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Gerbiami kolegos,
Bendrovė “Mano būstas„ pirmą kartą sukvietė kolegas,
partnerius, klientus – verslo, savivaldos, valstybės institucijų atstovus – į konferenciją, skirtą efektyvesniam
energetinių resursų valdymui. Konferencijoje siekėme
pristatyti užsienio šalių patirtį ir Lietuvoje diegiamus
sprendimus, kurie padeda verslui, gyventojams ir valstybei efektyviau valdyti pastatų energetinius resursus.
Turėdami ilgalaikę patirtį pastatų priežiūros srityje ir
siekdami pačių aukščiausių standartų, pakvietėme į konferenciją pranešėjus, pristačiusius pačias moderniausias
technologijas, efektyviausius sprendimus ir geriausius
pavyzdžius, kaip efektyviai galima prižiūrėti pastatus ir
kokiais būdais galima mažinti energijos sąnaudas.
Neaplenkėme ir renovacijos, įgaunančios vis platesnį
mastą mūsų šalyje. Konferencijos partnerio – Vilniaus
Gedimino technikos universiteto - mokslininkas pasiūlė
efektyvesnį būdą renovuojamų pastatų energetiniams
poreikiams įvertinti. Italijos kolegos papasakojo, kokiu
būdu valstybė ir verslas gali kur kas naudingiau bendradarbiauti renovuojant pastatus.
“Mano būsto„ ekspertai konferencijoje pristatė modernius sprendimus pastatams valdyti, o konkretų kompleksinį tokių sprendimų pavyzdį ir gaunamą efektą papasakojo “Impuls„ sporto klubų atstovas.

Konferencijos dalyviai pabrėžė, kaip svarbu nuo žodžių ir
pasakojimų pereiti prie darbų, t.y. prie konkrečių efektyvesnio resursų valdymo sprendimų ir konkrečių skaičių,
kurie akivaizdžiai paliudija, kad ir maži pokyčiia pastatao
ūkio valdymo srityje duoda akivaizdžių rezultatų.
Įsitikinome, kad būtina dalintis patirtimi, kaip efektyviau
naudoti šilumą, elektrą, vandenį ir kitus resursus. Todėl
ketiname energetinio efektyvumo konferenciją paversti
tradicija ir kasmet susitikti pasidalinti naujienomis.
“Mano būstas” generalinis direktorius
Vytautas Turonis

PRANEŠIMAI
Antanas Čepononis
“Radviliškio šiluma”
Konferencijoje išgirdome daug praktinių sprendimų, kaip
galima efektyviau vykdyti renovaciją, kaip taupyti šilumą
ir elektrą. Parodyti sprendimai, kaip net ir nedideliais
žingsniais galima sumažinti išlaidas šildymui name ar
įstaigoje. Po konferencijos daug su kolegomis iš kitų
savivaldybių ir verslo įmonių diskutavome apie tai, kaip
galima efektyviau tvarkytis savo savivaldybės šilumos,
pastatų ūkyje, net savo gyvenamajame name.

ESCO modelis Italijoje
dr. Gianluca Armone, investavimo konsultantas
energetikos ir atsinaujinančių išteklių srityje,
“Finergija ESCO” (Italija)
Pristatyti ESCO modelio principai ir informacija, kaip
efektyviai Italijoje pavyko sudeirnti privataus ir valstybės
sektoriaus interesus renovuojant pastatus. Šiuo metu
Italijoje yra jau įgyvendinta jau 1900 projektų pagal ESCO
modelį. Vykdant renovaciją pagal ESCO modelį pavyksta
papildomai sutaupyti 25-64 proc. daugiau energijos.

Vaidas Janulis
“Penki kontinentai” intelektinių pastatų
skyriaus vadovas
Konferencija buvo labai naudinga, nes buvo parodyti
konkretūs sprendimai, kaip galima optimizuoti pastatų
priežiūros darbą. Įspūdį paliko sprendimas, kaip
automatizuoti skaitiklių duomenų surinkimą, kad
nebereikėtų eiti jų nurašinėti.

Energijos vadybos standartas
ISO 50001 praktikoje
Helena Kunttu, “Inspecta” produkto vadovė,
vyriausioji auditorė (Suomija)

Teisiniai, finansiniai ir techniniai
ESCO modelio aspektai Lietuvoje
Rokas Kasperavičius, “KPMG Baltics„ partneris
(Lietuva)

ISO 50001 standartas numato būdus efektyviau naudoti
energetinius išteklius ir sukuria sistemas, kaip valdyti
energetinius resursus. Standatas apima palanavimo,
taupymo, modernizavimo ir kitus resursų valdymo
aspektus.

