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1. Kaip elgsenos keitimas padeda 
sumažinti energijos vartojimą?

Atsitiktinius sprendimus priimantis 
vartotojas (nesuvokdamas savo 
kenkėjiškų veiksmų – švaisto energiją)

Transformacija

Informuotas, atsakingas ir
sąmoningas energijos vartotojas

Galutinės energijos 
vartotojų švietimas 

ir konsultavimas

• Nesirūpina patalpų sandarumu
• Nesusimąsto apie perteklinį vėdinimą
• Nusistatęs prieš modernizaciją
• Nesupranta kam reikalingi termostatai
• Nežino kiek moka už energiją
• Ignoruoja poreikį prižiūrėti šildymo 

sistemą

• Vėdinama tiek, kad turėtų oro kokybę 
patalpose

• Palaiko modernizaciją
• Reguliuoja patalpos temperatūrą 

termostatu
• Žino kiek moka už šildymą ir suvokia nuo ko 

tai priklauso
• Skiria dėmesio šildymo sistemos priežiūrai
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Vartotojų elgsenos keitimas – veikla orientuota į tipinės 

galutinės energijos vartotojų elgsenos pakeitimą į tokią, kuri 

nulemtų mažesnį energijos vartojimą (tai pačiai funkcijai 

atlikti)

Vartotojų elgsena keičiama pasitelkiant intervencijas, kurios apeliuoja į vertybes, gaunamas 

naudas ir socialines dorybes, galimybę turėti aukštesnį pozicionavimą ir pan. 

Intervencijos 
keičiančios elgseną

Vartotojo 
elgsena

Vartotojo įpročiai 
ir pasirinkimai

Vartotojo veiksmai

Energijos 
vartojimas

Vartotojo 
poreikis

Energetinės 
paslaugos

Energetinės 
paslaugos

Energijos 
vartojimas

Didesnis vartojimo 
efektyvumas dėl 
vartotojų elgsenos 
pokyčio 

1. Kaip keičiama vartotojų elgsena?
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2. Įsipareigojimų įgyvendinimo statusas

UAB „Akmenės energija“

UAB „Balterma ir Ko“

UAB „Birštono šiluma“

AB „Klaipėdos energija“

UAB „Lazdijų šiluma“

UAB „Litesko“

UAB „Plungės šilumos tinklai“

UAB „Raseinių šilumos tinklai“

AB „Šiaulių energija“

UAB „Trakų energija“

UAB „Ukmergės šiluma“

UAB „Utenos šilumos tinklai“

UAB „Varėnos šiluma“

UAB „Alytaus šilumos tinklai“

UAB „Anykščių šiluma“

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

UAB „Fortum Heat Lietuva“

UAB „Fortum Joniškio energija“

UAB „Fortum Švenčionių energija“

UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, nepateikė pagrindžiančių dokumentų.

AB „Jonavos šilumos tinklai“

UAB „Kaišiadorių šiluma“

AB „Kauno energija“

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“

UAB „Kretingos šilumos tinklai“

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

UAB „Molėtų šiluma“

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

UAB „Nemėžio komunalininkas“

UAB „Pakruojo šiluma“, nepateikė metinės ataskaitos ir pagrindžiančių dokumentų.

UAB „Palangos šilumos tinklai“

AB „Panevėžio energija“

AB „Prienų šilumos tinklai“

UAB „Radviliškio šiluma“, nepateikė pagrindžiančių dokumentų.

UAB „Šakių šilumos tinklai“

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“

UAB „Šilalės šilumos tinklai“

UAB „Šilutės šilumos tinklai“

UAB „Širvintų šiluma“

UAB „Skuodo šiluma“

UAB „Tauragės šilumos tinklai“

VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

VĮ „Visagino energija“

≥1%  įsipareigojimą įgyvendino Įmonės neišpildžiusios įsipareigojimo
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2. Įsipareigojimų įgyvendinimo statusas (2)

Apie preliminarų įsipareigojimų įgyvendinimą įmonės 
buvo informuotos pateikiant patikrinimo protokolus:

Energijos tiekėjai buvo prašomi susipažinti su vertinimo 
informacija ir pateikti trūkstamą dokumentaciją.
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2. Veiklos vykdymo pagrindimo spraga

Deklaruotas
kiekis

Deklaruotas
kiekis

Pripažįstamas
tinkamu

Pripažįstamas
tinkamu

2018 metais vykdyta veikla 2019 metais vykdyta veikla 
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3.Dažniausiai pasitaikančios klaidos (1)
Įgyvendinant priemonę „Šildymo sistemų ir šilumos 
punktų efektyvaus eksploatavimo mokymai“:

• tiekėjai ar jų atstovai konsultavo/surengė mokymus 
pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojams, daugiabučių namų administratoriams, 
administruojančioms įmonėms, kurie nėra galutinės 
energijos vartotojai.

• pateikiamuose dokumentuose tikrinimui nenurodė 
mokymų dalyvio statuso (pastato savininkas, ar tik 
šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas) ir 
neišskyrė atskirų pastatų energijos sąnaudų, nebuvo 
galimybės apskaičiuoti priemonės tinkamų energijos 
sutaupymų.

