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1. Informavimas ir elgsenos keitimas – energijos taupymo pagrindas 

 

2012 metais Europos Sąjunga priėmė energijos efektyvumo direktyvą, pagal kurią 

valstybės narės yra įpareigotos sumažinti metinį suvartojamos energijos kiekį šalyje net 20% 

iki 2020 m., lyginant su 2014 m. suvartojimu. Tikslui pasiekti turi būti užtikrintas 1,5 % metinis 

galutinės energijos sutaupymų lygis. Tam, kad ši direktyva būtų sėkmingai įgyvendinta, yra 

būtina užtikrinti sisteminių technologinių, politinių bei ekonominių pokyčių vykdymą, vienas iš 

jų yra galutinių vartotojų elgsenos ir energijos vartojimo įpročių keitimas.1  

 

Ilgą laiką buvo manyta, jog 

patvirtinus politinį sprendimą dėl 

tinkamų technologinių priemonių 

įgyvendinimo, įmonės ir vartotojai imsis 

atitinkamų veiksmų energijos 

sutaupymams pasiekti. Tačiau buvo 

nenumatyta, jog tam reikia vartojimo 

įpročių keitimo bei nuvertinta kiek daug 

energijos gali būti sutaupyta, keičiant 

vien energijos vartojimo įpročius. Naujų 

technologijų taikymas bei susijusios 

investicijos itin priklauso nuo vartotojų 

įpročių ir galimybės keisti jų elgseną. Tam, kad jie susiformuotų, būtina suprasti energijos 

suvartojimą ir gebėti jį vizualizuoti. Šį poreikį iliustruoja Buffington energijos piramidė (Pav. 2).2  

 

Remiantis ilgalaike patirtimi bei augančio elgsenos mokslo įžvalgomis, egzistuoja 

didelis atotrūkis tarp teisiniu lygmeniu užsibrėžto tikslo ir vartotojo veiksmo. Vartotojo 

sprendimas keisti energijos tiekėją, investuoti į efektyvesnius energinius įrenginius yra labai 

paveikiamas jo artimoje aplinkoje dominuojančių normų ir priimamų sprendimų, tų siūlymų 

pateikimo būdų ir formų. 

 

                                                
1 Achieving energy efficiency through behavioural change: What does it take? European 

Environmental agency Technical Report, No 5, 2013, p. 5 

2 Good practices for energy-efficient housing in the UNECE region,  United Nations Economic 

Commission for Europe, 2013, p. 55, 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/good.practices.ee.housing.pdf  

2. Energijos efektyvumo pagrindas – supratimas kas 
yra energija, kiek ir kur jos sunaudojama. Good 

practices for energy-efficient housing in the UNECE 
region, page 55. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/good.practices.ee.housing.pdf
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Mūsų tikslas yra apžvelgti užsienio šalių praktikas bei pateikti patarimus, kaip pasiekti 

ženklių energijos sutaupymų keičiant vartotojų elgseną. Čia svarbu akcentuoti, jog elgsenos 

pokytis yra kertinis elementas siekiant pilno sutaupymų potencialo, apjungiančio pakitusias 

vartotojo praktikas bei technologinių sprendimų visumą. 

 

Pirmiausia, analizėje pateikiami užsienyje pritaikytų elgsenos mokslų įžvalgomis 

pagrįstų priemonių pavyzdžiai, kurie leido sutaupyti galutinės suvartojamos energijos kiekį. 

Antra, pristatoma trumpa elgsenos mokslų apžvalga, institucijų, taikančių šios principus, plėtra 

ir šių principų matavimo metodika. Trečia, pateikiamas priemonių, pasiteisinusių užsienyje 

sąrašas, kurios yra siūlytinos pritaikyti Lietuvoje, atsižvelgus į mūsų šalies specifiką. 

 

 

2. Elgsenos mokslų taikymo pavyzdžiai 

 

● Socialu – apeliavimas į socialines normas  

 Vienas pirmųjų elgsenos tyrimų siekiant sumažinti energijos suvartojimą buvo atliktas 

2001 metais Kalifornijoje. Universiteto studentai aplankė daugiau nei 1200 namų, kur skatino 

taupyti energiją ir siūlė keturis sprendimo būdus kaip tai padaryti – trumpiau praustis duše, 

išjungti nereikalingas šviesas, naktį išjungti oro kondicionierių ir naudoti ventiliatorių vietoj jo. 

Svarbu akcentuoti, jog šiuo laikotarpiu Kalifornijoje dažnai nutrūkdavo elektros tiekimas ir 

apklausos rodė, jog net 90 procentų gyventojų įvardino energijos taupymą kaip svarbų arba 

labai svarbų veiksmą.3 

 

Buvo nuspręsta skatinti energijos sutaupymus remiantis keturiais skirtingais 

argumentais: finansinė paskata, piniginiai sutaupymai, aplinkos apsauga bei atsakingas 

elektros vartojimas, padėsiantis išvengti elektros nutrūkimų. Kiekvienas argumentas buvo 

siūlomas vienai iš  išskirtų keturių tikslinių grupių. Būtų priimtina manyti, jog finansinės 

paskatos turėtų būti pačios efektyviausios, pastaroji žinutė skambėjo maždaug taip –   

“Kaip galima sutaupyti energiją šią vasarą? Pasak Cal State San Marcos universiteto tyrėjų 

vėsindamasis ventiliatoriumi, o ne oro kondicionieriumi vasarą gali sutaupyti net iki 54 dolerių 

per mėnesį.” Vis dėlto, nei ši, nei kitos minėtos motyvacinės žinutės neturėjo poveikio.  

 

                                                
3 Cialdini, Robert, and Wesley Schultz. "Understanding and motivating energy conservation via social 

norms." William and Flora Hewlett Foundation (2004), 

http://media.cbsm.com/comments/168079/09+PE+Cialdini+Hewlett+Foundation.pdf  

http://media.cbsm.com/comments/168079/09+PE+Cialdini+Hewlett+Foundation.pdf
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Vienintelė žinutė, kuri iš tikrųjų suveikė buvo apeliavimas į socialines normas, šiuo 

pateikiant informaciją apie kaimynų energijos suvartojimo įpročius – “Gyventojų apklausa 

rodo, jog net  77% San Marcos gyventojai vasarą naudoja vėjelį vietoj oro kondicionieriaus 

vasarą atsivėsinti vasarą. Taupyti energiją naudojant vėjelį vietoj oro kondicionieriaus – tavo 

bendruomenės populiariausias pasirinkimas!”. Būtent ši žinutė paskatino taupyti energiją ir 

buvo tas tiltas, paverčianti norą taupyti elektros energiją į realius veiksmus. Pavyzdys rodo, 

jog socialinės normos gali būti stipresnės net už finansines paskatas – jas panaudojus 

tinkamai galima išjudinti problemas, kurias spręsti nepavyksta tradiciniais metodais. 

 

● Lengva ir paprasta 

2010 metais, Jungtinėje Karalystėje liberalizavus elektros skirstymo rinką, didžioji dalis 

namų ūkių galėjo laisvai pasirinkti tiekėją ir sutaupyti 200 ir daugiau svarų per metus. Tais 

metais, deja, tik vienas iš dešimties žmonių pakeitė savo energijos tiekėją bei tokiu būdu 

sutaupė šią ženklią pinigų sumą. Šis nenoras keisti savo elektros tiekėjo yra stebinantis, ir to 

tikrai nesitikėjo teisininkai ir ekonomistai, kurie siūlę privatizuoti elektros ir dujų rinkas 

aštuntame ir devintame dešimtmečiuose. Jie manė, jog leidus žmonėms pasirinkti žmonės 

keis savo tiekėją tik suradę geresnį pasiūlymą. Kodėl? R.Thaler tai aiškina, jog savo tiekėjo 

keitimas yra vienas tų nemalonių dalykų, kuriuos žmonės atidėlioja, nors ir žino jog tai reikia 

ir yra visiškai racionalu padaryti. Energijos tiekėjo keitimas panašus į mobiliojo ryšio telefono 

sutarties keitimą ar perėjimą į kitą banką. 

 

 Net įsteigus atskirą įmonę, atsakingą už tiekėjo keitimą, vis vien didelė žmonių dalis 

didžiojoje Britanijoje vis tiek nekeitė savo plano – dažnu atveju žmonės nežinojo, kas yra jų 

energijos tiekėjas, kokį planą jie šiuo metu naudoja ar tiesiog nerasdavo savo naudotojo 

numerio. Viskas pasikeitė 2015 metais, kuomet BIT (Behavioural Insights Team) įpareigojo 

energijos tiekėjus pateikti siunčiamose sąskaitose QR kodą, kuris apėmė vartotojo duomenis, 

energijos vartojimo istorinius duomenis ir projekcijas bei turimą tarifą. Iš esmės tai itin 

supaprastino energijos tiekėjo keitimo procesą – tereikėjo nuskanuoti šį kodą ir uSwitch 

programėlė parinkdavo geriausią tarifą. Taigi, pakeisti energijos tiekėją tapo įmanoma per 

kelias sekundes, o ne valandas. 
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3. JK pateikiamose sąskaitose galima rasti QR kodą, kurį nuskanavus uSwitch programėle, galima pasikeisti 
savo energijos tiekėją. „uSwitch Energy Switching App" YouTube video, 0:05. Posted by "Orion uSwitch.com". 

  

Šis menkas pokytis lėmė išties ženklius visos rinkos pokyčius. Prieš šį QR kodo 

pateikimo sąskaitose įpareigojimą, energijos tiekėjai stengėsi plano keitimą padaryti kuo 

sudėtingesnį ir užtrunkantį kuo daugiau laiko. Milijonai vartotojų, aktyviai neieškančių 

geriausio plano leido energijos tiekėjams laikyti aukštas kainas bei didelius pelnus. Šis 

įkyrumas, sprendimų atidėliojimas, – kitaip vadinamas „frikcija“ (ang. friction), yra vienas 

kertinių elgsenos ekonomikos principų, stabdančių žmones priimti racionalius sprendimus. Ir 

būtent kuomet ši „frikcija“ buvo pašalinta, vartotojai daug aktyviau pradėjo keisti savo turimus 

planus ir įmonės buvo priverstos intensyviau konkuruoti viena su kita, kas lėmė dar geresnius 

planus ir teikiamas paslaugas. Kas apima teikiamos paslaugos kokybę? 5 skiltyje plačiau 

pateiksime supaprastintų sąskaitų sprendimą, kurį taiko ir viena didžiausių JK energijos tiekėjų 

E.ON UK. 

