Efektyvus energijos vartojimas:
kaip sutaupyti?
Energetinis efektyvumas – mūsų bendras siekis

Efektyvus energijos vartojimas –
strateginis ES energetikos tikslas

Pagrindiniai Lietuvos tikslai iki 2020 m.:
• Užtikrinti, kad kasmet būtų atnaujinama 3 % valstybei priklausančio
pastatų ploto,
• Užtikrinti, kad didelės įmonės atliktų energijos vartojimo auditą,
• Užtikrinti, kad iki 2020 m. Lietuva sutaupytų beveik 11,7 TWh 11,7 TWh.

Kodėl įmonei verta taupyti energiją?
• Racionaliai vartodami energijos sąnaudas galėtume sumažinti 10 % ir
daugiau.
• Net ir mažas kasdienio įpročio pakeitimas gali duoti didelį rezultatą.

Kaip mes prisidedame ir padedame savo klientams?

Siekdami realaus pokyčio,
patys taupome energiją tiek
darbe, tiek namuose.

Bendradarbiaujame su
atsakingomis institucijomis.

Teikiame konsultacijas klientams
dėl energijos vartojimo kaštų
mažinimo.

Rengiame medžiagą energetinio
efektyvumo klausimais, dalinamės
gerąja patirtimi.

Aktualią informaciją skelbiame
savo tinklapyje.

Stipriname savo atsakomybę
taupant Žemės resursus ir
padedame tą daryti jums.

Energijos vartojimo mažinimo priemonės

NUOLATINĖS

VIENKARTINĖS

Nereikalaujančios didelių investicijų:
• Vartojimo įpročių keitimas,
• Darbuotojų edukavimas ir motyvavimas,
• Atsakingo vartojimo kultūros įmonėje kūrimas.
Ilgalaikės, didelius sutaupymus atnešančios investicijos:
• Energijos vartojimo stebėjimo ir valdymo sistemos,
• Apšvietimo modernizavimo sprendimai,
• Pramonės procesų optimizavimo sprendimai,
• Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas,
• Transporto parko atnaujinimas.

Atsakingo vartojimo kultūra įmonėje
Kasdienis energijos taupymas biure

Išnaudokite dienos šviesą, o
patalpose, kur lankomasi rečiau,
įrenkite judesio daviklius.

Rinkitės energiją taupančius
apšvietimo sprendimus ir
nesistenkite vienodai apšviesti
visų patalpų.

Neleiskite įrangai eikvoti energijos
budėjimo režime – tai galioja net
mobilaus telefono krovikliui.

Kiek įmanoma, išlaikykite mažesnį
lauko ir vidaus temperatūros skirtumą
– sutaupysite šildymui ir vėsinimui.

Periodiškai patikrinkite šildymo
sistemą, išvalykite vėdinimo ir
oro kondicionavimo sistemas.

A+
Atnaujindami įrangą, rinkitės
aukštesnę energijos klasę –
ilgainiui tikrai sutaupysite.

Darbuotojų indėlis taupant energiją

• Įtraukite darbuotojus galvojant, kaip įmonė galėtų
• Dalinkitės su darbuotojais kasdienio energijos taupymo
energiją vartoti dar efektyviau.
biure patarimais.
• Nusistatykite tikslą (pvz., per metus sutaupyti 1 MWh) ir • Stebėkite energijos vartojimą ir rezultatus aptarkite
motyvuokite jo siekiančius darbuotojus.
komandoje – juk kiekvieno indėlis svarbus!

Norite didinti savo įmonės ar namų energetinį efektyvumą?
Pasinaudokite siūloma parama!
Galite gauti paskolas įmonių
energinio efektyvumo didinimo
projektų įgyvendinimui,
atsinaujinančių energijos išteklių
panaudojimui, gyvenamųjų namų
modernizavimui, katilų namų ūkiuose
keitimui ir pan.

Kviečiame pasidomėti, ką siūlo Viešųjų investicijų
plėtros agentūra (www.vipa.lt), Aplinkos projektų
valdymo agentūra (www.apva.lt) ir kitos institucijos.
Daug naudingos informacijos apie energijos
vartojimo efektyvumą ir paramos galimybes rasite ir
Energetikos ministerijos svetainėje www.enmin.lrv.lt.

Ačiū už
Jūsų indėlį!
Daugiau informacijos: www.gamyba.le.lt

