Švietimo ir konsultavimo
priemonių įgyvendinimo
2018 metais pavyzdžiai

2019

Pagrindiniai vartotojų švietimo ir konsultavimo
susitarimų aspektai
• Bent kartą per metus Tiekėjas kiekvieną savo energijos vartotoją
šviečia ir konsultuoja apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo
priemones ir sprendimus;
• Susitarimai laikomi tinkamai įvykdyti, kai:
− yra įgyvendintos visos susitartos švietimo ir konsultavimo priemonės;
− atlikti Energetikos ministerijos įgaliotos institucijos patikrinimai;

− apskaičiuotas energijos vartojimo sumažėjimas kasmet yra ne mažesnis kaip 1 procentas
tiekėjo patiektos energijos kiekio galutinės energijos vartotojams Lietuvos Respublikoje per
praėjusius paskutinius kalendorinius metus iki susitarimų pasirašymo dienos;

• Įgyvendinant energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones
tiekėjas gali dalyvauti tiesiogiai arba prisidėti prie kitų įmonių, įstaigų ar
institucijų vykdomų švietimo ar konsultavimo veiklų;
• Tiekėjai kasmet už praėjusiais metais įgyvendintas švietimo ir konsultavimo
priemones atsiskaito Energetikos ministerijai iki vasario 15 d.;

Švietimo ir konsultavimo priemone sutaupytos energijos
skaičiavimas
Privalomos dvi viešinimo priemonių grupės:
1) tiekėjai šviečia ir konsultuoja vartotojus
apie energijos vartojimo efektyvumo
didinimo priemones ir sprendimus taip, kad
bent kartą per metus informacija būtų
pateikiama kiekvienam tiekėjo vartotojui.
2) kitos priemonės;

Sutaupytos energijos kiekio skaičiavimas:
įgyvendintos švietimo ir konsultavimo
priemonės sutaupyta energija skaičiuojama
priemonės energijos sutaupymo koeficiento
reikšmę dauginant iš vartotojų, kuriems per
vienerius kalendorinius metus buvo taikoma
ši priemonė, suvartojamo vidutinio metinio
energijos kiekio.
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Tiekėjų 2018 m. metinių ataskaitų vertinimo apibendrinimas
Apibendrinimas:
• 2017 m. buvo sudaryti 47 susitarimai, gautos 46 tiekėjų metinės ataskaitos, vertinimui tiko
37 tiekėjų ataskaitos. 2018 m. galiojo (buvo sudaryti 2017 m. ir 2018 m.) 64 susitarimai, gautos
60 tiekėjų metinės ataskaitos, vertinimui tiko 52 tiekėjų ataskaitos.
• 28 tiekėjai (44 proc. nuo susitarimus sudariusių tiekėjų skaičiaus) susitartą 1 proc. energijos pas
vartotojus sutaupė ir šis 28 tiekėjų sutaupytas energijos kiekis bendrai sudaro 370,07 GWh.
Atkreiptinas dėmesys, kad preliminariai vertinant, daugeliu atvejų tiems patiems vartotojams buvo taikoma
daugiau nei viena ŠKP.

• 26 tiekėjai (41 proc.) susitarto 1 proc. (jų bendras susitartas kiekis sudaro ne mažiau nei 157,640 GWh)
energijos pas vartotojus nesutaupė, o sutaupytoji 26 tiekėjų energijos bendra dalis yra tik
38,367 GWh (24,23 proc.).
• 2 tiekėjų metinės ataskaitos gautos, bet jose nėra ŠKP įgyvendinimui įvertinti reikalingų duomenų.
• 5 tiekėjų metinėse ataskaitose pateikti duomenys yra netinkami ŠKP įgyvendinimui įvertinti.
• 4 tiekėjų metinės ataskaitos negautos (šilumos energijos tiekėjų šiame skaičiuje nėra).

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros atliekamas
tiekėjų 2018 metais vykdyto švietimo ir konsultavimo priemonių
įgyvendinimo dokumentų patikrinimas
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra 2019 m. gegužės 13 d. tiekėjams
išsiuntė raštą Nr. SD-70, kuriame paprašė:
• iki 2019 m. gegužės 24 d. pateikti dokumentus ar jų kopijas arba kitą tiekėjų nuomone reikalingą
informaciją, kuri tinkamai patvirtintų ir (ar) pagrįstų tiekėjų Energetikos ministerijai teiktose 2018
metų metinėse ataskaitose nurodytų švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą;
• teikiamą tiekėjo informaciją kiekvienai priemonei susisteminti ir lydraštyje ar kitu būdu nurodyti
kuriai priemonei, kuri tiekėjo informacija skirta. Ne visi tiekėjai atsižvelgė į šį prašymą;
• lydraštyje tiekėjų paprašyta patvirtinti informaciją apie priemonių tinkamumą, prieinamumą, ar
priemonės buvo įgyvendinamos per trečiuosius asmenis, ar dalyvaujant kitų asmenų veikloje ir kt.
Ne visi tiekėjai lydraštyje pateikė šią informaciją.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros 2019-05-13 rašto Nr.
SD-70 priedas-lentelė
Rekomenduojamas švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą patvirtinančių ir (ar)
pagrindžiančių dokumentų ir kitos informacijos sąrašas
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Švietimo ir konsultavimo priemonių
įgyvendinimą patvirtinantys ir (ar)
pagrindžiantys dokumentai ir kita informacija
Tikslus adresas, kur tiekėjas savo interneto
svetainėje paskelbė informaciją pagal Aprašo
25 punkto reikalavimus
Informacijos turinys spaudoje ar spaudiniuose ir
sandorį su spaudos ar spaustuvės atstovais įrodantys
dokumentai

