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AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 
 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija                         2021 02      Nr. S21-010- 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

el. p. info@enmin.lt 
   

    

DĖL  ENERGIJOS VARTOTOJŲ ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO ATASKAITOS  
 

     

AB „Panevėžio energija“ (toliau -tiekėjas) pateikia ataskaitą apie Energijos vartotojų švietimo 

ir konsultavimo susitarimo vykdymą 2020 metais.  

AB „Panevėžio energija“ yra regioninė įmonė, tiekianti šilumą  Panevėžio, Kėdainių, Kupiškio, 

Pasvalio, Rokiškio ir Zarasų miestų bei rajonų vartotojams. Iš šešių susitarime numatytų priemonių 

2020-aisiais atliktos 3 (žr. lenteles Nr.1, 1A, 1B, 1C ir 6) ir viena papildoma, susitarime nenumatyta 

(žr. lentelę Nr. 7). Galutiniai vartotojai apie šilumos taupymo  priemones ir sprendimus 2020 metais 

šviesti ir konsultuoti taip, kad bent kartą per metus juos ši informacija pasiekų. Priemonių 

įgyvendinime dalyvavo ir kiti asmenys (pvz.: portalų valdytojai, masinės informavimo priemonės). 

Informacijos apie šilumos sunaudojimą ir šilumos taupymo priemones skelbimas tiekėjo 

interneto svetainėje (1 Sutarties punktas; lentelės 1 ir 1A):  

2020 m. tiekėjo interneto svetainėje nuolat atnaujinant apžvelgiami šilumos sunaudojimai 

(pastatų grupėms ir atskiriems pastatams), Panevėžio miesto vartotojams yra prieinamas interaktyvus 

šilumos sąnaudų žemėlapis. Tiekėjo svetainėje ir kituose portaluose per 2020 m. paskelbti 5 straipsniai 

ir patarimai, apžvelgiantys šilumos taupymo gerąją patirtį. Straipsniai  - vienkartinės, o patarimai 

taupymui, šilumos sunaudojimų ataskaitos ir sąnaudų žemėlapis – periodinės, nuolat atnaujinamos 

priemonės; jos prieinamos kiekvienam tikslinės grupės (daugiabučių namų ūkių) galutiniam 

vartotojui. Už paslaugas skelbiant šilumos sąnaudų apžvalgas ir patarimus interneto portaluose 

sumokėta  1020 Eurų. 

            Informacijos apie šilumos sunaudojimą ir šilumos taupymo priemones skelbimas 

spaudoje ir spaudiniuose (1 Sutarties punktas; lentelės 1B, 1C): 

Trijuose bendrovės regionuose per 2020 m. paskelbti 3 skirtingi straipsniai apie šilumos 

taupymą. Panevėžio mieste prieš šildymo sezoną daugiabučių laiptinėse iškabinti nauji lapeliai-

lankstinukai su palyginamąja informacija ir patarimais, kaip sutaupyti šilumą (tiek buitiniais, tiek ir 

įgyvendinamais viso pastato kolektyvo pastangomis). Straipsniai ir skelbimai yra vienkartinės, bet 

kartą per metus atnaujinamos priemonės. Šios priemonės prieinamos visiems tikslinės grupės 

galutiniams vartotojams. Skelbimai spaudoje tiekėjui kainavo 1171 Eur., o lankstinukų-skelbimų 

maketavimas kainavo 133 Eur. 

  Šilumos taupymo priemonių ir šilumos punkto atnaujinimo propagavimas TV interviu 

Kėdainių raj. vartotojams televizijoje; visiems tiekėjo vartotojams– You tube portale (6 Sutarties 

punktas; lentelė 6):  

Kėdainių regiono vartotojams skirtoje laidoje kartu su pasakojimu apie tiekėjo veiklą, 

pateikta informacija apie šilumos punktų atnaujinimo  ir šilumos ūkio ruošimo šildymo sezonui naudą. 

Ši priemonė regioninėje televizijoje kartota viso 3 kartus, be to visą laiką visiems tikslinės grupės 

(namų ūkiams) prieinama televizijos Balticum TV Facebook paskyroje, You tube portale ir tiekėjo 

svetainėje. Šios laidos transliavimas kainavo 50 Eur. 
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Šilumos energijos matuoklių ir kitokios matavimo įrangos skolinimas (Papildoma priemonė; 

7 lentelė):  

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro didžiausiam pastatui (Jakšto g. 1) ir Panevėžio 

ligoninės Gimdymo namų korpusui  (Smėlynės g. 25) išnuomoti (panaudos pagrindais) šilumos 

skaitikliai vėdinimo sąnaudų analizavimui. Priemonė tęstinė, pradėta 2019 m. 

Aukščiau įvardintas priemones stengtasi įgyvendinti mažiausiomis sąnaudomis, kur galima -

bendrovės jėgomis, todėl sumoje išleista 2374 Eur. Bendras tiekėjo pateiktas energijos kiekis per 2020 

m. buvo 508 GWh, todėl siektinas minimalus energijos vartojimo sumažėjimas (1 procentas) yra 5,08 

GWh. Daug populiarių ir numatytų įgyvendinti priemonių (ekskursija po šilumos šaltinį susieta su 

pokalbiu-mokymu pastatų valdytojams, dalyvavimas  Panevėžio pramonės pasiekimų parodoje su 

taupyti šilumą agituojančiomis vaizdinėmis priemonėmis ir pan.) dėl pandemijos ir karantino 2020 

metais liko tik planuose, todėl šiuo išimtiniu laikotarpiu tiekėjas susitarimo neįvykdė – suskaičiuotų 

sutaupymų suma yra 3,0 GWh.  

          Patvirtiname, kad įgyvendintos priemonės atitinka Lietuvos Respublikos energijos vartojimo 

susitarimų sudarymo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 8 ir 14 punktus, nes jos nėra privalomos taikyti 

vartotojams pagal kitus teisės aktus ir nedubliuoja energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonių, mūsų bendrovės taikomų pagal kitus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo įstatymo straipsnius, nei 8 straipsnis.  

         Priemonių įvykdymą įrodantys ir pagrindžiantys dokumentai sukomplektuoti ir gali būti pateikti 

pagal pareikalavimą. Šio rašto priede pateikiamas tik jų sąrašas. Asmuo, komunikuosiantis su 

Energetikos ministerija ir LEA, yra Klientų aptarnavimo tarnybos vadovaujantysis inžinierius 

Andrius Dubinskas, a.dubinskas@pe.lt; 845 501 032; +370687 58786. 

       Ataskaitą apie Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimo vykdymą 2020 metais       

(vertinimo duomenų lenteles xlsx formate) siunčiame Elektroniniu laišku.  

  PRIDEDAMA:  

1. Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo 2020 metais priemonių vertinimo duomenys 

(lentelės) – 6 lapai, 1 egz. 

2. Dokumentacijos (priedų), pagrindžiančių priemonių įvykdymą, sąrašas - 2 lapai, 1 egz. 

 

 

 

Finansų direktorė                             Rita Morozovienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ruošė: A. Dubinskas, 845 501 032; 8687 58786 
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