“KPMG Baltics„ atlikta Energinio efektyvumo projektų
viešojo sektoriaus pastatuose rinkos paklausos studija
parodė, kad ESCO modelis, palyginus su 2007-2013 m.
laikotarpiu vykdytomis programomis, leidžia išplėsti
renovacijos mastą, taip sutaupyti daugiau energijos
ir pasiekti didesnę teigiamą renovavimo naudą
makroekonominiams rodikliams. Tam Lietuvoje būtina
koreguoti įstatymų bazę ir finansavimo būdus.
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Vytautas Juška
AB “Grigiškės” viceprezidentas pirkimui ir logistikai
Konferencija praplėtė mano akiratį. Įspūdį paliko “Mano
būsto„ naudojamos pažangios elektronikos priemonės ir
sprendimai. Ateičiai siūlyčiau atskirti sprendimus verslui ir
sprendimus viešajam sektoriui.

Energijos valdymas. Pastato šiluminės varžos
koreliacija su energijos vartojimu
Romanas Savickas, Energetikos ekspertas, Vilniaus
Gedimino technikos universiteto (VGTU) energetikos
mokslų daktaras (Lietuva)

LEAN metodika kiekvienam:
efektyvus namų ūkio valdymas
Gintaras Vyšniauskas, “Mano būstas” veiklos
procesų optimizavimo vadovas (Lietuva)
Pristatytas būdas, kaip LEAN metodą galima pritaikyti
pastatų priežiūros srityje. LEAN tikslas – su mažesniais
ištekliais sukurti didesnę vertę klientui. “Mano būstas„
bendrovei, įdiegus LEAN, pavyko efektyviau aptarnauti
klientus, padidinti jų pasitenkinimą, pagreitinti būtinąją
pagalbą, įgyvendinti daugiau energiją taupančių projektų.

Mokslininkas pateikė efektyvesnę pastatų energetinio
efektyvumo vertinimo metodiką ir būtinybę tiksliau
vertinti renovuotinus pastatus. Kartu VGTU ekspertas
pabrėžė būtinybę pasitelkti pastatų valdymo ekspertus
pastato ūkiui prižiūrėti, pateikdamas konkrečius
pavyzdžius, kaip pastatuose atlikti net ir nedideli
taupymo sprendimai padėjo gyvenamiesiems namas
sutaupyti dešimtis tūkstančių litų.

Sergej Los,
“Rimi Lietuva” techninės priežiūros vadovas.
Įdomūs ir naudingi buvo konkrečių įmonių pristatyti
taupymo sprendimų pavyzdžiai. Konferencijoje išgirdau apie
energetikos srityje taikomas taupymo technologijas. Būtent
įgyvendinti atvejai padeda įvertinti, kaip ir kiek naujovės
padeda valdyti energetinius resursus.

Arvydas Bajoras
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Namo ūkio modernizavimas: Lenkijos pavyzdys
Anna Górecka-Kolasa, Zespół Zarządców
Nieruchomości (ZZN), kompanijos prezidentė (Lenkija)
Lenkijos bendrovės atstovė pristatė sėkmingus Lenkijos
pastatų renovavimo pavyzdžius, pasiektą 25 proc.
energijos sutaupymo lygį.

Konferencijoje verslo įmonės pristatė jau konkrečius
sprendimus, kaip jos taupo šilumą, kaip dar kartą
panaudoja jau pagamintą šilumą. Praktinių energijos
taupymo pritaikymų pavyzdžiai suteikė daug naujų žinių
apie tai, kokios naujovės jau gyvuoja Lietuvoje ir kokios
naudos jos duoda. Tokią patirtį reikia skleisti ir plačiau.
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Gyvenamieji namai. Kas, jei ne renovacija:
5 žingsnių programa
Mindaugas Genys, “Mano būstas” Klaipėdos regiono
vadovas

Gyvenamieji namai. Situacija
prieš ir po renovacijos
Julius Paulauskas, “Mano būstas” renovacijos
projektų vadovas

Pristatyta “5 žingsnių šilumos taupymo programa” –
tai veiksmingos priemonės, kurios leidžia sumažinti
suvartojamos šilumos kiekius “čia ir dabar”. Pristayti
5 konkretūs darbai, kuriais galima sumažinti išlaidas
energetiniams resursams iki 20 proc. 2012/2013 metų
šildymo sezoną lyginant su 2011/2012 metų šildymo
sezonu, „5 žingsnių programoje“ dalyvaujantys namai
sutaupė apie 6 507 180 Lt.

“Mano būstas„ užimanti lyderės poziciją renovacijos
srityje šiuo metu vykdo virš 140 namų renovacijos
projektų. Artimiausiuose planuose – pilnai įgyvendinti
virš 25 projektų. Renovuotuose namuose sąsakitos už
šildymą sumažėjo iki 4 kartų.

Virginijus Andrius Bukauskas
Visagino savivaldybės administracijos direktorius
Informacija, kuri susijusi su energijos taupymu, mums
yra labai aktuali. Buvo labai įdomu susipažinti su kitų
šalių patirtimi - ką nuveikė Lenkijos, Italijos ar Suomijos
kolegos energetikos srityje.