 

● Laiku 

 Laikas yra itin svarbus faktorius. 2012 metų Accenture tyrimas parodė, kad vartojai 

vidutiniškai praleidžia 9 minutes per metus bendraudami su savo energijos tiekėjais (telefonu, 

el. paštu, atstovybėje, namuose ir t.t.).4 Taigi yra itin svarbu išnaudoti šiuos momentus, kuomet 

vartotojas įsitraukia ir yra linkęs imtis veiksmų. Tai bus ne tiek momentai, kuomet bus galima 

vartotoją paskatinti taupyti energiją ar ją išmaniai naudoti, bet taip pat ir stiprinti vartotojo 

pasitikėjimą savo energijos tiekėju, jam siūlyti bei parduoti papildomas paslaugas, 

supažindinant su energijos sektoriaus realijomis. 

 

                                                
4 Actionable Insights for the New Energy Consumer, Accenture, 2012, p. 33, 

https://www.accenture.com/t20160811T002328__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/next-gen/insight-

unlocking-value-of-digital-consumer/PDF/Accenture-Actionable-Insights-New-Energy-Consumer.pdf 

https://www.accenture.com/t20160811T002328__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/next-gen/insight-unlocking-value-of-digital-consumer/PDF/Accenture-Actionable-Insights-New-Energy-Consumer.pdf
https://www.accenture.com/t20160811T002328__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/next-gen/insight-unlocking-value-of-digital-consumer/PDF/Accenture-Actionable-Insights-New-Energy-Consumer.pdf
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 Vienas tokios praktikos pavyzdžių – suasmeninti patarimai tinkamu laiku. Net 84 

procentai vartotojų mano, jog gyvenamosios vietos keitimas yra tinkamas momentas keisti 

savo energijos vartojimo įpročius. Tuo pat metu vos pusė gyventojų mano, jog energijos 

tiekėjai siūlo produktus ar servisus, kurie padėtų pasiekti šiuos tikslus. Viena iš galimybių 

šalinti šią spragą – naujai įsikūrusiam gyventojui teikti patarimus, kaip galima taupyti keičiant 

vartojimo įpročius ar investuojant į buitinius prietaisus, Opower teikiamas pavyzdys 4 

paveikslėlyje.5 Taip pat, įdiegus išmaniąją apskaitą bus galima nuolat informuoti apie 

sunaudotą didesnį nei įprastą energijos kiekį, kas leistų ne tik laiku koreguoti įprotį, tačiau ir 

didintų pasitikėjimą energijos tiekėjais, kurie tiksliai identifikuos, kas lėmė didesnę nei įprastą 

energijos sąskaitą.  

 

4. Patarimai naujakuriams, kaip galima taupyti elektros ir šiluminę energiją.  

Best Practices in Behaviuroal Energy Efficiency, Opower, 2015 

 

● Patrauklu 

Padaryti energijos vartojimą patrauklų – vienas sunkiausių uždavinių. Vis dėlto, 

išmaniųjų įrenginių revoliucija, gali pagaliau taupymą padaryti patrauklų. Išmanioji apskaita – 

tik pirmas žingsnis išmaniųjų namų link. Vienas iš lyderiaujančių sprendimų šioje srityje – Nest 

išmanieji termostatai. Technologija patraukli tuo, jog gali mokytis iš vartotojo įpročių, prisitaikyti 

                                                
5 Best Practices in Behaviuroal Energy Efficiency, Opower, 2015 
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prie miego, dienos rėžimo ir kiekvienu paros metu pasiūlyti optimalią temperatūrą, analizuoti 

namo gyventojų buvimo vietą ir nuspręsti, kada ir kokią temperatūrą nustatyti. 

 

Už įmonę 2014 metais Google sumokėjo net 3,2 milijardo dolerių6 – Google 

susidomėjimas šia rinka rodo itin didelį technologijos potencialą ir norą pirmiesiems įsitvirtinti 

joje atsiriekiant kuo didesnę rinkos dalį. Čia sutaupymai ženklūs ir realūs. Skaičiuojama, kad 

namuose, kuriuose įrengtas šis termostatas, nuo 2011 metų jau sutaupė daugiau nei 12 TWh 

energijos, kur 10–12 procentų yra sutaupoma šildymui ir apie 15 procentų vėsinimui vasaros 

laikotarpiu.7  

 

5. Nest išmaniųjų termostatų pristatymas „.Your life with Nest, Nest Thermostat [žiūrėta 2017-05-04]“ 

 

  

Vis dėlto, tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip energijos vartojimą galima padaryti patrauklų. 

Aiškios ir suprantamos sąskaitos, tinkamas vizualinis pateikimas gali ir turi turėti patrauklumo 

elementų. Galimybė vartotojui matyti energijos suvartojimą minutės ar sekundės tikslumu taip 

pat gali būti pateikiama patraukliai ir “niukinama” (ang. nudginng) naudoti mažiau energijos. 

Kitas galimas žingsnis – personalizuoti ir suteikti asmenybę individualiam energijos 

suvartojimo guru – čia pasitarnauti gali dirbtinis intelektas. Lietuvoje vykusio energijos 

efektyvumo hakatono (ang. hackathon) metu – laimėjusi idėja Facebook Messenger botas 

                                                
6 Martin LaMonica, Will smart home technology systems make consumers more energy efficient? The 

Guardian 22 01 2014 https://www.theguardian.com/sustainable-business/smart-home-technology-

energy-nest-automation [žiūrėta 2017 05 04] 

7 Nest Thermostat, Nest, https://nest.com/thermostat/meet-nest-thermostat/ [žiūrėta 2017 05 04] 

 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/smart-home-technology-energy-nest-automation
https://www.theguardian.com/sustainable-business/smart-home-technology-energy-nest-automation
https://nest.com/thermostat/meet-nest-thermostat/
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vardu “E’ntanas”, kurią pristatė keturių ekspertų komanda.8 9 Šis virtualus asmuo „E‘ntanas“ 

gali tavęs paklausti, ar nenori išjungti interneto maršrutizatoriaus ar kitų elektros prietaisų bei 

tai tiesiog padaryti. Idėją galima plėsti – būsto temperatūros reguliavimas gali būti viena iš 

alternatyvų. 

 

3. Elgsenos mokslas ir kertiniai principai 

 

Minėti pavyzdžiai paneigia tradicinį klasikinės ekonomikos požiūrį, jog asmuo yra 

racionalus, galintis save kontroliuoti ir siekiantis kuo didesnės sau naudos. Kaimynų elgesys 

ir jo turimas poveikis asmenų energijos suvartojimui, elektros tiekėjo parinkimas bei laiku 

siūlomi sprendimai atvaizduoja, jog žmogaus elgsena kasdieniniame gyvenime labai skiriasi 

nuo šio standartinio ir klasikinio požiūrio.10  

 

Pirma, asmeniniai sprendimai yra paveikiami būdų kaip tie sprendimai buvo 

suformuluoti. Žmonės prisitaiko prie juos supančios aplinkos bei mums siūlytinų pirminių 

pasirinkimų. Pavyzdžiui, ar jūs keitėte savo telefono pirminius nustatymus? Tyrimu įrodyta, jog 

dauguma žmonių nekeičia pirminių išmaniųjų telefonų nustatymų. Žmonės dažnai vadinami 

pirminių pasirinkimų vergais. Tai labai skiriasi nuo standartinės teorijos prielaidų, jog žmonės 

renkasi tai, kas jiems naudingiausia. Dėl to, tradicinė teorija nebuvo pajėgi paaiškinti, kodėl 

žmonės nepuolė keisti savo elektros tiekėjų bei rinktis jiems tinkamiausią tarifą ir tik QR kodo 

atsiradimas sąskaitoje, kuris, be abejo, palengvino pasirinkimo veiksmą, paskatino žmones 

rinktis. 

 

Antra, žmonių kognityviniai sugebėjimai yra labai riboti. Buvo padaryta daug tyrimų, 

jog žmonės nuvertina ateityje gaunamą naudą, kuomet sureikšmina esamą situaciją. Vykdant 

tyrimą ir siūlant žmonėms 100 eurų dabar arba 110 eurų po metų, dauguma apklausų žmonių 

buvo labiau linkę gauti 100 eurų dabar negu 110 eurų ateityje. Dėl to, daugumai žmonių sunku 

investuoti į energiją taupančius įrenginius, kurių atsiperkamumas bus juntamas tik tolimoje 

ateityje, dėl to yra būtina iliustruoti naudą, kuri pasijuntama kuo anksčiau. 

 

Trečia, žmonių gebėjimas save kontroliuoti labiau yra siekis negu realybėje 

pasitaikantis įprotis. Savikontrolė yra labiau teorinio ir racionalaus žmogaus savybė, negu 

                                                
8 Join the Climathon movement, drive climate action, Climate-KIC,  https://climathon.climate-

kic.org/images/downloadables/Climathonbrochure.pdf  

9 Paulius Petrašiūnas, Simonas Žilinskas, et al E‘ntanas 

10 James Alm and Carolyn J. Bourdeaux, Applying Behavioral Economics To The Public Sector, p. 3. 

https://climathon.climate-kic.org/images/downloadables/Climathonbrochure.pdf
https://climathon.climate-kic.org/images/downloadables/Climathonbrochure.pdf
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tikrojo žmogaus įgūdis. Dauguma žmonių svajotų išjungti kompiuterį bei televizorių anksčiau 

(šis veiksmas gali būti paskatintas noro taupyti elektrą arba siekimo aktyviai praleisti laiką ir 

pan.), bet, deja, tik mažam žmonių skaičiui išeina laikytis sau duoto pažado. 

