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Kompanijos ištakos 1992 metais. Fizika ir Matematika 

Iš vienų rankų. Nuo poreikių analizės, sistemų projektavimo ir diegimo iki techninės priežiūros visą parą 

Sprendimai. Apsaugos, komunikacijų, geležinkelių, elektros energetikos, automatikos ir monitoringo, valdymo ir 

atvaizdavimo, duomenų centrų infrastruktūra, intelektualios transporto sistemos ir kt. 

Inovacijų pionieriai. Lietuvos inovacijų apdovanojimai 

Baltijos šalių žaidėjas. Centrinis biuras Lietuvoje, dukterinės kompanijos Latvijoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje 

Darbuotojų skaičius – 400 

Kompanijos apyvarta 2011 metais -  164 000 000 Lt 

 

 

 

Pirmaujanti intelektualių inžinerinių sistemų integratorė 

Baltijos šalių regione 
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Mes gyvename informacijos amžiuje 
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95% visų mums žinomų žmonijos atradimų buvo atrasta per pastaruosius 50 metų.  

 

Dave Evans 

Cisco  vyriausias  futuristas(Chief Futurist) 

Dabartiniais masteliais 21 amžiaus progresas prilygsta 20 000 metų progresui – tai yra 

1000 kartų daugiau nei 20-tame amžiuje. 

Ray Kurzweil 

Amerikos autorius, išradėjas 
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Energetika – Europos Sąjungos tikslai: “20/20/20” 
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ES vėluoja įgyvendinti šiuos tikslus! 
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Viešosioms organizacijoms reikėtų pirkti tausiai energiją naudojančius pastatus, produktus 

bei paslaugas ir kasmet renovuoti 3 % savo pastatų. 

Energetikos komunalinių paslaugų įmonės turėtų skatinti savo klientus energijos vartoti 

    mažiau, didinant vartojimo efektyvumą, pavyzdžiui, pakeičiant senus vandens šildytuvus 

arba apšiltinant namus. 

 Pramonė turėtų geriau suvokti energijos taupymo galimybes, o didelių bendrovių būtų 

reikalaujama kas trejus metus vykdyti energijos vartojimo auditą. 

Vartotojai turėtų geriau valdyti savo energijos suvartojimą, gaudami išsamesnę informaciją 

su sąskaitomis ir skaitiklių pagalba.  

Siekiant užtikrinti aukšto lygio techninę kompetenciją, reiktų įdiegti energetikos paslaugų 

teikėjams skirtos sertifikavimo sistemos. 

Numatomi konkretūs pokyčiai             
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Fima 
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Išmanios infrastruktūros apibūdinimas 

Išmani infrastruktūra stebi, matuoja, analizuoja, komunikuoja ir veikia, remdamasi 

informacija iš jutiklių. Sistema gali turėti keletą lygių: 

 

• sukaupti ir išanalizuoti  duomenys padeda projektuotojams kurti efektyvesnius infrastruktūros 

sprendimus 

• duomenys perduodami žmogui-operatoriui sprendimų priėmimui (pvz. transportas) 

• surinkta informacija naudojama automatiniam veikimui atlikti be žmogaus įsikišimo     
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Išmani 
infrastruk-

tūra 

Duome-
nys 

Analizė 

 

Grįžtamas 
ryšys 

 

Prisitaiky-
mas 

Išmanios infrastruktūros principai 
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Duomenys pervesti į 
informaciją, į žinojimą 

ir į vertę 

Duomenys – 
išmanios 

infrastruktūros širdis  

Duomenų 
matematinis 

modeliavimas – įrankis 
sprendimams priimti 

Prisitaikymas ateities 
technologijoms – 
ženklus taupymas  
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Išmanaus miesto modelis 
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Energetika (elektra, šiluma, dujos...) 

Vandens tiekimas/vandenvala 

Šiukšlių rinkimas/ perdirbimas 

Transportas/ E bilietas/ E maršrutas 

Telekomunikacijos ir ryšiai 

E paslaugos / E vyriausybė / E savivaldybė 

E verslas  

E visuomenė / E mokslas .....  

