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BIO-HEAT naujienlaiškis Nr.3  
 

Šis naujienlaiškis informuoja apie tarptautinio BIO-HEAT projekto eigą. BIO-HEAT – Greitai 
augančių energetinių augalų naudojimo Rytų Europos šalių centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 
(IEE/09/890/SI2.558326) skatinimas – yra projektas, vykdomas pagal programą „Pažangi energetika – 
Europa“ (IEE) ir bendrai finansuojamas Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios agentūros (EACI). 
Šio projekto tikslas yra skatinti naudoti greitai augančius energetinius augalus (GAEA) kaip energijos 
šaltinį tikslinių šalių Vidurio bei Rytų Europoje (Čekijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir 
Lietuvoje) centralizuoto šildymo tiekimo (CŠT) sistemose, siekiant nustatyti naujus regioninius GAEA 
išteklius CŠT verslo grandinėms. Siekiant puoselėti tiesioginius kontaktus tarp tikslinių valstybių, per 
visą (24 mėnesių) projekto vykdymo laikotarpį buvo surengta keletas susitikimų. Nuo projekto 
pradžios buvo surengti du susitikimai: įvadinis posėdis 2010 m. spalio mėnesį Čekijoje ir pirmasis 
projekto eigos posėdis 2011 m. balandžio mėn. Slovakijoje. Projekto vidurio susitikimas bus surengtas 
2011 m. spalį Lietuvoje.  

 

BIO-HEAT interneto tinklalapio www.bio-heat.eu pakeitimai 

BIO-HEAT interneto tinklalapis bus tobulinamas tol kol vyks projektas. Patys svarbiausi pastarųjų 

mėnesių pakeitimai yra šie: 

 BIO-HEAT interneto tinklalapyje yra daugelio skyrių medžiagos vertimai į projekto partnerių kalbas 

(čekų, rumunų, lenkų, slovakų ir lietuvių), tad puslapio skaitytojai iš neangliškai kalbančių šalių, įeinančių 

į konsorciumą, galės skaityti BIO-HEAT interneto puslapį savo gimtąja kalba. Įvedus kalbų pasirinkimo 

funkciją, pagrindinio puslapio išdėstymas skirtingomis kalbomis gali nežymiai skirtis, palyginti su pirminiu 

variantu. 
 

  dar vienas svarbus pakeitimas yra pertvarkytas Atsisiunčiamos informacijos skyrius, jis dabar 

vadinasi „Atsisiunčiama ir kita informacija“. Šiame skyriuje interneto skaitytojai gali skaityti ir/ar 

atsisiųsti BIO-HEAT projekto naujienlaiškius ir informacinius biuletenius anglų, čekų, rumunų, lenkų, 

slovakų ir lietuvių kalbomis. Naujienlaiškiai yra įkeliami reguliariai, kad kiekvienas besidominantis BIO-

HEAT projektu galėtų perskaityti paskutines jo naujienas.  
 

 „Atsisiunčiamos ir kitos informacijos“ skyriuje bus pateikta specifinė informacinė medžiaga su BIO-

HEAT susijusiomis temomis, pavyzdžiui, centralizuoto šilumos tiekimo, GAEA, bendro (iškastinio ir 

biokuro) deginimo ir kt. Tokia informacija bus taip pat pateikiama įvairiomis kalbomis. Šis dabar 

ruošiamas poskirsnis bus vadinamas „Kita susijusi informacinė medžiaga“. 
 

 skyriai „Tikslai ir partneriai“ bei „Naujienos ir įvykiai“ pastaruosius mėnesius buvo taip pat 

pertvarkyti ir patobulinti. Per ateinančias kelias savaites partnerių aprašymai bus išversti į įvairias kalbas, 

šiuo metu jau yra vertimai į lietuvių ir slovakų kalbas. 
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 daug renginių, susijusių su BIO-HEAT temomis, yra aprašyta „Naujienų ir įvykių“ skyriuje. Viena 

vertus, ten yra informacijos apie būsimus renginius (konferencijas, seminarus, praktinius užsiėmimus, 

parodas ir kt.), kad puslapio lankytojai galėtų pasiskaityti (apie turinį, datas, potencialius dalyvius, 

pranešėjus, registracijos terminus ir t.t.) ir nutarti dėl savo dalyvavimo. Kita vertus, šiame skyriuje taip 

pat aprašomi praėję renginiai. Taip skaitytojai gali pasitikrinti, ar nepraleido kokio nors įdomaus kasmet 

vykstančio renginio, ir turėti galimybę sudalyvauti kitais metais. Ši funkcija leidžia suteikti daugiau 

informacijos ir apie mažiau žinomas prekybos muges, kurios gali būti labai įdomios.  

