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Tarptautinis projektas 



Energy performance contracting (EPC) is a “contractual arrangement between the 
beneficiary and the provider of an energy efficiency improvement measure, verified and 
monitored during the whole term of the contract, where investments (work, supply or 
service) in that measure are paid for in relation to a contractually agreed level of energy 
efficiency improvement or other agreed energy performance criterion, such as financial 
savings”. (Official version of European Directive 2012/27/EU) 

Apibrėžimai 

Energy performance Contract  (EPC) 
  

 

Tai naudos gavėjo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės teikėjo sutartis, 
tikrinama ir stebima visą susitarimo laikotarpį, kai už investicijas (darbą, prekių ar paslaugų 
tiekimą) į tą priemonę mokama atsižvelgiant į suderintą energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo lygį ar kitą sutartą energinio naudingumo kriterijų, pvz., sutaupytas lėšas. 
(Oficialus ES Direktyvos 2012/27/ES vertimas) 

 

Sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. EPC) 

 

 



Pirmasis ES įpareigojimas Lietuvai taikyti „EPC“ modelį buvo pateiktas 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyva 2006/32/EB 

2006 m. balandžio 5 d. 

dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų 

 

(25) Energetinės paslaugos ir kitos energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
priemonės, naudojamos siekiant taupyti energiją, turi būti remiamos ir (arba) 
įgyvendinamos pasitelkus savanoriškus suinteresuotų subjektų ir valstybių narių 
paskirtų viešojo sektoriaus įstaigų susitarimus. 

(26) Savanoriški susitarimai, kuriuos apima ši direktyva, turėtų būti skaidrūs. 

 

ES dokumentai, skatinantys 
Energetinių paslaugų rinką ES šalyse 



Sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo (pavyzdinė forma). Patvirtinta 

LR Ūkio ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-511. 

 

Sutarties pavyzdinė forma paruošta ir patvirtinta įgyvendinant 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo 
efektyvumo ir energetinių paslaugų. 

Sutartis dėl energijos vartojimo 
efektyvumo 



Paslaugų teikėjas garantuoja paslaugų Gavėjui, kad, Teikėjui įgyvendinus energijos taupymo 
priemones pas Gavėją, paslaugų gavėjas sutaupys Energijos sutaupymo garantiniame rašte 
(priedas prie sutarties) nurodytą energijos (ar energijos išteklių) kiekį. 

Sutarties dėl energijos vartojimo 
efektyvumo pagrindinės dalys 
 

Šalių įsipareigojimai: 



Teikėjas garantuoja, kad, įgyvendinus 20__ m. ____________ mėn. ___ d. Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo 
pastatuose Nr. _____ (toliau – Sutartis) 1 priede nurodytas energijos taupymo priemones, Gavėjo pastate adresu: 
______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                            (tikslus adresas) 

bus sutaupoma _______ (________________) proc. (arba _______ (_________________) kWh)  

                                                   (skaičius žodžiais)                                                      (skaičius žodžiais) 

energijos išteklių ir (arba) energijos per norminius metus. Teikėjas garantuoja, kad kas mėnesį Gavėjas sutaupys šiuos 
lentelėje nurodytus energijos išteklių ir (arba) energijos kiekius: 

Sutarties dėl energijos vartojimo 
efektyvumo pagrindinės dalys 

ENERGIJOS SUTAUPYMO GARANTINIS RAŠTAS 

  
Mėnuo 

Garantuojamas sutaupyti energijos išteklių ir (arba) energijos kiekis per norminį mėnesį, 

proc. (arba kWh) 

1 Sausis 

2 Vasaris 

3 ... 
12 Gruodis 

Teikėjas:     Gavėjas: 



7.1. Gavėjas kas mėnesį nuo energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo iki 20___ m. _____________ mėn. ___ d. moka Teikėjui už suteiktas energijos 
taupymo paslaugas. Mėnesio mokėjimo dydis yra lygus per praėjusį mėnesį sutaupyto 
energijos kiekio, apskaičiuojamo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka, kainai. 

7.2. Jei per praėjusį mėnesį sutaupytas energijos kiekis yra mažesnis nei nurodytas energijos 
sutaupymo garantiniame rašte, Gavėjo mokamas mokestis už energijos taupymo paslaugas 
Teikėjui sumažinamas dydžiu, lygiu Gavėjo patirtoms išlaidoms dėl nesutaupyto energijos 
kiekio. 

7.3. Jei per praėjusį mėnesį sutaupytas energijos kiekis yra didesnis nei nurodytas energijos 
sutaupymo garantiniame rašte, Gavėjo mokamas mokestis už energijos taupymo paslaugas 
Teikėjui padidinamas dydžiu, lygiu Gavėjo nepatirtoms išlaidoms dėl didesnio sutaupyto 
energijos kiekio. 

Sutarties dėl energijos vartojimo 
efektyvumo pagrindinės dalys 
 
7. ENERGIJOS TAUPYMO PASLAUGŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA 



Sutarties 
pabaiga 

Energiją taupančių 
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Energetinių paslaugų bendrovės 
(ESCO) veiklos modelis (pavyzdys) 

1. Energetinis auditas 
2. Investicijų planas 
3. Statinio projektas 
4. Projekto įgyvendinimas 
5. Projekto įgyvendinimo kontrolė 
6. Sutaupyto energijos kiekio matavimo kontrolė per visą 

sutarties laikotarpį 

Gyvenamosios ar 
visuomeninės paskirties 

pastato įgaliotas atstovas 

Investicijos į energijos taupymo priemones 

Mokėjimai pagal sutartį (investicijų 

grąžinimas iš pajamų, gautų už faktiškai 

sutaupytą energiją) 

Energetinių paslaugų 

bendrovė   

ESCO 

Mokestis energijos 

teikėjui už faktiškai 

suvartotą energiją 

100% riziką  
prisiima 
ESCO 



Energijos taupymo potencialas 
Lietuvoje 

Namų ūkiai
48%

Prekyba ir 
paslaugos

32%

Pramonė
11%

Transportas
8%

Žemės ūkis
1%

Didžiausias energijos taupymo potencialas yra gyvenamajame ir prekybos bei paslaugų 
sektoriuose – iš viso 80% viso taupymo potencialo.  
Energijos taupymo potencialas pramonėje sudaro 11%, transporte – 8%. 



Energijos taupymo potencialas 
Lietuvoje 

* Duomenys iš Nacionalinio energijos efektyvumo veiksmų plano. 

  

Galutinis energijos 
sunaudojimas 

Ekonominis taupymo 
potencialas 

TWh 

Daugiabučiai 9,5 3 

1–2 butų gyvenamieji namai 13,9 2,2 

Viešieji pastatai 4,8 2,5 

Prekyba ir paslaugos 3,1 1,0 

Pramonė 4,3 1,2 

Transportas 14,3 0,92 

Žemės ūkis 1,2 0,13 

IŠ VISO 51,1 11,0 



Siūlomas objektas  
EPC modelio panaudojimui 



Projekto tinklapis:  

www.transparense.eu 

Už tekste pateiktą medžiagą atsako autoriai. Europos komisija bei EACI už pateiktą tekste informaciją neatsako. 

 

Kontaktai:  

Romualdas Škėma 
skema@mail.lei.lt 

Lietuvos energetikos institutas 

 

Ačiū už dėmesį! 
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