 

Ketvirta, motyvacija kažką daryti arba kažko nedaryti kyla ne tik iš noro didinti 

asmeninę naudą, bet ir moralinių principų, pavyzdžiui, teisingumo, empatijos, pasitikėjimo, 

pririšimo, patriotizmo bei, be abejo, socialinio rato, jo normų ir įpročių. Neabejingumas gamtai 

gali paskatinti važinėti į darbą dviračiu, net jeigu tai užtrunka ilgiau negu automobiliu. Naujų 

energiją taupančių technologijų įsigijimas gali būti paskatintas to, jog pardavėjas buvo geras 

pažįstamas, kuomet standartinė teorija nesiremtų šiuo faktoriumi. Kita svarbi ar net svarbesnė 

dimensija yra žmogų supantis socialinis ratas. Rūšiavimo konteinerių atsiradimas bei aplinką 

tausojančių kaimynų gausa turės didesnį poveikį žmogaus elgesiui negu naudos ir kaštų 

analizė sprendžiant ar verta rūšiuoti. Vieno tyrimo metu buvo nustatyta, kad žmonės yra linkę 

labiau šiukšlinti viešosiose erdvėse tada, kai jose jau yra prišiukšlinta. Pažįstamų elgsena, jų 

pritarimas paveiks kaip asmuo elgiasi ir ką renkasi. Ne vienas iš racionalių būdų nepaveikė 

žmonių noro taupyti elektrą bei keisti jų įpročių, kuomet palyginimas su kaimynais turėjo 

įspūdingą poveikį. 

  

Paminėti standartinės teorijos nukrypimai yra elgsenos ekonomikos tyrimo objektas.  

Trumpai tariant, elgsenos ekonomika yra iš kitų socialinių mokslų (ekonomika, sociologija, 

antropologija, politikos mokslai bei psichologija) perimtų išvadų ir įrodymų taikymas, kurios 

tikslas yra tiksliau nuspėti kaip žmonės iš tikrųjų daro pasirinkimus.11 Elgsenos ekonomika 

bando paaiškinti žmogiškus nukrypimus nuo standartinės teorijos ir siūlo priemones skirtas 

skatinti žmonės priimti jiems geresnius sprendimus. 

 

Paminėtos energijos sutaupymo praktikos yra sėkmingi šių principų ir įžvalgų taikymo 

pavyzdžiai, kurios leido pakeisti žmonių elgesį, kuomet tradiciniai būdai buvo bejėgiai. 

Elgsenos mokslų įžvalgos leido sumažinti atotrūkį tarp politinių sprendimų ir  asmens 

elgsenos, įtraukdami papildomus faktorius, paveikiančius kokį pasirinkimą daro žmogus. 

 

Remiantis šiomis elgesio deviacijomis, kurios nebuvo įtrauktos į tradicinę ekonominę 

teoriją, buvo suformuluoti keturi principai, turintys poveikio žmogaus pasirinkimams ir jo 

elgesiui. Šie principai buvo suformuluoti pagal jų daromą poveikį: paprasta, patrauklu, 

priimtina žmonių socialinėje aplinkoje ir siūloma tinkamu laiku. 

 

                                                
11 James Alm and Carolyn J. Bourdeaux, Applying Behavioral Economics To The Public Sector, p. 3 
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• Kertinių elgsenos mokslų principų santrauka 

 

 
 

Antraštė Apie ką yra būtina 
pagalvoti 

Pavyzdžiai 

 
Paprasta 

 

 

Viskas turi būti 
labai paprasta, 
nes tada 
tikimybė yra 
didesnė, kad 
žmonės imsis 
veiksmų. 

♦ Supaprastinti; 
♦ Palengvinti siūlomos 

paslaugos pasirinkimą 
ar vykdymą; 

♦ Numatyta pradžia  – 
nustatyti saugiausią bei 
geriausią pasirinkimą 
kaip pirminį (ang. 
default). 

♦ Pensijų fondai – daugiau 
žmonių užsiregistravo, kai 
žmonės buvo įtraukiami į 
sistemą automatiškai; 

♦ Aiškus informacijos 
pateikimas sąskaitoje už 
energijos suvartojimą 
motyvuoja žmonės imtis 
atitinkamų priemonių. 

 
Patrauklu 

Žmonės pastebi 
tik tai, kas 
traukia jų 
dėmesį. 

♦ Personalizuota 
informacija – kliento 
vardas; 

♦ Svarbius punktus reikia 
paryškinti bei išskirti; 

♦ Emocija yra tokia pat 
svarbi kaip ir 
argumentas ar 
paaiškinimas. 

♦ Dukart padaugėjo labdara, 
kai buvo pateikiama istorija 
apie susirgusį vaiką, negu 
sausi statistiniai duomenys. 

 
Priimtina 

socialinėje 
aplinkoje 

 

Žmonės 
labiausiai 
paveikiami to, 
ką daro jų 
pažįstami ir 
artimieji. 

♦ Socialinės normos – ką 
kiti žmonės daro; 

♦ Pažįstamų ratas – ką 
sako draugai ar 
pažįstami. 

♦ Žmonės yra labiau linkę 
šiukšlinti jeigu mato jau 
išbarstytas šiukšles; 

♦ Žmonės labiau linkę mokėti 
mokesčius laiku, jeigu yra 
informuojami, kad 
dauguma žmonių moka 
laiku. 

 
Laiku 

 

 

Intervencijos yra 
labiau 
efektyvios prieš 
įpročiams 
susiformuojant 
arba didelių 
pasikeitimų 
metu. 

♦ Svarbūs gyvenimo 
momentai; 

♦ Žmonės nuvertina 
būsimų įvykių svarbą. 

 

♦ Žmonės labiau linkę keisti 
savo energijos vartojimo 
įpročius naujame bute ar 
name; 

♦ Žmonės mažiau linkę 
rinktis priemonę, jeigu jos 
poveikis ar 
atsiperkamumas bus aiškiai 
matomas tik po labai ilgo 
laiko. 

 

 

Pavienės finansinės paskatos, baudos bei prastai pateikti sumanūs technologiniai 

sprendimai turi ribotą poveikį energijos vartojimo efektyvumui didinti. Tik kartu su asmenų 

elgsenos pokyčiais bei naujų socialinių normų formavimu yra galima pasiekti užsibrėžtus 

sutaupymus. Tik padarius priemonę paprastą, patrauklią, užtikrinant jos populiarumą asmens 
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socialinėje erdvėje bei pateikiant ją laiku, galima tikėtis atotrūkio mažinimo tarp priimtų politinių 

sprendimų ir asmens veiksmo. Energijos efektyvesnis vartojimas yra viena iš didžiausią 

potencialą turinčių sričių, kurios sėkmingas įgyvendinimas priklauso nuo to kaip žmonės 

elgiasi. 

 

4. Elgsenos ekonomikos taikymas valstybiniu lygiu, intervencinių priemonių 

pasirinkimas bei jų matavimas 

 

Elgsenos mokslai į politinių sprendimų formavimo erdvę skverbėsi labai lėtai. 

Nepaisant to, jog istorinėje atmintyje galima rasti daug pavyzdžių, kur elgsenos įžvalgos buvo 

taikomos, tie taikymai buvo labiau atsitiktinių sprendimų bei veiksmų rezultatas. 2010 metais 

konservatorių valdomoje Didžiojoje Britanijoje pirmąkart pasaulyje šie principai buvo 

sąmoningai pradėti taikyti valstybiniu lygmeniu. Šių taikymų tikslas buvo sutaupyti valstybės 

lėšas ir atrasti paveikius sprendimus. Politinės intervencijos, paremtos elgsenos mokslo 

įžvalgomis, greitai plito po pasaulį. Greitu metu elgsenos mokslų komanda atsirado JAV, 

Australijoje ir labai sparčiu tempu plinta Europoje bei kitose šalyse.12 13  

  

Kaip nuspręsti kokią intervencinę priemonę, paremtą elgsenos ekonomikos 

įžvalgomis, taikyti bei kaip pamatuoti jos poveikį? Norint nuspręsti, kokia priemonė ar net 

kokios jos dalys turi didžiausią poveikį suvartojamos energijos kiekiui bei siekiant pamatuoti 

jos poveikį energijos suvartojimui siūlytina vykdyti eksperimentinius tyrimus kitaip dar 

vadinamais atsitiktinės kontrolės tyrimais. Atsitiktinės kontrolės tyrimo metu tiriamųjų grupė 

skirstoma į dvi dalis užtikrinant dalyvaujančių panašumą ir atsitiktiniu būdu nutariama, kuriai 

grupei bus taikoma intervencinė priemonė, o kuriai ne. Tikimasi, jog kontrolinės grupės arba 

tos grupės, kuriai nebus taikoma intervencinė priemonė, atsiradimas pašalina galimą šalutinių 

kintamųjų poveikį. 

 

Pavyzdžiui, tam, kad būtų patikrintas Didžiosios Britanijos naujos politinės praktikos 

dėl žmonių įdarbinimo poveikis, buvo parinktos dvi atitinkamo dydžio žmonių, neturinčių darbo, 

grupės ir vienai grupei pradėjo taikyti intervenciją, kuomet kitai – ne. Tokiu būdu buvo siekiama 

įvertinti, ar šią praktiką reikia taikyti visos valstybės mastu. Paaiškėjo, jog rezultatas abejose 

                                                
12 Chris Bell, Inside the Coalition's controversial 'Nudge Unit', The Telegraph, 11 02 2013, 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9853384/Inside-the-Coalitions-controversial-Nudge-Unit.html 

[žiūrėta 2017 05 04] 

13 David Halpern, Inside the Nudge Unit: How Small Changes Can Make a Big Difference, WH Allen, 

2016, Introduction 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9853384/Inside-the-Coalitions-controversial-Nudge-Unit.html
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grupėse buvo vienodas – panašus žmonių skaičius rado darbą. Vadinasi, priemonė nebuvo 

paveiki ir kiti faktoriai, pavyzdžiui, ekonominis augimas, naujų darbų atsiradimas ir pan. turėjo 

didesnio poveikio žmonių įdarbinimui. 

  

6. Atsitiktinės kontrolės tyrimo šablonas. 

 

 

Šie tyrimai leidžia pabandyti skirtingus intervencinės priemonės formatus remiantis 

elgsenos ekonomikos principais ir tokiu būdu ištirti kokia priemonė atitinka nustatytą tikslą. 

