį metinį pasaulio vėjo energijos pot
encialą, apie 2200 kartų didesnis už teorinį metinį geoterminės
energijos potencialą, apie 4500 kartų – už biomasės ir apie 36 000 kartų – už
hidroenergijos teorinius metinius pasaulio potencialus.



Emilija Jakubovskytė, 2d 

◊  Saulės ir vėjo energija ◊ 

Saulės energija – Saulėje vykstančių reakcijų metu išsiskirianti energija. Saulės energija, 

pasiekusi Žemę, lemia jos klimatą ir palaiko gyvybę. Saulės teikiama šviesa ir šiluma yra 

panaudojama kaip alternatyvus energijos šaltinis, tačiau šiuolaikinės technologijos dar nėra 

pritaikytos efektyviai panaudoti šią energiją. 

Vėjo energija – vėjo kaip oro judėjimo energija. Vėjo energetikoje vėjo energija verčiama 

į elektros energiją, panaudojant vėjo turbinas. Tai viena iš mažiausiai aplinkai 

kenkiančių energetikos šakų.  

         Saulės baterijos                                                             Vėjo turbinos 

 

Saulės energija. Ja grindžiamas saulės baterijų veikimas, kuriose šviesos energija paverčiama 

elektros energija. Pirmiausia saulės baterijos buvo panaudotos dirbtiniuose Žemės palydovuose ir 

kosminiuose laivuose, nes kosmose Saulės neužstoja debesys. Saulės elektrinės jau veikia dykumose. 

Dalis pavienių ūkininkų saulės energiją gaminasi savo reikmėms. 

Vėjo energija. Vėjo varomi buriniai laivai atvėrė žmonėms galimybę susisiekti jūromis. Dabar vėjo 

energija dažniausiai naudojama elektrai gaminti. Vėjas suka vėjo elektrinių mentes. Jos savo 

judėjimą perduoda generatoriui, kur judėjimo energija virsta elektros energija. Vėjo elektrinės 

neteršia aplinkos, bet yra didelės ir kelia daug triukšmo. Kad būtų gaunama daug elektros energijos, 

reikia pastatyti labai daug vėjo elektrinių didžiuliuose žemės plotuose. 

Saulės energetika Lietuvoje per 2013 m. pagamino apie 45 GWh arba 1,3% visos šalyje 

pagamintos elektros energijos. 2013 m. pabaigoje šalyje veikė apie 1852 saulės energijos jėgainių, 

tiekiančių elektrą bendrovei LESTO. Bendra instaliuota galia apie 61 MW.  

Lietuvoje nėra labai gerų sąlygų saulės elektrinėms statyti, nes mūsų šalyje nedaug saulėtų dienų. 

Tačiau buityje naudojamos saulės baterijos gali padėti namų ūkiams iš dalies apsirūpinti elektros 

energija. 

Vėjo energetika Lietuvoje pradėjo vystytis 2004 m. Instaliuota galia vėjo jėgainėse 2018 m. siekė 

439 MW ir pagamino 9 % visos šalyje suvartojamos elektros energijos (ES vidurkis – 14 %). 

2006 m. spalio 11 d. į Lietuvos energetikos sistemos 110 kV perdavimo tinklo atkarpą Palanga–

Šventoji buvo įjungta pirmoji iš 15 UAB „Vėjų spektras“ parko „E-70“ tipo vėjo elektrinių. 

2012 m. birželio 6 d. buvo oficialiai atidarytas toliausiai nuo jūros kranto nutolęs vėjo jėgainių 

parkas Šilalėje. 13,8 MWh galingumo parkas nuo Baltijos jūros kranto yra nutolęs 60 km.  

Įdomūs faktai 

 Vėjo energija yra viena iš mažiausiai aplinkai kenkiančių energetikos šakų. Tačiau ir ji daro žalos 

aplinkai. Paukščiai (ypač reti plėšrieji paukščiai), šikšnosparniai yra numušami besisukančių vėjų 

jėgainių sraigtų. Ši problema ypač aktuali paukščių migracijos keliuose.  

