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Ramunë Kmieliauskaitë

Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos specialistë

Nuo 2004 m. liepos mën. ágyvendinamas tarptautinis ES projektas SENET
„Bendrosios socialinës atsakomybës idëjos taikymas ir vietinës valdþios bei
energetiniø asociacijø tarptautinis bendradarbiavimas siekiant racionalaus ir
darnaus energijos vartojimo iðplëstoje Europos Sàjungoje“. Projektas finan-
suojamas ið „Phare“ programos lëðø.

Konsorciumo pagrindu ðiame projekte dalyvauja Lietuvos ðilumos tiekëjø
asociacija ir Kauno miesto savivaldybë. Kartu dalyvauja dar 4 ES ðalys: Suo-
mija (Vantos savivaldybë); Austrija (Graco savivaldybë ir Graco energetikos
agentûra); Latvija (Latvijos ðilumos tiekimo ámoniø asociacija ir Ogrës savival-
dybë); Estija (Estijos savivaldybiø asociacijø sàjunga ir Estijos elektros ir ðilu-
mos asociacija).

Projekto tikslas – skatinti naujøjø ES nariø bendradarbiavimà, lengvinti be-
siribojanèiø regiono ðaliø integracijà á bendrà Europos erdvæ, skatinti socialinæ
ir ekonominæ sanglaudà bei uþtikrinti ES teisës aktø ir standartø energijos tau-
pymo srityje suderinamumà ir laikymàsi.

Vienas ið projekto uþdaviniø ðiam tikslui ágyvendinti buvo tarptautinio Ener-
gijos taupymo tinklo ákûrimas.

Tikslai ir uþdaviniai

Energijos taupymo tinklas – tai vietiniø ir regioniniø organizacijø, energeti-
kos asociacijø ir ámoniø bendradarbiavimas ir indëlis á subalansuotà energeti-
kos sektoriaus plëtrà.

Pagrindiniai uþdaviniai:
- koordinuoti informacijà, susijusià su ES finansuojamais energijos efekty-

vumo projektais Baltijos jûros regiono ir kaimyninëse ðalyse;
- skatinti energijos taupymà ir efektyvumà;
- puoselëti bendrosios socialinës atsakomybës (angl. Corporate Social

Responsibility) koncepcijà energetikos sektoriuje.
Susivienijus á ðá tinklà, bus galima keistis þiniomis, patirtimi ir inovacijomis,

vykdyti bendrus visuomenei naudingus (mokslo tiriamøjø darbø ir plëtros) pro-
jektus, gerinti energetikos ámoniø verslo strategijà, ieðkoti naujø verslo galimy-
biø, tokiu bûdu bendromis pastangomis prisidëti prie konkreèiø socialiniø, eko-
nominiø ir aplinkos apsaugos problemø sprendimo energetikos sektoriuje.

Jau ðiuo metu prie bendradarbiavimo tinklo yra prisijungusios 14 organiza-
cijø ið 8 ES ðaliø: Suomijos, Vokietijos, Ðvedijos, Lenkijos, Austrijos, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos. Kiekvienoje ðalyje veikia nacionalinës darbo grupës, jas
sudaro valstybiniø, regioniniø ir vietiniø organizacijø, energetikos ámoniø atsto-
vai, konsultantai, moksliniø ástaigø darbuotojai. Lietuvoje bendradarbiavimo
tinklo veiklà koordinuoja Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacija, o nacionalinës
darbo grupës funkcijas atlieka jau daugiau kaip 3 metus (nuo 2002 m. rugsëjo
27 d.) prie asociacijos veikianti darbo grupë dël ðilumos ûkio ástatymo poásta-
tyminiø aktø ágyvendinimo, kur kvieèiamos ir dalyvauja visos suinteresuotos
socialinio dialogo ðalys (daugiau kaip 30 darbo grupës nariø – valstybës, var-
totojø ir kitø institucijø atstovai). Uþsienio ekspertai labai teigiamai vertina ðià
ilgalaikæ Lietuvos ðilumos tiekëjø asociacijos veiklà kaip didelæ paþangà ben-
drosios socialines atsakomybës plëtojimo srityje.