Didžiosios Britanijos automobilių draudimo įmonė turi nuorodą į organų donorystės programą, 

tik buvo neaišku koks turi būti to puslapio formatas. Elgsenos mokslų komanda parengė šešis 

šablonus kaip tas puslapis turėtų atrodyti ir keisčiausia yra tai, jog labiausiai paveikus buvo 

tas formatas, dėl kurio mokslininkai apskritai abejojo ar verta jį siūlyti. Šis pavyzdys iliustruoja, 

jog net ir ilgalaike moksline patirtimi paremti sprendimai skiriasi nuo žmonių elgsenos, dėl to 

būtina bandyti ir tik tada priimti sprendimą valstybės lygmeniu.14 

 

                                                

14 David Halpern, Inside the Nudge Unit: How Small Changes Can Make a Big Difference, WH Allen, 

2016, p. 277 
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Antra, šis tyrimo metodas yra geriausias būdas minkštųjų intervencijų efektyvumui 

pamatuoti. Vietoj to, kad būtų diegiama tam tikra priemonė valstybiniu mastu ir būtų 

neįmanoma pamatuoti jos efektyvumo dėl šalutinių kintamųjų poveikio, siūloma daryti 

eksperimentą, kurio metu kontroliuojami šalutiniai kintamieji ir ištiriamas tam tikros priemonės 

poveikis. Šio eksperimento pagrindu yra žymiai lengviau ir tiksliau prognozuoti intervencijos 

poveikį platesniu mastu. 

 

Vartotojų informavimas plačiąja prasme bei, mūsų atveju, energijos vartojimo srityje 

yra labai sunkiai išmatuojama intervencijos priemonė, kurios vertinimui ligi šiol nebuvo 

skiriama pakankamai dėmesio. Tikimės, jog atsitiktinės kontrolės tyrimo taikymas leis 

įmonėms užtikrinti, jog finansiniai resursai nėra švaistomi bei tai pataps būdu išmatuoti 

priemones, kurios prieš tai nebuvo matuojamos. 

 

• Atsitiktinės kontrolės tyrimo vykdymo žingsniai: 

 

i. Testavimas 

a) Išsirenkama viena ar kelios norimos intervencijos (pavyzdžiui, naujas sąskaitos 

dizainas lyginamas su sena sąskaita); 

b) Nustatomas intervencijos tikslas bei kaip bus pamatuojamas pokytis 

(pavyzdžiui, siunčiant skirtingas sąskaitas labai panašioms gyventojų grupėms, 

kaip pasikeičia jų energijos vartojimas, kitiems veiksniams nesikeičiant); 

c) Nustatoma tiriamųjų grupė (pavyzdžiui, vieno kvartalo gyventojų tarpusavio 

palyginimas, regioninis palyginimas ir pan.); 

d) Nustatoma, kiek reikia eksperimentų, kad rezultatai būtų statistiškai reikšmingi 

(pavyzdžiui, kiek kartų reikia nusiųsti sąskaitą, kad būtų galima pamatuoti jos 

poveikį, 2 mėnesius, 6 mėnesius ir pan.); 

e) Atsitiktinai nustatoma, kokia grupė bus eksperimentinė, kokia kontrolinė 

f) Pradedama vykdyti nustatyti intervencija. 

 

ii. Mokymasis: 

g) Matuojami rezultatai  ir nustatomas intervencijos poveikis (pavyzdžiui, ar nauja 

sąskaita paveikė vienos gyventojų dalies įpročius, kurie pasireiškė per 

energijos vartojimo sutaupymus); 
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2. Adaptavimas: 

a) Remiantis gautais tyrimo metu duomenimis priimamas sprendimas (jeigu 

naujos sąskaitos išsiuntimas atnešė energijos sutaupymų, sąskaitos formatas 

keičiamas platesniu mastu. Jeigu jokio reikšmingo pokyčio nebuvo pastebėta, 

imamasi kitų priemonių); 

b) Grįžtama prie pirmo žingsnio, nuolat tobulinant sprendimą.15 

 

Atsitiktinės kontrolės tyrimai ne tik leidžia išrinkti efektyviausią priemonę, bet ir ją 

pamatuoti. Toliau pateikiami kitų šalių sėkmingai taikomos intervencinės priemonės, kurios 

remiasi elgsenos ekonomikos principais bei plačiai naudoja atsitiktinės kontrolės tyrimus. 

 

5. Priemonės skirtos energijos taupymui skatinti / išmaniai vartoti energiją 

5.1. Supaprastintos sąskaitos ir energijos suvartojimo ataskaita  

 

Pirmoji priemonė, nereikalaujanti didelių investicijų, yra pakeistas sąskaitos už 

energijos suvartojimą formatas, kuris pateikia aiškią bei prieinamą informaciją apie suvartotą 

energiją, leidžia stebėti suvartojamos energijos kiekį bei  informuoja kaip taupyti energiją: 

 

a) Pateikiama informacija  apie namo suvartojamą energiją – kiek šiuo metu energijos 

suvartojama ir prognozuojama, koks yra galimas potencialas energijai taupyti. 

Suvartojama energija lyginama su bendru kaimynų suvartojamu kiekiu, gyvenančių 

panašiuose pastatuose, ypatingai pateikiami efektyvių kaimynų energijos suvartojimo 

rodmenys. 

 

 

 

 

                                                
15 Haynes, Laura, et al, Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with Randomised Controlled 

Trials, Cabinet Office Behavioural Insights Team 
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b) Pateikiami istorinio suvartojimo duomenys, juos lyginant su visais bei efektyviais 

kaimynystėje esančiais būstais: 

 

 

 

c) Pateikiamos priemonės kaip sutaupyti energiją (Priedas Nr. 1) bei nurodoma, kur 

reikia kreiptis norint sužinoti daugiau informacijos (Australijos Origin energijos tiekėjo 

geroji praktika (pavyzdys pateikiamas priede Nr. 2)). Čia svarbu akcentuoti, jog 

minkštosiomis priemonėmis yra skatinamos investicijos į kietąsias priemones. Kitaip 

tariant, minkštosios priemonės yra būdas kelti žmonių sąmoningumą apie energijos 

suvartojimą, skatinti energiją taupyti ir kartu investuoti į priemones, leisiančias 

racionaliai vartoti energiją. 

 

Sąskaitoje pateikiama informacija remiasi elgsenos ekonomikos įžvalgomis: 

● Užtikrinama, jog pateikiama informacija būtų patraukli ir aiškiai suprantama – 

išskiriami pagrindiniai punktai; 

● Pateikiamas pažįstamų žmonių ir bendruomenės suvartojamas energijos kiekis –  

apeliuojama į socialines normas; 

● Siekiama atliepti svarbių įvykių poveikį – intervencijos vykdomos tinkamu laiku, 

kuomet žmonės yra labiausiai linkę priimti informaciją, keisti įpročius ir planuoja atlikti 

investicijas. 

 

Panašaus pobūdžio sąskaitas gauna JAV, Didžiosios Britanijos, Australijos, Kanados 

ir daugelio Vakarų Europos šalių piliečiai. Opower savo sąskaitas teikia daugiau nei šimtui 
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energijos tiekėjų visame pasaulyje16, taip pat panašias praktikas įgyvendina ir atskiri energijos 

tiekėjai kurdami panašias praktikas įmonės viduje. Australijos Orion įmonė laikomas vienų iš 

gerųjų pavyzdžių.17 

 

Sąskaitos formato pakeitimas buvo paskatintas tuo, kad energijos suvartojimas nėra 

pastebimas bei nėra lengvai suvokiamas. Jeigu medienos sunaudojimas yra lengvai 

suprantamas, daugelis vartotojų iki galo nesupranta, ką reiškia vartoti elektrą ar dujas. Kas 

mėnesį ar net rečiau gaunama sąskaita yra vienintelė energijos suvartojimą matuojanti 

priemonė. Techniniai duomenys mažai ką pasako galutiniam vartotojui kam taupyti, kaip 

taupyti ir kur kreiptis iškilus klausimui. Elektros kaip ištekliaus nesuvokimas bei techninis ir 

sunkiai suprantamas sąskaitos žodynas paskatino keisti sąskaitos formatą bei joje teikiamą 

informaciją.18 

 

5.2. Galutinės energijos suvartojimo ataskaita 

  

Galutinės energijos suvartojimo ataskaita – tai išplėsta sąskaitos versija, kurią 

papildomai gauna vartotojas (Home Energy Report19 20 21). Ši priemonė apima elektroninių ir 

popierinių ataskaitų galutiniams vartotojams išsiuntimą. Jos tikslas yra informuoti vartotojus 

apie jų suvartojamą energiją, skatinti suvartojamos elektros ir dujų mažinimą bei siūlyti 

priemones kaip šiuos tikslus pasiekti. Vartotojai skatinami keisti elgseną bei investuoti į: 

 

a) Technologinius–inžinerinius sprendimus. Pavyzdžiui, naujos buitinės įrangos 

įsigijimas, išmanieji termostatai, namo šiluminių mazgų automatizavimas, kita; 

b) Pasyvias priemones. Pavyzdžiui, stogo ir sienų apšiltinimas.  

 

                                                
16 Ron Miller, Oracle scoops up cloud utilities solution Opower for $532 million, May 2 2016, 

https://techcrunch.com/2016/05/02/oracle-scoops-up-cloud-utilities-solution-opower-for-532-million/  

17 How to read my bill, Origin, https://www.originenergy.com.au/for-home/my-account/usage/how-to-

read-my-bill.html#page2  

18 Karen Ehrhardt-Martinez, Changing habits, Lifestyles and Choices: The Behaviours that Drive 

Feedback Induced energy savings.  

19 Home energy Report Programme, 

http://www.cityofpasadena.net/waterandpower/myenergy/#Samples  

20 Home Energy Reporting - Powered by Opower http://mapawatt.com/2012/12/02/home-energy-

reporting-powered-opower  

21 2013 Behavior Program Summary - Public Version, CEE https://library.cee1.org/content/2013-

behavior-program-summary-public-version  

https://techcrunch.com/2016/05/02/oracle-scoops-up-cloud-utilities-solution-opower-for-532-million/
https://www.originenergy.com.au/for-home/my-account/usage/how-to-read-my-bill.html#page2
https://www.originenergy.com.au/for-home/my-account/usage/how-to-read-my-bill.html#page2
http://www.cityofpasadena.net/waterandpower/myenergy/#Samples
http://mapawatt.com/2012/12/02/home-energy-reporting-powered-opower
http://mapawatt.com/2012/12/02/home-energy-reporting-powered-opower
https://library.cee1.org/content/2013-behavior-program-summary-public-version
https://library.cee1.org/content/2013-behavior-program-summary-public-version
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Dėl to, kad žmonės nuvertina ateityje gaunamą naudą, yra be galo svarbu išskirti 

patarimus apie tas priemones, kurių atsiperkamumo laikotarpis yra trumpiausias. Abstraktūs 

atsiperkamumo skaičiavimai yra pateikiami (iliustracija 7) esančioje piramidėje. Pokyčius 

reikia pradėti nuo problemos išaiškinimo vartotojams, tuomet skatinti vartotojus koreguoti 

namų šildymo temperatūrą, išjungti buitinius prietaisus esančius budėjimo rėžime, keisti 

apšvietimą, sandarinti langus, duris ir t.t. Itin svarbu žmones informuoti, kas yra trumpiausio 

atsiperkamumo priemonės ir pirmiausia skatinti diegti tas priemones. 