Saulės energija nieko nekainuoja, tačiau iš jos gaminamos elektros kainą sudaro jėgainių įrengimas 

ir elektros perviršiaus saugojimas tinkluose. Saulės elektrinių pagamintą nesunaudotą elektrą galima 

saugoti saulės baterijose, tačiau tai pakankamai brangus sprendimas, todėl dažniausiai jėgainės yra 

prijungtos prie miesto elektros tinklų ir jos perviršis saugomas tinkluose. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gyvyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0viesa
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iluma
https://lt.wikipedia.org/wiki/Atsinaujinantys_energijos_%C5%A1altiniai
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektra
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jo_turbina
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energetika
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/saules_baterija1/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/elektrine/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/vejo_elektrine/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/generatorius/
http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/judejimo_energija/
https://lt.wikipedia.org/wiki/2013
https://lt.wikipedia.org/wiki/2013
https://lt.wikipedia.org/wiki/LESTO
https://lt.wikipedia.org/wiki/2004
https://lt.wikipedia.org/wiki/2018
https://lt.wikipedia.org/wiki/ES
https://lt.wikipedia.org/wiki/2006
https://lt.wikipedia.org/wiki/Spalio_11
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ventoji_(gyvenviet%C4%97)
https://lt.wikipedia.org/wiki/2012
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_6
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilal%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energetika
https://www.saulesgraza.lt/saules-elektrines-namams
Home
Rectangle



 SAULĖS ENERGIJA 

Kas tai? 

Saulės energija yra spinduliavimo 
energija kurią skleidžia saulė. 

Saulės šviesos energija gali būti 
naudojama šilumos ir elektros 
energijos gamybai. 

Saulės spindulinė energija 
paverčiama į šilumos energiją 
saulės kolektoriuose, o elektros 
energija gaunama tiesiogiai iš 
saulės šviesos. 

Ši energija ekologiška ir 
atsinaujinanti. 

Plokštieji Vakuuminiai 

 

Įdomūs faktai: 

• Saulės energiją dabar naudojama elektrai gaminti, tačiau šiuolaikinės 
technologijos dar nėra pritaikytos efektyviai panaudoti šią energiją. Tik 
0,04 % pasaulio elektros energijos pagaminta iš Saulės energijos. 

• Saulės šviesa užtrunka 8 minutes, kad pasiektų žemę ir keliomis 
sekundėmis daugiau, kad pasiektų saulės elektrinių modulius. 

• Saulės energija nieko nekainuoja 

• Saulės elektrinės veikia tyliai, jos nesukuria pavėsio, skirtingai nei vėjo 
elektrinės 

• Jeigu galėtume „surinkti“ visą saulės energiją, krentančią į žemės paviršių 
per 15 min., tai prilygtų viso pasaulio suvartojamai energijai per metus. 



Hidroenergija 
  

Kas tai? (energijos apibūdinimas) 
 
Hidroenergija – atsinaujinančiosios energetikos rūšis, kuri energiją išgauna iš judančio vandens jėgos.            
Vandens energija gali būti panaudota mechanikoje ir elektros gamyboje. Dabar pasaulyje daugiausia            
naudojama krintančio vandens energija, kuriai išgauti statomos užtvankos, o greta įrengiamos hidroelektrinės. 
 
 
Veikimo principas (kaip gaunama) 
 
Įprastai hidroelektrinės turi dideles užtvankas, kurios suformuoja didelius dirbtinius rezervuarus. Iš šių tvenkinių             
bėgantis vanduo suka uždaras turbinas, kurios suka elektros generatorius. Dažnai jos yra labai galingos, o jų                
elektros gamybos apimtis galima reguliuoti. Kai elektros poreikis yra mažesnis, galima mažiau vandens             
nukreipti per turbinas, taip po truputį keliant vandens lygį rezervuare. Padidėjus elektros energijos poreikiui, šis               
vanduo būtų nukreipiamas į turbinas gaminant daugiau elektros. Kitaip tariant, galima elektros energiją pakeisti              
potencialia vandens energija. Anksčiau buvo naudojama : malūnuose, lentpjuvėse, įvairiuose fabrikuose, ir, be             
abejo, hidroelektrinėse. 
 