Skurta interneto svetainë www.esprojects.net

Nuo 2005 m. balandþio mën. pradëjo veikti Energijos taupymo tinklo inter-
neto svetainë www.esprojects.net, kuri supaþindina su energijos efektyvumo
plëtros ir bendrosios socialinës atsakomybës energetikos sektoriuje metodi-
komis, priemonëmis ir partneriais. Ði svetainë ateityje turëtø bûti naudojama
kaip duomenø bazë – ávairiø Europos Sàjungoje vykdomø energijos efektyvu-
mo projektø, seminarø, konferencijø informacijos ðaltinis. Svetainës tematika:
energetiniai auditai, inþinerija, energijos sutartys, galimybiø studijos, finansa-
vimas, atsinaujinantys energetikos iðtekliai, centralizuotas ðilumos tiekimas ir
vësinimas; kogeneracija, pastatø ûkio valdymas, naujø kontaktø paieðka, stan-
dartai, bendroji socialinë atsakomybë, ES politika.

 Kiekvienas energijos taupymo projektas, dalyvaujantis bendradarbiavimo tin-
kle, turi atskirà skiltá svetainëje. Pavyzdþiui, ðiuo metu galima susipaþinti su 6
projektais: SENET („Phare“ programa), ESCOBALT („Interreg III B“ programa),
PHOENIX (Suomijos ir Rusijos „Tacis“ projektas), KEEPING WARMTH (energijos
taupymo projektas Murmansko regione), FEEN PROGNOSS (Suomijos ir Estijos
aplinkosaugos projektas), FRESCO (Suomijos ir Rusijos projektas pagal „Inter-
reg III A“ programà).

Svetainëje numatytos kelios papildomos galimybës: specialistø organiza-
cijø paieðka, naujienos ir renginiai, nuorodos á kitas energetikos svetaines.
Sukurta elektroninë registracija á renginius. Prireikus galima sukurti keletà skir-
tingø slaptaþodþiais apsaugotø prieigø prie vidiniø tinklalapiø (angl. Extranet).

Svetainës aplinkà galimà perþiûrëti 8 kalbomis: anglø (pagrindinë), vokie-
èiø, lenkø, rusø, ðvedø, suomiø, latviø, estø ir lietuviø.

Seminaras Vokietijoje

Ð. m. kovo 1–2 d. Vokietijoje (Greifsvalde) kaip SENET ir ESCOBALT projektø
dalis vyko seminaras „Bendradarbiavimas energijos taupymo srityje“. Jo metu
buvo diskutuota apie bendrus interesus verslo, moksliniø tyrimø, energijos tau-
pymo srityse, stengtasi padëti pagrindus tolesniems projektams ágyvendini, stip-
rintas bendradarbiavimas.

Seminaras vyko Maxo Plancko institute, vienoje ið pirmaujanèiø moksliniø
ástaigø pasaulyje aukðtos temperatûros plazminës fizikos srityje. Vienas pa-
grindiniø instituto tyrinëjimo tikslø – branduolinës sintezës (ateities energijos
ðaltinio) plëtra.

Bendradarbiavimo deklaracija

Organizacijos, ákûrusios Tarptautiná energijos taupymo tinklà, pasiraðys ben-
drà deklaracijà. Ðiuo metu rengiamas ir derinamas deklaracijos projektas. Pa-
siraðiusios ðá dokumentà projektø partnerës ásipareigos bendrais siekiais ska-
tinti energijos taupymà ir prisidëti prie ES Þaliojoje knygoje (patvirtintoje 2005 m.
birþelio mën.) numatytø tikslø – iki 2020 m. 20 procentø sumaþinti energijos
suvartojimà ES ðalyse, taip pat atsiþvelgti á Jungtiniø Tautø pasauliná susitari-
mà (Rio deklaracija, 1992 m.) ir puoselëti bendrosios socialinës atsakomybës
principus.

Kvieèiame prisijungti prie Tarptautinio energijos taupymo tinklo! Sujungæ jë-
gas ir tikslingai veikdami, galime ne tik tikëtis efektyvesniø visuomeniniø, aplin-
kosaugos ir ekonominiø problemø sprendimo ðalies energetikos sektoriuje, bet
taip prisidëti ir prie darnios energetikos raidos visoje Europos Sàjungoje.

TARPTAUTINIS ENERGIJOS TAUPYMO
TINKLAS
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