 

Nors pilnos renovacijos yra rekomenduotinos, dėl finansinių suvaržymų, ypač 

besivystančiose šalyse ar kur socialinė atskirtis yra itin didelė, dalinės pastatų renovacijos gali 

būti pirmasis pasirinkimas. Jungtinių Tautų paskelbtame rinkinyje apie sprendimus pastatų 

efektyvumui didinti besivystančiose šalyse primygtinai rekomenduojama įrengti individualius 

būstų skaitiklius, leisiančius reguliuoti energijos suvartojimą ir sąskaitų dydžius.22 Įrengus 

individualią apskaitą skaičiuojama, kad ženkliai sumažėja suvartojamos energijos kiekis, taip 

pat skatinamas sąmoningas energijos vartojimas. Galiausiai individuali apskaita leidžia 

sertifikuoti energijos suvartojimą būstuose, kas gali įžiebti sveiką konkurenciją tarp namų ar 

įstaigų bei tapti itin svarbia priemone išgryninat efektyviausias energetinio efektyvumo 

praktikas šalyje.  

 

 

                                                
22 Good Practices for energy-efficient housing in the UNECE region, p. 100-101 

7. Good practices for energy-efficient housing in the UNECE region, p. 79. 
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Dažniausiai galutinės energijos suvartojimo ataskaita apima toliau pateikiamą 

informaciją (tai tik siūlytina informacija, yra svarbu užtikrinti, kad siunčiama informacija atitiktų 

vartotojų poreikį bei galimybes tuos poreikius užtikrinti): 

 

● Namų ūkio istorinį energijos suvartojimą – metinių suvartojimų suvestinė, poros 

mėnesių suvestinė ir pan; 

● Energijos efektyvumo patarimus – remiantis esamo namo suvartojimu, siūlomi būdai 

kaip dar galima sutaupyti. Svarbu informuoti, kiek investicijų reikia tokiai priemonei 

įdiegti ir per kiek laiko ta priemonė atsipirks; 

● Normatyvinis namo energijos suvartojimo palyginimas su kaimynais arba efektyviais 

kaimynais; 

● Paskatinimo mechanizmai tiems, kurie pradeda vartoti energiją efektyviau – 

nuolaidos, lengvatos ir pan. 

 

Jungtinės Amerikos Valstijų komunalinių paslaugų įmonės ataskaitų siuntimą pradėjo 

2008 metais.23 Nuo 2008 metų buvo surinkta daug informacijos apie šių ataskaitų poveikį. 

Opower duomenimis, šių ataskaitų siuntimas pirmais ir antrais metais paskatino nuo 1.5 iki 

2.5 procentų sutaupymų pas galutinį vartotoją. Dauguma Opower programų buvo įgyvendintos 

taikant atsitiktinės kontrolės tyrimus, leidusius gauti patikimus duomenis ir prognozuoti 

galimus sutaupymus platesniu mastu. 

 

Personalizuotos, paprastos bei patrauklios Opower ataskaitos buvo siunčiamos 

skirtingiems vartotojų segmentams bei apėmė skirtingas dimensijas24: 

 

● Pagal energijos šaltinio tipą; 

● Pagal vartotojų segmentą; 

● Pagal išsiunčiamų ataskaitų dažnumą; 

● Pagal ataskaitos išsiuntimo tęstinumą; 

● Pagal ataskaitos turinį. 

 

 

                                                
23 2013 Behavior Program Summary - Public Version, CEE https://library.cee1.org/content/2013-

behavior-program-summary-public-version 

24  M. Sami Khawaja, James Stewart, LONG-RUN SAVINGS AND 

COST-EFFECTIVENESS OF HOME ENERGY REPORT PROGRAMS, CADMUS, Winter 2014/2015  

 

https://library.cee1.org/content/2013-behavior-program-summary-public-version
https://library.cee1.org/content/2013-behavior-program-summary-public-version
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Opower vykdė siunčiamų ataskaitų vertinimą. Buvo pastebėta, kad nuolatos siunčiant 

ataskaitas, energijos efektyvesnis vartojimas nemažėja po intervencijos vykdymo net ir po trijų 

metų.25 Vertindami ataskaitų poveikį, buvo pastebėtos bendros tendencijos: 

 

● Sutaupymų lygis siejasi su sezonu. Pastebėta, kad žmonės daugiau taupo vasarą ir 

žiemą; 

● Žmonės, kurių energijos suvartojimas prieš ataskaitų išsiuntimą yra didesnis negu 

vidutinis, linkę daugiau taupyti negu tie, kurie suvartoja mažiau nei vartotojų vidurkis; 

● Vartotojai, kurie gauna ataskaitas, dažniau dalyvauja energijos efektyvumo permokos 

grąžinimo programose; 

● Pastebėta, kad kuo dažniau vartotojai gauna ataskaitas, tuo didesnių sutaupymų jie 

pasiekia. Ypatingą reikšmę ataskaitų atsiuntimo dažnumas turi intervencijos 

pradžioje, kuomet žmonės formuoja savo įpročius.26 

 

Kas įvyksta po intervencijos taikymo? Nors daug studijų ir nebuvo padaryta, bet buvo 

pastebėta, kad ataskaitos turėjo poveikio energijos sutaupymo įpročiams susiformuoti. 

Vartotojai suformuoja sistemingą įprotį taupiau vartoti energiją. Visgi, jeigu siuntimas 

nutraukiamas nors trumpam laikui, tikėtina, kad taupymo įpročiai keisis ir energijos sutaupymai 

mažės. Išanalizavus keletą studijų buvo pastebėta, jog vartotojai, kurie gaudavo šias 

ataskaitas yra labiau linkę investuoti į technologinius ir inžinierinius sprendimus,27 Ši 

tendencija gali būti paaiškinama sąmoningumo ugdymo svarba. 

Apibendrinant, suasmenintos ir supaprastintos sąskaitos bei ataskaitos paskatina 

energijos galutinius vartotojus ne tik keisti savo vartojimo įpročius, bet ir investuoti į energiją 

taupančius įrenginius bei inžinerinius sprendimus. 

 

5.3. Išmanioji apskaita ir galimi sutaupymai 

 

 Europoje šiuo metu privaloma atlikti bent pilotinį išmaniųjų elektros ir dujų skaitiklių 

projektą. Planuojama, kad iki 2020 metų net 72 procentai elektros energijos vartotojų bei 40 

                                                
25 How do household energy savings change over time? These 3 cutting-edge charts will show you, 

https://blogs.oracle.com/utilities/home-energy-reports-research-3-charts  

26 M. Sami Khawaja, James Stewart, LONG-RUN SAVINGS AND COST-EFFECTIVENESS OF 

HOME ENERGY REPORT PROGRAMS, CADMUS, Winter 2014/2015,p. 4 

http://www.cadmusgroup.com/wp-

content/uploads/2014/11/Cadmus_Home_Energy_Reports_Winter2014.pdf  

27 Ibid., p. 5 

 

https://blogs.oracle.com/utilities/home-energy-reports-research-3-charts
http://www.cadmusgroup.com/wp-content/uploads/2014/11/Cadmus_Home_Energy_Reports_Winter2014.pdf
http://www.cadmusgroup.com/wp-content/uploads/2014/11/Cadmus_Home_Energy_Reports_Winter2014.pdf
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procentų dujų vartotojų turės išmaniuosius skaitiklius Europos Sąjungoje.28 Šio projekto nauda 

pajuntama abiejų sektorių – energijos tiekėjas įgalinamas efektyviau prižiūrėti energijos 

tiekimą bei jo sutrikimus, jam sudaroma galimybė vystyti išmanųjį energijos skirstymą. 

Vartotojui sudaroma galimybė sekti savo suvartojimą ir ateityje taupyti. Buvo paskaičiuota,   

jog įdiegus šiuos skaitiklius, energijos sutaupymai siekia 3 procentus. Ši informacija, deja, 

nėra detalizuojama ir nurodoma kaip studijos buvo vykdomos, nors yra pateikiami individualių 

šalių sutaupymų skaičiavimai.29  

8. Cost-benefit analyses & state of play of smart metering deployment in the EU-27, EC, p. 41. 

 

 Čia svarbu akcentuoti, kad savaime išmanieji skaitikliai sutaupyti energijos negali – jie 

gali būti tik kaip platforma šiems sutaupymams pasiekti, dėl to būtina juos apjungti su tam tikra 

informavimo priemone, pavyzdžiui, išmaniuoju ekranu. Kadangi, pilotinių projektų metu 

tikrinamos priemonės parenkamos nekoordinuotai bei įmonių pasirinkimu, skaičiai gali 

neatspindėti tikrųjų sutaupymų potencialo. Vienose studijose buvo informuojama internetu ir 

SMS žinutėmis30, kitose naudojami namuose įrengiami matavimo prietaisai turinys ekranus.31 

                                                
28 Smart Metering deployment in the European Union, Joint Research Centre, 4 May 2017, 

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union  

29Cost-benefit analyses & state of play of smart metering deployment in the EU-27, European 

Commission, Brussels, 17-06-2014, SWD(2014) 189 final, p. 41, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0189&from=EN 

30 http://ieeexplore.ieee.org/document/6529714/?reload=true  

31 Peng Xu, et al, Case Study of Smart Meter and In-home Display for Residential Behavior Change in 

Shanghai, China http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215014472; The 

Behavioural Insights Team Update Report 2015-16 http://www.behaviouralinsights.co.uk/wp-

content/uploads/2016/09/BIT-Update-Report-2015-16.pdf  

 

http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0189&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0189&from=EN
http://ieeexplore.ieee.org/document/6529714/?reload=true
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215014472
http://www.behaviouralinsights.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/BIT-Update-Report-2015-16.pdf
http://www.behaviouralinsights.co.uk/wp-content/uploads/2016/09/BIT-Update-Report-2015-16.pdf
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Nesunku įsivaizduoti, kaip pilotinio projekto metu siunčiama žinutė gali turėti skirtingą efektą 

skatinant vartotoją taupiau naudoti elektrą. Tikėtina, jog turint pas save ant stalo laikrodžio 

formos prietaisą (ši praktika yra suformuota Jungtinėje Karalystėje) su tiksinčiais energijos 

suvartojimo duomenimis, dėmesys bus atkreipiamas daug dažniau, kas lems didesnę tikimybę 

imtis energiją taupančių veiksmų. 