 

 

 

Miesto infrastruktūra – kas ją sudaro? 
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   Išmanaus tinklo požymiai: 

Pats atsistatantis sutrikimus ankstyvoje stadijoje (self-healing) 

Elektra teka abiejomis kryptimis – t.y. kiekvienas vartotojas gali 

būti ir elektros gamintojas 

Interaktyvus ryšys su vartototojais ir rinkomis (realiu laiku) 

Optimaliai pasirenkantis energijos gamybos šaltinius 

Atsparus grėsmėms ir pavojams 

Numatantis avarijų išvengimą 

Pilna elektros ir telekomunikacinių sprendimų integracija 

Mikrotinklai (Microgrid) 

Išmanus elektros tinklas (Smart Grid) 
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Išmanus elektros tinklas (Smart Grid) 
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 Gali veikti pilnai atjungtas  

    nuo tinklo 

 Iki minimumo sumažėja 

    nuostoliai tinkle 

 Energijos šaltinių įvairovė 

     ir optimalus panaudojimas 

 Sumažina CO2 išmetimą 

 Skatinamas vietos verslas 

 

   

 

 

Mikrotinklas – alternatyva tradiciniam tinklui 
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2011 m. TIC Inicijuotas išmaniosios apskaitos kaštų ir naudos analizės 

projektas, kurio rezultatai: 

 

  Visuotinis išmanios apskaitos diegimas nebus vykdomas (vertinant dabartinę 

elektros kainą ir suvartojamą elektros energijos kiekį) 

 Artimiausiai atsipirkimui yra “multimatavimo“ scenarijus – išmaniosios apskaitos 

diegimas elektrai, vandeniui, šilumai, dujoms, panaudojant tą pačią duomenų 

perdavimo infrastruktūrą 

 
 

 

 

 

 

 

 

Išmanioji apskaita Lietuvoje 
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Energijos vartojimo vaizduokliai 
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Vartotojų įtraukimo rezultatai kitose šąlyse 
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Šaltinis  - TIC 
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1. Matavimai ir analizė 

2. Pasyvūs elementai 

3. Procesų automatizavimas 

4. Stebėjimas ir tobulinimas 

Siekiant pastatų energetinio efektyvumo 
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 Elektromobiliai pasaulyje 
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Šaltinis: Civitta, REMC, Smart continent  
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Elektromobilių rinka Lietuvoje 
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Šaltinis: Civitta, REMC, Smart continent  
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Elektromobilių infrastruktūra Lietuvoje 
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Šaltinis: Civitta, REMC, Smart continent  
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Svarbiausios transporto problemos Lietuvoje 
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Pagal ITS galimybių studiją, 2011 m.  
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Ka 
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Centralizuotas miesto valdymas 

Transporto priemonių detekcijos sistema 

Sankryžų valdymo sistemos (detektoriai ir šviesoforai) 

Vairuotojų informacinės švieslentės 

Protingas gatvių apšvietimas 

Viešojo transporto valdymo sistema 

Parkavimo sistemos 

Kelio būklės ir oro sąlygų stotelės      

Besikeičiantys kelio ženklai 

Informacinės švieslentės vairuotojams 

 

 

 

 

Miesto eismo valdymo sistemos 
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Elektroninio bilieto sistema 
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Automatinės keleivių skaičiavimo sistemos 
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Pasaulinės telekomunikacijų rinkos tendencijos 
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Šaltinis: Deutsch Telecom 
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  Išmaniai tvarkoma savivaldybė Švedijoje (Eskilstuna) 
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Išmaniai tvarkoma savivaldybė Švedijoje (Eskilstuna) 
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Išmaniai tvarkoma savivaldybė Švedijoje(Eskilstuna) 
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Išmaniai tvarkoma savivaldybė Švedijoje (Eskilstuna) 
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Išmaniai tvarkoma savivaldybė Švedijoje (Eskilstuna) 

13/06/07 32 



© FIMA All Rights Reserved 

 

13/06/07 33 



© FIMA All Rights Reserved 

Išmaniai tvarkoma savivaldybė Švedijoje (Eskilstuna) 
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Išmanios infrastruktūros  projektai  - 

brangesni trumpalaikėje perspektyvoje, bet 

atsiperkantys ilgalaikėje perspektyvoje 

Sinergija tarp atskirų infrastruktūros sistemų 

Dideli duomenų  kiekiai 

Poreikis apdoroti ir analizuoti duomenis 

Duomenų perdavimo standartai ir  

duomenų apsaugos standartai 

Debesų technologiniai  sprendimai 

Išmani infrastruktūra  - ateities iššūkiai 
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ES finansuojamas išmanaus miesto sprendimų 

vystymo projektas 
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Išmani infrastruktūra – kompleksiškas požiūris 
 

www.fima.lt 