1.

Informacijos skelbimas interneto
svetainėje

2.

Informacijos skelbimas spaudoje ar
spaudiniuose

3.

Palyginamosios analizės vartotojų
grupėje kartu su energijos taupymo
patarimais teikimas spaudinyje

Spaudinys (ar jo kopija) ir sandorį su spaudos ar
spaustuvės atstovais įrodantys dokumentai

4.

Projektų viešinimo renginys

Projektų viešinimo renginio informacijos turinys ir
renginio faktą bei dalyvių skaičių pagrindžiantys
dokumentai

5.

Konsultacijos elektroniniu paštu,
tiesiogiai internetu ar telefonu gavus
vartotojo prašymą

6.

Konsultacijos atvykus pas vartotoją

7.

Energijos matuoklių ar kitokios
matavimo įrangos skolinimas

8.

Energetinių sistemų ir įrenginių
efektyvaus eksploatavimo mokymai

Galutiniams vartotojams pateiktos informacijos
turinys ir (ar) nuorodos į šį turinį, galutinių vartotojų
konsultacijos faktą ir skaičių pagrindžiantys
dokumentai, galutinių vartotojų tikslinės grupės
kontaktiniai duomenys (konsultacijos atvykus pas
galutinį vartotoją atvejais)
Energijos matavimo įrangos skolinimo faktą
patvirtinantys dokumentai
Dalyvių mokymų medžiagos turinys ir (ar) nuorodos
į šį turinį ir dalyvių mokymo faktą pagrindžiantys
dokumentai, dalyvių (tikslinės grupės) kontaktiniai
duomenys. Jei priemonė buvo įgyvendinta per kitus
asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų veiklose,
vadovautis Aprašo 10 ir 15 punktais

Lentelėje pateiktų dokumentų
ir informacijos reikia VšĮ
Lietuvos energetikos agentūros
specialistams,
kad
galėtų
patvirtinti atskirų švietimo ir
konsultavimo
priemonių
įgyvendinimo faktą ir užskaityti
tiekėjui energijos sutaupymus.
Lentelėje žodis turinys – reiškia, kad
prašoma pateikti detalią informaciją,
konsultacijų ar mokymų medžiagą, ne
tik turinį (punktais).

Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimą patvirtinančių
ir (ar) pagrindžiančių dokumentų ir kitos informacijos sąrašas
(Tiekėjų pavyzdžiai)

Netinkamas

Švietimo
ir
konsultavimo
priemonių
įgyvendinimą
patvirtinantys dokumentai nepateikti, pateikta tik ši nedetali
lentelė.

Tinkamas

Lentelėje aiškiai surašyti teikiami dokumentai, jie
suskirstyti pagal atskiras švietimo ir konsultavimo
priemones ir nurodyti priedai.

1. Susitarimo tarp Tiekėjo ir LR energetikos ministerijos ištrauka.

Tiekėjų metinių ataskaitų ir jų
duomenis pagrindžiančių
dokumentų pavyzdys
2. Tiekėjo pateikta tik viena metinė ataskaita, nors
susitartos 4 švietimo ir konsultavimo priemonės.

Tiekėjo dokumentų teikimo eiga:
I kartą gauta Tiekėjo metinė ataskaita – MA-1-gauta-190314152605_0001.pdf
Paprašius patikslinti metinę ataskaitą gauta ta pati nepatikslinta
ataskaita:
II kartą gauta metinė ataskaita – MA-2-gauta-190314152605_0001.pdf
Paprašius pateikti pagrindžiančius dokumentus gauta ta pati
nepatikslinta ataskaita:
Dokumentų patikrai gauta – Dok-patikra-gauta-190314152605_0001.pdf

Informacijos skelbimas interneto svetainėje
Nustatyti trūkumai:
Tiekėjai pateikia nuorodas į aktualią informaciją
internete, kurios yra neaktyvios, pasibaigęs galiojimo
laikas.

Rekomendacijos:
Patikrinti visas internetines nuorodas, jas aktyvuoti.
Rasti galimybę internetines nuorodas pateikti lengviau
prieinamu, MS Word formatu, jas sutrumpinti ir aktyvuoti.