 Vis dėlto, potencialas sutaupyti koreguojant elgseną yra paprastai daug didesnis nei 

nurodyta grafike (iliustracija 8). Nest skaičiavimais, pakeitus įpročius (taip pat aukščiau), šis 

sutaupymas gali siekti 10-20 procentų. Viena iš naujausių elgsenos ekonomikos studijų 

išmaniesiems skaitikliams Kopenhagoje, Danijoje pateikė itin optimistiškus skaičiavimus.32 

Remiantis elgsenos ekonomikos principais, vartotojas pervertina tikėtinus nuostolius ir 

nuvertina tikėtinus sutaupymus, dėl to buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo išsiųstos 

tikslingai suformuotos žinutės. Taip formuojant siunčiamą informaciją sutaupymai siekė 7-11 

procentų, o budėjimo režimu įjungti renginiai sutaupė net 16-25 procentų. Nors tyrimo imtis 

buvo nedidelė, tačiau ji rodo kelią, kokia linkme turėtų būti atliekami tolesni tyrimai ir kiti 

pilotiniai projektai. 

8. Informacijos pateikimas apie energetinį efektyvumą per praradimų prizmę.   

Simon Bagera and Luis Mundaca, Making , 2017. 

 

 

Darytina išvada, kad atliekamos kaštų ir naudos analizės gali būti klaidinančios ir 

neįtraukiančios realaus sutaupymų potencialo. Taigi, individualūs šalių sutaupymų 

skaičiavimai gali būti lengvai manipuliuojami siunčiant skirtingas žinutes ir naudojant skirtingas 

informavimo priemones. Energijos sutaupymai keičiant vartotojų elgseną didžiąja dalimi 

                                                
32 Simon Bagera, Luis Mundaca, Making ‘Smart Meters’ smarter? Insights from a behavioural 

economics pilot field experiment in Copenhagen, Denmark, 2017, http://ac.els-

cdn.com/S2214629617301020/1-s2.0-S2214629617301020-main.pdf?_tid=b4ff0a5c-2b53-11e7-

b538-00000aab0f27&acdnat=1493302597_62e8060776eedd23ce76f9715ccd4356  

http://ac.els-cdn.com/S2214629617301020/1-s2.0-S2214629617301020-main.pdf?_tid=b4ff0a5c-2b53-11e7-b538-00000aab0f27&acdnat=1493302597_62e8060776eedd23ce76f9715ccd4356
http://ac.els-cdn.com/S2214629617301020/1-s2.0-S2214629617301020-main.pdf?_tid=b4ff0a5c-2b53-11e7-b538-00000aab0f27&acdnat=1493302597_62e8060776eedd23ce76f9715ccd4356
http://ac.els-cdn.com/S2214629617301020/1-s2.0-S2214629617301020-main.pdf?_tid=b4ff0a5c-2b53-11e7-b538-00000aab0f27&acdnat=1493302597_62e8060776eedd23ce76f9715ccd4356
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priklausys nuo energijos tiekėjų ir rinką reguliuojančių institucijų motyvacijos sutaupyti. 

Išmanioji apskaita yra tik priemonė įgalinanti energijos tiekėjus kurti sutaupymo kanalus.  

Galiausiai, yra itin svarbu atsižvelgti ir į vartotojų norus – jie dažnu atveju geriau nei 

bet kas kitas gali pasiūlyti informavimo kanalus ir kokią informaciją norėtų gauti siekdami 

taupyti elektros ir šiluminę energiją. 2013 metais vykdytoje Accenture studijoje33 beveik 60 

procentų energijos naudotojų akcentavo, kad kartu su išmaniosios apskaitos diegimu, tikimasi 

ir suasmenintų patarimų, kaip efektyviau naudoti energiją, kaip naudoti buitinius prietaisus, 

kiek jie sunaudoja energijos bei kurio metu energiją geriausia naudoti. Taip pat, daugiau nei 

40 procentų žmonių norėtų  gauti suasmenintą informaciją, kokius prietaisus reikėtų įsigyti 

norint mažinti energijos suvartojimą, momentinius pranešimus, kada energijos suvartojimas 

išauga lyginant su istoriniu energijos suvartojimu. Be to, daugiau nei 30 procentų žmonių 

išreiškė norą naudoti išmaniuosius energijos valdymo produktus, kurie būtų programuojami ir 

padėtų naudoti tik tiek energijos, kiek jos reikia.  

9. Ką žmonės tikisi gauti kartu su išmaniąją apskaita. 

 The New Energy Consumer Handbook, Accenture, 2013, p. 18. 

 

 

                                                
33 The New Energy Consumer Handbook, Accenture, 2013, p. 18, 

https://www.accenture.com/t20160105T033227__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/next-gen/insight-

unlocking-value-of-digital-consumer/PDF/Accenture-New-Energy-Consumer-Handbook-2013.pdf  

https://www.accenture.com/t20160105T033227__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/next-gen/insight-unlocking-value-of-digital-consumer/PDF/Accenture-New-Energy-Consumer-Handbook-2013.pdf
https://www.accenture.com/t20160105T033227__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/next-gen/insight-unlocking-value-of-digital-consumer/PDF/Accenture-New-Energy-Consumer-Handbook-2013.pdf
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5.4. Atviri duomenys – išmaniosios apskaitos panaudojimas 

 

 Vienas iš būdų išmaniajai apskaitai panaudoti – viešumas. Atviri duomenys gali būti 

itin stipri motyvacija taupyti šilumos ir elektros energiją, o taip pat ir vandenį. Ypač įdiegus 

energijos suvartojimo matavimus ir reitinguojant dalyvius, galima sukurti itin stiprias paskatas 

nešvaistyti energijos ir skatinti energiją taupančias investicijas. 

 

 Vienas tokios sistemos pavyzdžių – 2010 metais įgyvendintas konkursas tarp 

Didžiosios Britanijos viešųjų įstaigų, siekiant skatinti taupyti energiją. Projekto tikslas buvo 

sumažinti CO2 išmetamų dujų kiekį 10 procentų per vienerius metus ir tikslą pasiekti buvo 

tikimasi per duomenų atvėrimą ir konkurencijos taupyti skatinimą. Konkurso laimėtojas – 

Darbo ir pensijų departamentas, kuris per vieną mėnesį sugebėjo sumažinti savo 

sunaudojamos energijos kiekį (KWh) net 22.2 procentais.34 Iš viso konkurse dalyvavusios 

viešosios įstaigos sutaupė net 19 tūkstančių svarų per tą patį mėnesį.35 Šis skaičius rodo, kiek 

daug sutaupymų galima pasiekti vien keičiant elgseną ir naudojant jau egzistuojančias 

priemones. Tęsdami taupymo iniciatyvą ir dirbdami kartu su Carbon Trust Standard, jie sukūrė 

planą, kaip iki 2015 metų pasiekti dar 25 procentų energijos sutaupymų.36 

                                                
34 Energy Competition League Table, DATA.GOV.UK https://data.gov.uk/energy-competition-league-

table  

35 Data in government, DATA.GOV https://data.blog.gov.uk/2010/12/03/further-analysis-of-october-hq-

energy-efficiency-competition/  

36 Department for Work and Pensions Carbon Management Plan 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/180860/dwp-carbon-

plan.pdf; https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions/about/our-

energy-use#real  

https://data.gov.uk/energy-competition-league-table
https://data.gov.uk/energy-competition-league-table
https://data.blog.gov.uk/2010/12/03/further-analysis-of-october-hq-energy-efficiency-competition/
https://data.blog.gov.uk/2010/12/03/further-analysis-of-october-hq-energy-efficiency-competition/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/180860/dwp-carbon-plan.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/180860/dwp-carbon-plan.pdf
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions/about/our-energy-use#real
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions/about/our-energy-use#real
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10. Energijos suvartojimo Didižiosios Britanijos vyriausybėje, 70 Whitehall, London, atvirų duomenų pavyzdys. 

  

 

Konkurencijos skatinimas energijai taupyti turėjo net trilypę naudą – pirmiausia leido 

išgryninti gerąsias taupymo praktikas, nes laimėtojai savo pasiekimais ir priemonėmis galėjo 

pasidalinti su kitomis institucijomis. Antra, institucijos buvo paskatintos sukurti savo energijos 

taupymo planus, kurie leis pasiekti užsibrėžtų tikslų – šie yra viešai skelbiami ir institucijos 

įsipareigoja jų siekti savo iniciatyva (pavyzdžiui, Vyriausybės kanceliarijos atitikmuo Cabinet 

Office)37. Galiausiai, yra skatinamas valstybės institucijų atvirumas, atskaitingumas 

gyventojams bei darbuotojų sąmoningumo skatinimas (Anglijoje įgyvendinta praktika -  

Cabinet Office pastato esančio 70 Whitehall, Londone energijos suvartojimo duomenys38 

(Pav. 11). 

 

5.5. Suomijos gerosios praktikos ir koordinacinio minkštųjų priemonių 

koordinavimo centro įsteigimas 

 

Vienas svarbiausių įrankių taupant energiją – motyvacinės sistemos sukūrimas, kuri 

būtų grindžiama ne sausais įpareigojimais, kas taptų biurokratinės naštos dalimi, o 

pozityviomis paskatomis, kur įmonės turėtų galimybę rinktis kaip siekti užsibrėžtų tikslų. 