Artimiausi įvykiai 

Artimiausiais mėnesiais konsorciumas susitelks į apmokymų renginius. Pirmiausia, iki 12-o mėnesio 

(t.y. 2011 m. rugpjūčio) bus paruoštas Dokumentas 3.2, nurodantis ateinančių renginių datas ir vietas. 

Be to, buvo suregistruoti praktinių užsiėmimų bei seminarų dalyviai, kurie bus išvardinti šiame 

Dokumente. Kiekviena šalis (Čekija, Rumunija, Lenkija, Slovakija ir Lietuva) surengs po du praktinius 

užsiėmimus ir po du seminarus. Praktiniai užsiėmimai turėtų būti surengti 100-ui, o seminarai – 20-čiai 

dalyvių. 

Konsorciumas taip pat prisijungs prie BIO-HEAT projekto vidurio susitikimo, kuris įvyks 2011 m. 

spalio mėnesį Lietuvoje. 

Iki 2011 m. pabaigos Europoje vyks šie su BIO-HEAT temomis susiję renginiai:  

Aerozoliai iš namų šildymo biokuru; charakteristikos ir toksiškumas – svarbus kelias į tvarų biokuro 
panaudojimą šildymui – 2011 m. rugsėjo 3 d., 14 val. (Mančesteris, Jungtinė Karalystė) 
6th Expobioenergia – Tarptautinė bioenergijos paroda – 2011 m. spalio 18 d., antradienis, 8 val. 
(Valjadolidas, Ispanija) 
RENEXPO® Poland 2011 – 2011 m. spalio 28 d., penktadienis, 9 val. (Varšuva, Lenkija) 
RENEXPO® Austria –  2011 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis, 9 val. (Zalcburgas, Austrija)  

Šio naujienlaiškio autoriai prisiima visišką atsakomybę už jo turinį. Jis nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei EACI, 

nei Europos Komisija neatsako už šios informacijos panaudojimą. 

 

Projekto generalinio koordinatoriaus 
kontaktinė informacija 

Projekto partnerių nuo Lietuvos kontaktinė informacija 

Ms. Pilar Zapata Aranda 
BIOAZUL S.L. 
Calle Severo Ochoa, 7 
PTA - Edificio de Módulos 
Tecnológicos 
29590 Campanillas, Málaga (Spain) 
Tel.: +34 951 047 290 
Mob.: +34 615 861 558 
Faksas: +34 951 047 353 
Skype: pilar.zapata.aranda 
El. paštas: pzapata@bioazul.com 
Informacija: www.bioazul.com 
 

Nerijus Jasinskas 
(Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacija) 
V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 
Vilnius 
Tel. (8 5) 266 7097. Faks. (8 5) 
235 6044 
El. paštas: nerijus@lsta.lt 
Informacija: http://www.lsta.lt 
 

Aleksas Jakštas 
(Biomasės energetikos asociacija 
LITBIOMA) 
Ukmergės g. 283B, Vilnius 
Tel. (8 5) 219 5630. Faks. (8 5) 278 
4009 
El. paštas: 
aleksas.jakstas@biokuras.lt 
Informacija: 
http://www.biokuras.lt 

 

 

 

Greitai augančių energetinių augalų naudojimo skatinimas Rytų Europos šalių centralizuoto šilumos  
tiekimo sistemose  IEE/09/890/SI2.558326 

 

http://bio-heat.eu/en/news-events/detail-view/meldung/6th-expobioenergia-bioenergy-international-fair.html
http://bio-heat.eu/en/news-events/detail-view/meldung/renexpoR-poland-2011.html
http://bio-heat.eu/en/news-events/detail-view/meldung/renexpoR-austria.html
mailto:pzapata@bioazul.com
outbind://13-00000000677A9C9B1D6FD34F900FFE4BFC51058884F92000/www.bioazul.com
mailto:nerijus@lsta.lt
http://www.lsta.lt/
mailto:aleksas.jakstas@biokuras.lt
http://www.biokuras.lt/