Žilvinas Aukštikalnis
Kupiškio rajono administracijos direktorius
Konferencija buvo informatyvi. Energetikos efektyvumo
temos šiuo metu yra itin aktualios. Konferencija atkreipė
dėmesį į ESCO modelį – tai yra itin pažangus variantas
renovacijai ir didesniam energetiniam efektyvumui. Apie
ESCO reikėtų kuo plačiau kalbėti.

Paslaugų sektorius. “Impuls”
sporto klubų resursų taupymas
Antanas Kliučinskas, “Impuls” nekilnojamo turto
priežiūros vadovas
Komunalinių paslaugų suvartojimų kaštai sudaro daugiau
nei 20 % visų “Impuls„ veiklos sąnaudų. Energijos resursų
taupymo projektas buvo pradėtas nuo skaičiavimų - kokį
šilumos kiekį sporto klubas pašalina kartu su dušinių
vandens nuotekomis. Atlikus matavimus paaiškėjo,
kad per parą vienas sporto klubas „išmeta“ apie 60 m3
nuotekų vandens. Suskaičiuota, kad per parą sporto
klubas “išmeta„ 1,24 MWh, tai reiškia beveik 100.000 litų.
Dėl to buvo priimtas sprendimas diegti šilumos atgavimo
sistemą. Tai reiškė, kad per parą karšto vandens ruošimui,
tai reiškia iki 55.000 litų taupymas.
Naujo tipo vėdinimo sistemose įrengiamos recirkuliacijos
sekcijos. Jos užtikrina efektyvesni vėdinimo sistemos
darbą. Taip 17% sumažėjo sąnaudos.
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Gamybos sektorius. “Philip Morris Lietuva” –
stebėjimas ir taupymas
Gediminas Šleinius, “Philip Morris Lietuva” įrangos
inžinierius

Viešasis sektorius. LESTO elektros taupymo
sprendimai Lietuvos švietimo įstaigose
Paulius Stonis, LESTO socialinės atsakomybės
projektų vadovas, LAVA Kongreso narys

Per paskutinius trejus metus įmonėje įgyvendinta per 40
įvairių energijos taupymo projektų. Sėkmingiausi projektai
- glikolio panaudojimas ventiliacinėse sistemose, “Free
cooling„ projektas, skirtas šaldymui pasitelkti šaltą lauko
orą žiemos metu.

Lietuva – viena neracionaliausių energijos vartotojų ES.
Kas trečias Lietuvos gyventojas negalvoja apie elektros
energijos taupymą. Mokyklos – vieni iš didžiausių elektros
energijos vartotojų. Savivaldybės nuolat patiria dideles
išlaidas mokėdamos už mokyklose suvartotą elektros
energiją. Paaiškėjo, kad modernizavus mokyklų elektros
ūkį, jose būtų sutaupoma apie 50 proc. elektros energijos.
Be to, taupymo efektą turėtų duoti ir edukacinės
programos, racionalaus elektros vartojimo įpročius
ugdančios paskaitos, konkursai, kitos energetinius
resursus tausoti skatinančios veiklos, į kurias bus įtraukti
pedagogai, moksleiviai ir jų tėvai.

Pastatų priežiūros sektorius. IT sprendimai
“Mano būsto” išteklių valdyme
Šarūnas Šetikas, “Mano būstas” informacinių
sistemų projektų vadovas
“Mano būsto„ ekspertas pristatė modernių technologijų
taikymo pavyzdžius pastatų valdymo bendorvėje.
Programinė įranga “E-Paskyra„ sujungta su vidine
verslo valdymo sistema, skirta operatyviam ir tiksliam
informacijos apsikeitimui. Atsisakyta popierinių paskyrų,
duomenų pildymą perkėlus į telefoną. Tokiu būdu darbai
operatyviai perduodami darbuotojams į mobiliuosius
įrenginius.
Operatyvūs duomenys leidžia stebėti situaciją ir priimti
sprendimus laiku. Įmonė visada žino, kur ir kiek laiko
dirbo darbuotojas.

Artūras Skardžius
Seimo narys, Ekonomikos komiteto pirmininko
pavaduotojas, Energetikos komisijos narys
Lietuvoje per mažai skiriama dėmesio energetikos
efektyvumui. Šalies verslas energijos resursų taupymo
srityje pažengęs gerokai toliau nei viešasis sektorius.
Todėl valstybei būtina mokytis iš gerųjų privataus
sektoriau pavyzdžių ir perimti teigiamą patirtį. Šiandien
Energetikos ministerijoje dar tik braižomi energijos
taupymo planai. Reikia pasidžiaugti bent tuo, kad
renovacijos procesas išjudėjo iš mirties taško. Tačiau
akivaizdu, kad valstybė turi skirti maksimalų kiekį
lėšų, kad viešieji valstybės pastatai taip pat efektyviau
naudotų energetinius išteklius.
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