Informacijos skelbimas spaudoje
ir interneto svetainėje
Nustatyti trūkumai:
Tiekėjas analogišką/vienodą informaciją tai pačiai
energijos vartotojų tikslinei grupei pateikia dviem
būdais: skelbia spaudoje bei informaciją teikia interneto
svetainėje.
Šiuo atveju VšĮ Lietuvos energetikos agentūros specialistai
tinkama pripažins tik vieną priemonę, kurios didesni
energijos sutaupymai (koeficiento reikšmė didesnė).

Rekomendacijos:
Informacija skirtingose švietimo ir konsultavimo
priemonėse kartotis negali!
Primename, kad priemonių turinys (išsami medžiaga
vartotojui) turi būti pritaikytas vartotojų tikslinei
grupei, kuriai ji skirta, o ne priemonės tipui ar
sklaidos kanalui.

Informacijos skelbimas spaudoje ir spaudiniuose
Informacija pateikiama
mėnesine sąskaita

vartotojui

kartu

su

Netinkamas pateikimo būdas:
Sąskaitose už sunaudotą energiją ar kituose spaudiniuose
tiekėjas pateikia tik nuorodą į vartotojui aktualią
informaciją.

Rekomendacijos:
Aktuali informacija apie efektyvų energijos vartojimą, jos
taupymą, turi būti patalpinta pačiame spaudinyje –
sąskaitoje.
Vartotojas neturi informacijos ieškoti nuorodose, o perskaityti
pateiktame spaudinyje, sąskaitoje.

Nuorodos į LR energetikos ministerijos ir Būsto energijos taupymo agentūros internetinius puslapius

Šilumos objekto tikrinimo aktas

Konsultacijos atvykus pas vartotoją
Nustatyti trūkumai:
Nėra aiškūs informacija/klausimai energijos taupymo
tema, kurie buvo aptarti su konsultuotu vartotoju (privatus
namas) – nėra pateikta konsultacijų medžiaga,
aptarti klausimai su vartotoju.

Rekomendacijos:
Tiekėjai turi pateikti
medžiagą patikrinimui.

išsamią

konsultacijų

Prašome sudaryti sąlygas konsultuotiems
vartotojams, konsultavimo faktą patvirtinti
parašu.

Švietimo ir konsultavimo priemonių energijos
sutaupymo koeficientų reikšmės
Tiekėjas pasirinko švietimo ir konsultavimo
priemonės tipą – informacijos skelbimas radio stoties
bangomis (gali būti televizija) – kuriam sutaupytos energijos
apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos apraše* energijos
sutaupymo koeficientas nėra nurodytas.

Jeigu tvarkos apraše* nėra nurodytas energijos
sutaupymo
koeficientas
tiekėjo
pasirinktai
švietimo ir konsultavimo priemonei, tuomet
tiekėjas gali jį pats nustatyti, pagrįsdamas
atliktomis studijomis, tyrimais ir (ar) kitais
duomenimis ir suderindamas su Energetikos

ministerija.

Yra atvejų, kai tiekėjai naudoja energijos
sutaupymo koeficientus, nesuderinę jų reikšmių
su LR energetikos ministerija.

* - 2016 m. gruodžio 5 d. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašas Nr. 1-320.

Projektų viešinimo renginys
Nustatyti trūkumai:
Pateikti netinkami dokumentai:
• straipsnis apie kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti)
daugiabučius namus;
• kvietimas dalyvauti susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo lėšų
skolinimosi.
Šie dokumentai (kvietimai) neįrodo, projektų viešinimo renginys
įvykimo fakto, taip pat kokia informacija buvo pateikta renginyje,
nėra dalyvių sąrašo!
Ar buvo vartotojai konsultuojami energijos taupymo klausimais ir
kokiais klausimais? NEAIŠKU.
Kvietimuose kalbama apie daugiabučių namų atnaujinimo
galimybes ir atnaujinumui skirtas lėšas. Konkrečių patarimų energijos
taupymo tema nepateikta.

Rekomendacijos:
Projektų viešinimo renginiuose tiesiogiai šviesti ir konsultuoti
vartotojus energijos taupymo klausimais.

Konsultacijos elektroniniu paštu – geroji praktika
Vartotojo kreipimasis į Tiekėją

Tiekėjo atsakymas vartotojui

Daugiabučio namo gyventoja kreipiasi į
tiekėją ir prašo informuoti, kaip
sumažinti mokėjimus už šilumos
energiją jos gyvenamajame name.

Tiekėjas atsakydamas daugiabučio namo gyventojai raštu pateikia:
•
gyventojos ir šalia esančių daugiabučių namų šilumos suvartojimo ir mokėjimų už energiją
analizę;
•
paaiškina priežastis, kodėl skiriasi šilumos suvartojimas atskiruose daugiabučiuose namuose;
•
pateikia išsamius patarimus apie standartines šilumos energijos taupymo priemones.

Ačiū už dėmesį