Vienas gerųjų tokios motyvacinės sistemos pavyzdžių – Suomijos praktika. Savanoriški 

                                                
37 Our energy use, GOV.UK https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office/about/our-

energy-use#inter-departmental-energy-reduction-commitment  

38 Our energy use, 70 Whitehall https://platform.carbonculture.net/places/70-whitehall/1/  

https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office/about/our-energy-use#inter-departmental-energy-reduction-commitment
https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office/about/our-energy-use#inter-departmental-energy-reduction-commitment
https://platform.carbonculture.net/places/70-whitehall/1/
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susitarimai yra jų naudojama taupymo metodika, apimanti ir energijos tiekėjus, individualias 

įmones ir gyvenamųjų bei komercinių patalpų nuomotojus (žemiau esanti lentelė). 2014 metų 

duomenimis, gyvenamuosiuose namuose bei komercinės paskirties patalpose šios schemos 

dėka buvo atitinkamai sutaupyta 182 GWh per metus (viso pasirašyti 26 susitarimai) bei 108 

GWh per metus (viso pasirašyti 35 susitarimai). Tai atitinkamai leido sutaupyti 9,9 ir 6,4 

milijono eurų per metus.39 Svarbu pabrėžti, kad čia itin svarbu yra identifikuoti tikslines grupes, 

kuriose sutaupymų potencialas didžiausias ir pasiekimai techniškai įmanomi. Pavyzdžiui, 

Suomijoje nuomojamos patalpos sudaro apie 30 procentų viso namų ūkio ploto, Helsinkyje šis 

rodiklis siekia beveik 50 procentų ir prognozuojama, kad poreikis dar augs.40 

  

11. Suomijos energetikos agentūros Motiva turimi susitarimai su įvairiomis suinteresuotomis šalimis skatinti 

energetinį efektyvumą. Motiva pateikti duomenys. 

 

 

                                                
39 Motiva 2014, page 16, https://www.slideshare.net/Energiatehokkuussopimukset/results-of-finnish-

energy-efficiency-agreements-during-20082015-in-different-sectors  

40 Sato‘s annual and sustainability report, page 10 

https://www.sato.fi/en/documents/06_Dokumentit_Sekalaisia/SATOvk2015_ENGLANTI_100216_nettii

n.pdf,. 

 

https://www.slideshare.net/Energiatehokkuussopimukset/results-of-finnish-energy-efficiency-agreements-during-20082015-in-different-sectors
https://www.slideshare.net/Energiatehokkuussopimukset/results-of-finnish-energy-efficiency-agreements-during-20082015-in-different-sectors
https://www.sato.fi/en/documents/06_Dokumentit_Sekalaisia/SATOvk2015_ENGLANTI_100216_nettiin.pdf
https://www.sato.fi/en/documents/06_Dokumentit_Sekalaisia/SATOvk2015_ENGLANTI_100216_nettiin.pdf
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Kadangi savanoriška schema sulaukė pasisekimo, ją planuojama pratęsti 2017-2025 

metams.41 Per šį laikotarpį yra užsibrėžta sutaupyti 7,5 procentus galutinės energijos, su 

tarpiniu siekiu iki 2020 metų sutaupyti 4 procentus galutinės energijos. Įmonės savanoriškai 

prisijungusios prie šio susitarimo gali pretenduoti į vyriausybės teikiamas subsidijas energetinį 

efektyvumą skatinančiomis priemonėms, taip pat jos gali pasinaudoti Suomijos energetikos 

agentūros Motiva teikiamais auditais, leidžiančiais identifikuoti didžiausią sutaupymų 

potencialą turinčias priemones.  

 

Motiva veikla energetiniais auditais ir sutaupymų skaičiavimais neapsiriboja. Kita itin 

svarbi funkcija – informavimo priemonių koordinavimas. Nuo 2013 metų jie apsiėmė 

koordinuoti informavimo apie energetinį efektyvumą iniciatyvas42 – iki tol jos buvo vykdomos 

pavienių projektų pagrindu ir nesukurdavo reikiamo rezonansinio efekto (veiklos identifikuotos 

žemiau esančioje figūroje). Atlikus 24 pilotinius projektus buvo atrinktos gerosios energetinio 

efektyvumo informavimo praktikos ir nuspręsta įkurti koordinacinį centrą. 

 

12. Motiva minkštųjų priemonių koordinavimo planas.  

Practical means to energy efficiency: a range of activities to a range of energy users, Motiva, 2013. 

 

 

                                                
41 For the Participant, Energy Efficiency Agreements, http://www.energiatehokkuussopimukset2017-

2025.fi/en/for-the-participant/; Päivi Laitila , Practical means to energy efficiency: a range of activities 

to a range of energy users IEA Choices, Decisions and Lifestyles Roundtable, Motiva Oy 13.3.2013 

https://www.iea.org/media/workshops/2013/decisions/13PracticalMeanstoEnergyEfficiencyPaiviLaitila.

pdf  

42 Consumer advice on energy issues in Finland, Motiva,  

https://www.motiva.fi/en/frontpage/areas_of_operation/consumer_advice_on_energy_issues; 

https://www.iea.org/media/workshops/2013/decisions/13PracticalMeanstoEnergyEfficiencyPaiviLaitila.

pdf  

http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/en/for-the-participant/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/en/for-the-participant/
https://www.iea.org/media/workshops/2013/decisions/13PracticalMeanstoEnergyEfficiencyPaiviLaitila.pdf
https://www.iea.org/media/workshops/2013/decisions/13PracticalMeanstoEnergyEfficiencyPaiviLaitila.pdf
https://www.motiva.fi/en/frontpage/areas_of_operation/consumer_advice_on_energy_issues
https://www.iea.org/media/workshops/2013/decisions/13PracticalMeanstoEnergyEfficiencyPaiviLaitila.pdf
https://www.iea.org/media/workshops/2013/decisions/13PracticalMeanstoEnergyEfficiencyPaiviLaitila.pdf
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Įpareigojimus informuoti taikant minkštąsias priemones turi ir energijos tiekėjai, turintys 

itin glaudų ryšį su galutiniu energijos vartotoju, todėl didele dalimi sutaupymai taikant šias 

priemones yra priskiriami būtent jiems. Suomijoje yra išskiriamos trys pagrindiniai kanalai, 

kurių dėka energijos tiekėjas gali skatinti galutinį vartotoją taupyti energiją (pilna versija 

žemiau): 

 

a) Taupymo patarimai – matavimo įrangos skolinimas, patarimai apsilankant namuose, 

patarimai internetu, telefonu, el. paštu, kita; 

b) Viešoji komunikacija – straipsniai spaudoje, spausdinami patarimai, organizuojami 

energijos taupymo renginiai; 

c) Grįžtamasis ryšys apie energijos suvartojimą – energijos suvartojimo išklotinės, 

galimybė sekti savo energijos suvartojimą realiuoju laiku, kita. 

 

13. Suomijos energetikos tiekėjų veiksmų planas energetiui efektyvumui skatinti minkštosiomis priemonėmis. 

Motiva teikti duomenys.  

 

 

 Vienas gerųjų bendradarbiavimo praktikos pavyzdžių – Helsinki energija, ABB bei 

SATO statybų bedrovės, prisijungusios prie savanoriškos energijos taupymo iniciatyvos, 

bendras projektas – išmani energijos bei vandens suvartojimo stebėsena.43 Išmaniųjų sistemų 

                                                
43 Efficient Monitoring Of Energy Consumption, HELEN https://www.helen.fi/en/news/2014/tehokasta-

energiankulutuksen-seurantaa-uudella-huoneistoautomaatiolla-kalasatamassa/  

https://www.helen.fi/en/news/2014/tehokasta-energiankulutuksen-seurantaa-uudella-huoneistoautomaatiolla-kalasatamassa/
https://www.helen.fi/en/news/2014/tehokasta-energiankulutuksen-seurantaa-uudella-huoneistoautomaatiolla-kalasatamassa/
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diegimas leis automatizuoti energijos naudojimą ir suteikti  kiekvienam gyventojui jo 

suvartojimo informaciją realiu laiku mobiliuosiuose įrenginiuose. Planuojama, jog šios 

priemonės leis sutaupyti iki 15 procentų energijos. Taip pat, automatizavimus pastatą bei 

įrenginius, bus galima leisti įrenginiams naudoti energiją tuo paros metu, kai ji bus pigiausia. 

 

5.6. Ženklinimas ir sertifikavimas 

 

Siekiant mažinti pastatų energijos suvartojimą, kuris siekia apie 40% visos 

suvartojamos galutinės energijos Europos Sąjungoje, 2002 metais buvo priimta Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva dėl pastatų energetinio naudingumo. Ji buvo atnaujinta 2010 

metais. Vienas iš jos reikalavimų  – energetinio naudingumo sertifikatas. Šio sertifikato tikslas 

yra suteikti informaciją apie pastato energetinį naudingumą ir pateikti praktinius patarimus kaip 

jį didinti.44  

 

Energetinio naudingumo sertifikate nurodoma statinio (jo dalies) paskirtis, šildomas 

plotas ir energijos kiekis, reikalingas šildyti vienam kvadratiniam metrui ploto (kWh/1m²). Yra 

devynios statinių energinio naudingumo klasės: A++, A+, A, B, C, D, E, F ir G. A++ – beveik 

nenaudojantys šiluminės energijos pastatai, kuomet leidžiantis skale žemyn, G pastatai yra 

daugiausiai šiluminę energiją naudojantys.45 

 

                                                
44 DIRECTIVE 2013/37/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 26 June 2013, p. 16, pastr 22 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=EN    

45 Pastato energinio naudingumo sertifikatas. Kas tai? http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-

turtas/pastato-energinio-naudingumo-sertifikatas-kas-tai.d?id=61164231 [žiūrėta 2017 05 03] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=EN
http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/pastato-energinio-naudingumo-sertifikatas-kas-tai.d?id=61164231
http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/pastato-energinio-naudingumo-sertifikatas-kas-tai.d?id=61164231
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14. Pastato energetinio naudingumo sertifikatas Lietuvoje.46 

 

Anot direktyvos, energetinio naudingumo sertifikatas privalomas visiems naujai 

statomiems pastatams. Taip pat yra būtina sertifikuoti parduodamą pastatą arba jo dalį –  tai 

taikoma ir butams. Trečias atvejis – jei pastatas yra didesnis kaip 500 kvadratinių metrų ir 

jame įsikūrusios įmonės, organizacijos, įstaigos, dažnai lankomos visuomenės.  