 
Panaudojimas Lietuvoje 
 
Šiuo metu Lietuvoje galingiausia hidroelektrinė yra Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Ji naktį, kai elektros              

poreikis yra sumažėjęs, panaudoja perteklinę kitų elektrinių energiją vandeniui į viršutinį rezervuarą pumpuoti.             
Dienos metu vanduo per turbinas teka žemyn ir taip gaminama elektros energija. Įrengta Kruonio HAE galia                
siekia 900 megavatų. Lietuvoje esama ir daugiau hidroelektrinių, kai kurios priklauso privatiems asmenims,             
tačiau visvien prijungtos į bendrą tinklą. 
 
Įdomūs faktai 
 
1.Tarpukariu Vilniuje irgi buvo pradėta statyti hidroelektrinė, pirminis jos tikslas - apsaugoti Vilniaus senamiestį              
nuo pasikartojančių potvynių. Darbus nutraukė Antrasis pasaulinis karas. 2. Paragvajus beveik 100 % savo              
energijos poreikio patenkina vien tik hidroenergija ir labai daug jos eksportuoja į Argentiną ir Braziliją 3.                
Hidroenergija yra labiausiai naudojamas atsinaujinančios energetikos šaltinis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĖJO IR 

SAULĖS 

ENERGIJA 

SAULĖ 

Saulės energija – Saulėje vykstančių reakcijų metu 

išsiskirianti energija. Saulės energija, pasiekusi 

Žemę, lemia jos klimatą ir palaiko gyvybę. 

 

SAULĖS ENERGIJOS GAVIMO BŪDAS 

Saulės energija verčiama elektros energija 

naudojant Saulės baterijas. 

 

SAULĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMAS 

 Saulės energija naudojama pastatų vėdinimui,  

baseinų šildymui, vandens šildymui, namų 

šildymui, baterijų krovimui, elektromobiliams, 

maisto gamybai, apšvietimui. 

 

SAULĖS ENERGIJA LIETUVOJE 

Lietuva importuoja net 70 proc. energijos. 

Lietuvoje šiuo metu įrengta apie 100 MW galios 

saulės elektrinių. Tai sudaro maždaug 400 tūkst. 

saulės modulių. Šalyje yra apie 1,5 tūkst. 

gaminančių vartotojų, pagamintą elektros energiją 

priduodančių į elektros tinklą. 

 

  

 

 

 

VĖJAS 

ĮDOMŪS FAKTAI 

Vėjo energija – vėjo kaip oro judėjimo energija. 

Vėjo energija - labai priklauso nuo geografinės padėties  ir 

žemės dangos reljefo. Vėjo greičiai didėja kylant aukštyn 

virš žemės paviršiaus, o išgaunamas galingumas yra 

proporcingas vėjo greičio kubui, taigi greičiui 

padvigubėjus, galingumas padidėja aštuonis kartus. Todėl, 

vėjas, kurio vidutinis greitis 5 m/s, turi dvigubai didesnį 

galingumą už vėją, kurio vidutinis greitis 4 m/s. 

VĖJO ENERGIJOS GAVIMO BŪDAS 

Vėjo energetikoje vėjo energija verčiama į elektros 

energiją, panaudojant vėjo turbinas. Tai viena iš 

mažiausiai aplinkai kenkiančių energetikos šakų. 

VĖJO ENERGIJOS PANAUDOJIMAS 

Gali būti naudojamos atokiose kaimo vietovėse ar žemės 

ūkyje, kur energija yra svarbi žmonių išsivystymui. 

.Elektromobiliams galima būtų panaudoti vėjo jėgainių 

pagamintą elektrą, o ją konvertavus į vandenilį – šiuo kuru 

varomoms transporto priemonėms. 

VĖJO ENERGIJA LIETUVOJE 

Pirma vėjo jėgainė pastatyta Palangos. Elektrinė buvo 

pastatytos siekiant atlikti eksperimentą ir išsiaiškinti, kaip 

pajūrio vėjų sąlygomis dirba vėjo elektrinių sparnai, 

pagaminti dykumų vandens keltuvams. Eksperimentas 

baigėsi nesėkme – audros metu visi sparnai buvo sulaužyti 

ir elektrines teko iš kopų pašalinti. Šiuo metu yra apie 20 

jėgainių 

1. Saulės šviesa užtrunka 8 minutes, kad 

pasiektų žemę ir keliomis sekundėmis 

daugiau, kad pasiektų saulės elektrinių 

modulius. 