• tiekėjai nepateikė mokymų programos ir detalios 
mokymų medžiagos. Nepateikta mokymų medžiaga 
(pilnas tekstas) ar nuoroda į dokumentus

Pagal Energetiko ministerijos 2020-05-28
pateiktą išaiškinimą Nr. (19.2-26)3-787 :

Mokymų priemonė gali būti laikoma tinkama 
užskaitymui, jei šiuose mokymuose, kartu su 
prižiūrėtojais/administratoriais, dalyvauja galutiniai 
energijos vartotojai arba jų atstovai. Sutaupytos 
energijos kiekis tokiu atveju gali būti apskaičiuojamas 
pagal mokymuose dalyvavusiems galutiniams energijos 
vartotojams parduotą energijos kiekį. 
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3.Dažniausiai pasitaikančios klaidos (2)

Atliekant „Konsultacijos atvykus pas vartotoją“ ir „Konsultacijos elektroniniu paštu, 
tiesiogiai internetu ar telefonu gavus vartotojo prašymą įgyvendinimą“:

• Konsultacijos fakto patvirtinimas nėra pateikiamas; 

• Trūksta išsamesnio konsultacijų aprašymo;

• Nepateikiami vartotojų prašymą ir konsultacijų faktą pagrindžiantys dokumentai;

• Nurodoma, kad rašytinių užklausų nesulaukta ir vartotojai konsultuoti pagal 
numatytą aprašą telefonu (toks įvardijimas tapatus priemonės neįgyvendinimui);

• Konsultuoti vartotojai neregistruojami, nenurodomi jų kontaktiniai duomenys;

• Tiekėjai nepagrindžia telefoninių konsultacijų įgyvendinimo fakto, nors sulaukia į 
juos besikreipiančių vartotojų su prašymais konsultuoti.
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3.Dažniausiai pasitaikančios klaidos (3)
Priemonės „Palyginamosios 
analizės (suvartojimo) vartotojų 
grupėje kartu su energijos 
taupymo patarimais teikimas 
spaudinyje“ pateikiama 
informacija yra formali – sunkiai 
suprantama neprofesionalui, 
analizė neišsami ir be 
paaiškinimų, trūksta konkrečių 
energijos taupymo patarimų.

LEA siūlo: 
1. Pateikti konkrečiam vartotui suformuotą informaciją
2. Aiškiai parodyti skirtumus 
3. Nurodyti skirtumų priežastis (arba bent prielaidas 

kodėl susiformavo skirtumas – inspiruojant keisti 
elgseną)

4. Pateikti paaiškinimus ne profesionalams skirta kalba
5. Naudoti grafinį informacijos pateikimą, o ne skaičius, 

lenteles, lyginimą išdėstyti tik tekstu.
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3.Kiti vertinimo proceso aspektai
1. Dažna situacija, kai tiekėjai priemonės įgyvendinimo metinėje ataskaitoje deklaruoja vieną 
vartotojų tikslinės grupės dydį ir jos metinį energijos suvartojimą, tačiau pagrindžiančiuose 
dokumentuose pateikiamas kitas vartotojų tikslinės grupės dydis, o pasikeitusio šios grupės 
energijos suvartojimo nepateikiama. LEA specialistai neturi galimybės apskaičiuoti energijos 
sutaupymo pasikeitusiai vartotojų tikslinei grupei, nors priemonė įgyvendinta ir galėtų būti 
užskaityta kaip tinkama.

2. Pasitaiko atvejų, kai tiekėjai energijos sutaupymams apskaičiuoti naudoja savo nusistatytus 
švietimo ir konsultavimo priemonių koeficientus, kurie nėra privalomai suderinti su Energetikos 
ministerija.

3. Buvo atvejų, kai neteisingai traktuojamas priemonės tipas. Pavyzdžiui, priemonės „Projektų 
viešinimo renginys“ taikymas pagrindžiamas pateikiant nuorodą į įmonės internetinę svetainę 
(informacija apie šilumos trasų renovaciją).

4. Tiems patiems vartotojams taikant daugiau nei vieną  priemonę, kartojasi skirtingose 
priemonėse pateikiamos informacijos turinys. Tokiu atveju energijos sutaupymai pripažinti 
tinkamais vienos iš priemonių (turinčios didesnį taupymo potencialą).