 

Šio sertifikatu buvo tikimasi paskatinti savininkus investuoti į parduodamus pastatus 

arba pastato vienetus, siekiant didinti konkurencingumą per pastato energijos vartojimo 

efektyvumą, kuomet iš būsimų pastato ar pastato vieneto pirkėjų ar nuomininkų buvo viliamasi, 

kad jų sprendimas pirkti ar nepirkti nekilnojamą turtą priklausys nuo pastato energetinio 

naudingumo. Buvo manyta, jog sertifikavimas leis išspręsti informacijos apie pastato energijos 

būklę trūkumą nekilnojamojo turto rinkoje ir taps pirkėjų įrankiu derinant pirkimo kainą.47 

 

                                                
46 Energinio Naudingumo Sertifikavimas, http://www.namupridavimas.lt/paslaugos/energinio-

naudingumo-sertifikavimas/ [žiūrėta 2017-05-05] 

47 Hermann Amecke, The Effectiveness of Energy Performance Certificates -Evidence from Germany 

CPI Report, Berlin, 2011 https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/12/Effectiveness-

of-Energy-Performance-Certificates.pdf  

http://www.namupridavimas.lt/paslaugos/energinio-naudingumo-sertifikavimas/
http://www.namupridavimas.lt/paslaugos/energinio-naudingumo-sertifikavimas/
https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/12/Effectiveness-of-Energy-Performance-Certificates.pdf
https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/12/Effectiveness-of-Energy-Performance-Certificates.pdf
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Remiantis Europos komisijos 2013 metų ataskaita, kuri apžvelgė nekilnojamojo turto 

rinką Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Airijoje bei Didžiojoje Britanijoje (Oksforde), buvo 

nustatyta jog, išskyrus Oksfordo atvejį, pakilus pastato energetiniam naudingumui atitinkamai 

kyla ir nekilnojamo turto kaina. Austrijoje, pagerinus pastato energetinį naudingumą viena 

klase (pavyzdžiui, nuo C iki B), pardavimo bei nuomos kaina pakilo atitinkamai 8 ir 4,4 

procentus. Belgijoje ir Prancūzijoje pakilusi naudingumo klasė asocijuojasi su 4% kainos 

kėlimu pardavimo ir nuomos rinkoje, kuomet Airijoje buvo pastebėtas 2.8% kainos pokytis 

pakilus pastato energetiniam naudingumui viena klase.48 

 

Vokietijoje vykdytos analizės apie pastato energetinio naudingumo įtaką pirkėjo 

sprendimui metu nebuvo nustatytas pozityvus koreliacinis ryšis. Tokie tyrimo metu gauti 

rezultatai buvo paaiškinti tuo, kad: 

 

a) Dėl to, jog nėra būtina viešinti sertifikatą be pirkėjo prašymo, tik trečdalis būsimų 

pirkėjų jį buvo matę bei tai neturėjo įtakos galutiniam pirkimo sprendimui; 

b) Mažiau negu pusė analizės dalyvių pasitiki sertifikato duomenimis (Nyderlanduose 

pasitiki dar mažiau žmonių, nes daugelis iš jų mano, kad energetinio naudingumo 

nustatymas nėra sąžiningas bei skaidrus49);  

c) Tik mažas dalyvavusių apklausoje žmonių skaičius mato pastato energetinį 

naudingumą kaip pagrindinį faktorių, kuris lemia jų būsto pasirinkimą; 

d) Dauguma būsimų pirkėjų nesupranta teikiamos informacijos prasmės. Didžiajai 

respondentų daliai labiausiai rūpi pastato energetinio efektyvumo finansinis poveikis 

(pavyzdžiui, kiek išleidžiama turint klasę „X“ bei  kiek galima sutaupyti), dėl to, jų 

nuomone, įtraukus finansinius energetinio naudingumo apskaičiavimus, žymiai 

padidėtų ir sertifikato vertė.50  

 

 

                                                
48 Energy performance certificates in buildings and their impact on transaction prices and rents in 

selected EU countries FINAL REPORT European Commission (DG Energy)19 April 2013 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130619-

energy_performance_certificates_in_buildings.pdf  

49 Rod Janssen, Energy Performance Certificates in the Netherlands heavily criticised, EID, 

https://energyindemand.com/2015/03/14/energy-performance-certificates-in-the-netherlands-heavily-

criticised/ [žiūrėta 2017 05 03]  

50 Hermann Amecke, The Effectiveness of Energy Performance Certificates -Evidence from Germany 

CPI Report, Berlin, 2011 https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/12/Effectiveness-

of-Energy-Performance-Certificates.pdf   

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130619-energy_performance_certificates_in_buildings.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130619-energy_performance_certificates_in_buildings.pdf
https://energyindemand.com/2015/03/14/energy-performance-certificates-in-the-netherlands-heavily-criticised/
https://energyindemand.com/2015/03/14/energy-performance-certificates-in-the-netherlands-heavily-criticised/
https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/12/Effectiveness-of-Energy-Performance-Certificates.pdf
https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/12/Effectiveness-of-Energy-Performance-Certificates.pdf
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Šio tyrimo pagrindu buvo pateikti tokie siūlymai: 

a) Reikalinga priimti direktyvos pataisą, kurios pagrindu sertifikatų viešinimas būtų 

privalomas be pirkėjo prašymo ar priminimo; 

b) Sertifikato pateikimo dažnumas galėtų padidinti pasitikėjimą juo; 

c) Sertifikatas turi pateikti informaciją, kuri labiausiai rūpi būsimam būsto pirkėjui ar 

nuomininkui – pastato energetinio naudingumo finansinis poveikis ir galimybės priimti 

energiją taupančius sprendimus; 

d) Būtina didinti vartotojų sąmoningumą apie energijos naudingumo svarbą ir jam 

pačiam, ir jį supančiai aplinkai. Tikėtina, kad tai nulems požiūrio į sertifikatą pokytį bei 

perkant būstą, pastato energetinio naudingumo rodiklis taps vienų iš pirkimą lemiančių 

veiksnių. 

 

Apibendrinant, sertifikato atsiradimas nekilnojamo turto rinkoje didina žmonių 

sąmoningumą apie energijos efektyvumą bei turi įtakos būsto pirkėjų sprendimams. Visgi, 

sertifikato poveikis galėtų būti žymiai didesnis, reikalaujant jo platesnį viešinimą bei to 

viešinimo dažnumą ir įtraukiant naudingesnę informaciją būsimiems pirkėjams ir 

nuomininkams. 

 

5.7. Pastato energetinis auditas 

 

Pastato energetinis auditas yra pastato energetinio efektyvumo įvertinimas, kuris yra 

atliekamas tik atestuotų auditorių. Jis dažniausiai atliekamas prieš pastato sertifikavimą. 

Energetinio audito tikslas – įvertinti esamą pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklę, 

nustatyti veiksnius, lemiančius energijos ir šalto vandens sąnaudas, parinkti tinkamas 

priemones, kurių įgyvendinimas leis sumažinti ne tik pastato energijos ir šalto vandens 

sąnaudas, bet ir pagerinti komfortines sąlygas, padidinti pastato ar atskirų jo dalių gyvavimo 

trukmę. 

 

Egzistuoja du audito atlikimo būdai – savanoriškas ir privalomasis. Savanoriškas 

auditas dažniausiai vykdomas statybinių įmonių kaip rinkodaros priemonė, bet dažniausiai 

įvertinami tik patys efektyviausi pastatai.51 Privalomasis atlikimo būdas leidžia nustatyti 

labiausiai energiją švaistančius pastatus bei pasiūlyti būdus kaip pasiekti didesnių energijos 

                                                
51 Daugiau apie savanorišką auditą galima paskaityti čia:About Energy Star 

https://www.energystar.gov/about [žiūrėta 2017 05 03] 

 

https://www.energystar.gov/about
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sutaupymų.52 Problema ta, kad privalomąjį auditą sunku įgyvendinti dėl suinteresuotų šalių 

trūkumo bei finansinių barjerų, jeigu nėra siūlomos lengvatos ar subsidijos. Pardavėjas nėra 

suinteresuotas, kad jo parduodamas pastatas ar to pastato dalis neatitiktų aukštų standartų, 

kuomet daug gyventojų neturi finansinių lėšų, kad ši paslauga būtų atlikta. 

  

                                                
52 Good Practices for energy-efficient housing in the UNECE region, United Nations Economic 

Commission for Europe 
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1 Priedas 

 

• Pasadena Water&Power teikiami patarimai namų ataskaitoje („Home Enegry 

Report“) 

 

• PG&E teikiami patarimai namų ataskaitoje („Home Enegry Report“) 
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2 Priedas 

• Australijoje pateikiamų sąskaitų detalus aprašymas: 

 

1. Pateikiami asmeniniai duomenys. 

2. Informuojama už kokį laikotarpį reikia sumokėti. 

3. Informuojama kiek reikia mokėti ir iki kada tai padaryti. 

4. Pateikiamas vartotojo pasirinktas energijos planas ir nurodomos galimos 

nuolaidos. 

5. Pateikiama suvartotos energijos apžvalga. Lyginamas šių metų suvartojimas su 

praeitais metais, pateikiama dienos suvartojimo kaina bei dienos suvartojimo 

vidurkis. Taip pat pateikiama informacija, kiek išmetama CO2 dujų suvartojus tokį 

energijos kiekį.  
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6. Pateikiama informacija, kaip galima apmokėti sąskaitą  

7. Pateikiama informacija kur kreiptis pagalbos ar papildomos informacijos 

 

8. Pateikiama mokėjimų apžvalga, nauji mokesčiai, kiti pokyčiai. 

9. Pateikiama informacija apie paskutinius atsiskaitymus už suvartotą energiją. 

10. Pateikiamas išsamus elektros ir dujų suvartojimo skaičiavimas.  

11. Pateikiami svarbūs kontaktai. 
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12. Teikiami grafikai apie energijos suvartojimą: 

a) Pateikiama informaciją apie vartotojo pasirinktą tarifą; 

b) Iliustruojama kiek energijos suvartojama kasdien bei koks yra suvartojimo 

vidurkis. Be to, nurodyta, kiek buvo išmesta CO2 dujų generuojant šį 

energijos kiekį; 

c) Pateikiama informacija apie kitų kaimynų energijos suvartojimą bei 

informuojama kur kreiptis norint sužinoti daugiau apie energetinio 

efektyvumo didinimą; 

d) Pateikiama informacija tiems vartotojams, kurie turi išmaniuosius skaitiklius. 

 

 

 

 