2. Didžiausia saulės elektrinė 2019 metais 

pastatyta Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Ją 

sudaro 3,2 milijardai saulės modulių, o galia 

siekia 1,2 gigavatus. 

3. Pirmosios vėjo turbinos, skirtos 

mechaninei energijai išgauti, buvo pastatytos 

dar 500-900 metų prieš kristų Persijoje. 

Aišku, jos suko įvairias mašinas, elektros 

negamino. 

4. iuo metu 11 Europos valstybių jūrinėje 

teritorijoje stovi net 2488 vėjo jėgainės, 

kurių bendra galia viršija 8000 MW – tai 

prilygsta 8-9 atominių elektrinių galiai.  

5.Vėjo jėgainė gali suktis 10-22 apsisukimų 

per minutę greičiu. Sukantis 22 apsisukimų 

per minutę greičiu mentės galas gali pasiekti 

didesnį nei 320 km/h greitį. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gyvyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97s_baterija
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energija
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektra
https://lt.wikipedia.org/wiki/V%C4%97jo_turbina
https://lt.wikipedia.org/wiki/Energetika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Palanga
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Biokuras – tai kuras iš 

biomasės, kurią sudaro 

biologiškai skaidžios 

biomasės kilmės žemės 

ūkio, miškų ūkio ir susijusių 

pramonės šakų žaliavos ir 

liekanos. Vienas iš 

atsijauninančių energijos 

šaltinių. 

 

Biokuras gaminamas deginant biomasę. Šis kuras naudojamas kaip alternatyva energijos 

poreikių pakeitimui nuo transporto priemonių iki centrnio namų šildymo. Konkretesnis 

biokuro panaudojimas: transportui, energijos gamybai, šilumos teikimui, įkrovimo 

elektronikai, išsiliejusių aliejų ir riebalų valymui, dažų ir klijų pašalinimui, pavyzdžiui, sienos, 

energijos gavybai, baigiantis iškastiniam kurui, sumažinti importuojamos naftos kainą ir 

poreikį. 

Lietuva per trumpą laiką išlplėtojo biomasės energetikos sektorių praktiškai nuo nulio, todėl 

dabar šilumos gamybai vien tik biokurą naudoja per 30 Lietuvos savivaldybių. Biokuras 

naudojamas mūsų pramonės įmonėse, taip siekiant sumažinti energijos kaštus ir prisidėti 

prie klimato kaitos stabdymo. Energiją iš biokuro šiandien naudoja pieno, alkoholio, tabako, 

miltų, žuvies, popieriaus, chemijos pramonės įmonėse. 

2011m. KLM (Royal Dutch Airlines) 

buvo pirmojo oro linija, komerciniam 

skrydžiui iš Amsterdamo į Paryžių, 

pradėjusi naudoti alternatyviuosius 

degalus, pagamintus iš panaudoto 

kepamojo aliejaus. 

ES siekia, kad 10proc. 

Transportui naudojamų 

degalų būtų išgaunami iš 

atsinaujinančiųjų energijos 

šaltinių, įskaitant biokurą. 

Biokuras nėra naujiena. Tiesą sakant, jie 

egzistuoja tiek pat laiko, kiek ir automobiliai. 

Iš pradžių Henry Fordas modelį T sukūrė 

etanoliu. Ir žmonės dyzelinius variklius varė 

augaliniu aliejumi daug ilgiau nei dyzelinius 

variklius su naftos pagrindu pagamintu 

dyzeliniu kuru. 

Aštuntojo dešimtmečio 

energetinės krizės metu 

biokuras išpopuliarėjo. 

Biokuras degina švariau nei 

iškastinis kuras, todėl mažiau 

išmetamųjų vamzdžių 

išmetama šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų, kietųjų dalelių 

ir medžiagų, kurios sukelia 

rūgštus lietus, pvz., Siera. 

Bioetanolis gaminamas iš 

kukurūzų, cukranendrių ir 

nevalgomų augalų dalių. 