5. Tiekėjas daugiau nei vieną kartą vykdo tą pačią priemonę. Pavyzdžiui, priemonė „Informacijos 
skelbimas spaudoje ar spaudiniuose“ taikoma keletą kartų. Tokiu atveju veikla užskaitoma tik 
vieną kartą
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3.Klaidingas įsivaizdavimas:  iliuzijos 
apie vartotoją

Žmonės nori daryti tai ką jiems siūlome daryti

Jie nori šios informacijos 

Jie ieško informacijos ir patarimų

Jie turi laiko ir gebėjimų perprasti pateiktą 
informaciją

Jie imasi veiksmų žinodami 
ką daryti 

Iliustracija iš 123RF.com 
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3.Klaidingas įsivaizdavimas: Vartotojo 
realybė

Manykime, kad žmonėms nerūpi ( + jie neturi laiko)

Jie nenori daugiau informacijos (nes aplink daug 
konkuruojančių dėl jų dėmesio)

Jie neieško informacijos ( „kur čia paspaudus...“)

Jie nenori dėti pastangų, kad suprastų – jiems reikalingi 
personalizuoti atsakymai ir patarimai

Jie atidėlios ir nesiims veiksmų, net jei žinos ką daryti

Iliustracijos iš shutterstock.com 
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4. Švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo 
tvarkos aprašo nuostatų pokyčiai nuo 2020-09-05

• 6. Susitarimai sudaromi pagal pavyzdinę energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo
susitarimo formą (Aprašo 1 priedas), šiuose susitarimuose gali būti įtraukiamos ir kitos
sąlygos, susijusios su Aprašo nuostatų įgyvendinimo detalizavimu. Susitarimai turi galioti
iki 2030 m. gruodžio 31 d. Parengtus susitarimų projektus tiekėjai teikia vertinti
Energetikos ministerijos įgaliotojai įstaigai, kuri suderintus ir tiekėjų pasirašytus
susitarimus teikia pasirašymui Energetikos ministerijai.“;

• 11 papildymas. Švietimo ir konsultavimo priemonės poveikis vertinamas už kalendorinius
metus, kuriais ji buvo įgyvendinta;

• 14 papildymas. Tais pačiais metais švietimo ir konsultavimo priemonės tas pats turinys
tai pačiai vartotojų grupei negali būti atkartojamas keliose susitarimo priemonėse;

• 21. Tiekėjai kasmet už praėjusiais metais įgyvendintas švietimo ir konsultavimo
priemones atsiskaito Energetikos ministerijos įgaliotojai įstaigai iki vasario 15 d.
pateikdami Aprašo 22 punkte nurodytą metinę ataskaitą;

• 22 papildymas. Metinė ataskaita Energetikos ministerijos įgaliotajai įstaigai teikiama
raštu ir pagal Aprašo 2 priedą skaitmeniniu .pdf ir .xlsx formatu;
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4. Švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos 
aprašo nuostatų pokyčiai nuo 2020-09-05 

• 24. Metinė ataskaita gali būti tikslinama tiekėjo iniciatyva arba Energetikos ministerijos ar
Energetikos ministerijos įgaliotosios įstaigos prašymu. Patikslinimai turi būti pateikiami
atskiru nuo metinės ataskaitos dokumentu per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo
gavimo dienos. Esant didelei tikslintinos informacijos apimčiai, tiekėjo prašymu,
Energetikos ministerijos įgaliotoji įstaiga turi teisę nustatyti ilgesnį terminą trūkumams
šalinti.

• 27. Susitarimai laikomi tinkamai įvykdyti, kai ataskaitiniais metais įgyvendinus sutartas
arba tiekėjo pasirinktas kitas švietimo ir konsultavimo priemones, apskaičiuotas energijos
sutaupymas yra ne mažesnis kaip 1 procentas tiekėjo patiektos energijos kiekio jo
galutinės energijos vartotojams Lietuvos Respublikoje per ataskaitinius kalendorinius
metus.

15



Susitarimas tarp 
Energijos tiekėjo 

ir Energetikos 
ministerijos

Ataskaita apie 
tinkamais 
pripažįstamus 
sutaupymus

Įmonės pateikia 
patikslinančią 

informaciją arba 
sutinka su vertinimu

Įgyvendintų ŠKP 
dokumentacijos 

patikrinimas

Deklaruotų 
sutaupymų 

sisteminimas ir 
apibendrinimas

Vykdytų  ŠKP 
dokumentavimas ir 

pagrindimo įrodymai  

Galutinės energijos 
vartotojų švietimas ir 
konsultavimas (ŠKP)

Veikla susitarimo galiojimo metu

Įmonės
deklaruojamos 

veiklos apimtys ir 
įgyvendinimą 
pagrindžianti 
informacija

Vykdytos veiklos deklaravimas sekančiais metais
Veiklos plano vykdymas 
einamaisiais metais

LEA veikla

Energijos tiekėjo 
veikla

Galutinės 
informacijos 
agregavimas

lie
p

o
s 
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. 
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Preliminarus ŠKP 
vertinimas
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Švietimo ir konsultavimo susitarimų 
sudarymo tvarkos apraše esanti 
pateikimo forma nuo 2020-09-05 
atnaujinama!

LEA puslapyje rasite pateikimo formą
pildymui. Šią ir kitą naudingą 
informaciją, susijusią su ŠKP rasite: 
https://www.ena.lt/energijos-tiekeju-
susitarimu-igyvendinimas/

4. Švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos 
aprašo nuostatų pokyčiai nuo 2020-09-05
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5. Klausimai?
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

https://www.linkedin.com/company/ltenergyagency

http://www.ena.lt

karolis.janusevicius@ena.lt

#LtEnA
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