Pastarosios žaliavos lemia 

celiuliozės etanolio gamybą. 
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 HIDROENERGIJA 

Turbina 

Generatorius 

Transformatorius 

Tai energetikos rūšis, kuri energiją išgauna iš judančio 
vandens. Ši energija naudojama elektros gamyboje. 

Yra faktų, kad hidroenergijos gavimo būdas 
jau buvo naudojamas prieš 2,5 tūkstančio metų 

Hidroenergija yra labiausiai naudojamas atsinaujinančios energetikos šaltinis 

Netolimoje ateityje, AUDI nori hidroenergiją panaudoti dyzelino 
gamybai, kadangi hidroelektrines elektą gamina kiaurą parą, o naktį 
elektros poreikis yra mažesnis, jie galvoja tai naudingai išnaudoti 

VEIKIMO 

Lietuvos didžiausia hidroelektrinė – Kruonio 
HAE.  Jos galingumas siekia net 900 MW 



Kas tai?
Saulėje vykstančių reakcijų metu išsiskirianti 
energija.

Pirmajį kolektorių 1767
m. Pagamino šveicarų 
mokslinikas Horace De 
Saussure. Prietaisas buvo 
pritaikytas vandeniui 
šildyti ir maistui gaminti.

Kolektorius- saulės baterijos, kurios
leidžia greitai ir pigiai pasigaminti

karštą vandenį.

Saulės spindulinė energija paverčiama 
į šilumos energiją saulės 
kolektoriuose, o elektros energija 
gaunama tiesiogiai iš saulės šviesos. 

Saulės 
elektrinės jau 
veikia 
dykumose.

Pirmiausia saulės 
baterijos buvo 
panaudotos 
dirbtiniuose Žemės 
palydovuose ir 
kosminiuose laivuose

Lietuvoje nėra labai gerų sąlygų 
saulės elektrinėms statyti, nes 
mūsų šalyje nedaug saulėtų dienų. 
Tačiau buityje naudojamos saulės 
baterijos gali padėti namų ūkiams 
iš dalies apsirūpinti elektros 
energija.

Saulės jėgainė

Saulės energija



 Hidroenergija 
 

Hidroenergija – atsinaujinančiosios 

energetikos rūšis, patvenkto ir (arba) 

tekančio vandens energija, naudojama 

elektros energijai gaminti. Prie 

hidroenergijos galima priskirti ir potvynių, 

atoslūgių ir bangų energiją. 

Krentančio vandens sukama vandens turbina, sujungta su elektros 

energiją gaminančiu generatoriumi, hidroelektrinėse sukuria 

mechaninę energiją elektros energijai gaminti. Priklausomai nuo 

vandens slėgio naudojamos skirtingo tipo turbinos. 

Hidroelektrinės paprastai statomos prie upių, užtvankų ar tvenkinių. 

Pasaulyje panaudojama apie 25 % vandens 

energijos išteklių. Didžiulį jos potencialą 

turi Kinija, Brazilija, Rusija ir Kanada. 

Pasaulio mastu hidroelektrinėse 

pagaminama apie 7 % elektros energijos ir 

ši dalis didėja. Yra valstybių, kurių 

hidroelektrinėse pasigaminama visa arba 

didžioji dalis energijos. 

Pirmoji prie tinklo prijungta 

hidroelektrinė Lietuvoje pastatyta 1910 

metais Anykščiuose.  

Saulės energija garina vandenį iš žemės vandenų ir vandens garai kyla į viršų. Vandens 

garams pasiekus vėsesnį atmosferos oro sluoksnį, jie kondensuojasi ir formuojasi 

debesys. Drėgmė krenta į žemę lietaus ir sniego pavidalu, papildydama vandens atsargas 

vandenynuose ir upėse. Hidroenergija vadinama atsinaujinančiu energijos šaltiniu, nes 

žemės vanduo nuolat pasipildo krituliais. 

ĮDOMUS FAKTAS: Gerai 

apskaičiuota, suplanuota ir 

tinkamai įrengta hidroelektrinė gali 

padėti sumažinti klimato kaitą 

skatinančių dujų išsiskyrimą. 
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