
 Vokietija įgyvendino naują klimatui draugišką sutarčių modelį, 
kuris padės sumažinti išmetamą CO2 kiekį ne tik šalies, bet 
ir pasauliniu mastu. 

 Europos Sąjungos statistikos tarnyba Eurostatas ir Europos 
investicijų bankas (EIB) paskelbė naują praktinį vadovą 
dėl Energijos vartojimo efektyvumo sutarčių traktavimo. 
Vadove išsamiai paaiškinta, kaip veikia energijos vartojimo 
efektyvumo sutartys, ir pateikiama aiški galimo poveikio 
valdžios sektoriaus finansams apžvalga.

 „GuarantEE“ projekto partneris iš Nyderlandų -  RVO (RVO.
nl) paskelbė naujausius ETPT gerosios praktikos pavyzdžius 
5-ajame leidinyje „Baltoji knyga”. Daugiau informacijos ir 
leidinio nuorodą rasite šiame informaciniame naujienlaiškyje.

Linkime malonaus ir turiningo skaitymo!
Jūsų „guarantEE” komanda 

Pristatome Jums ketvirtąjį projekto „guarantEE” naujienlaiškį. 

Šiame leidinyje daugiausia dėmesio bus skiriama sparčiai ETPT 
modelio plėtrai Europoje:
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BEA ir pastatų statybos kooperatyvas “Bremer Höhe eG” neseniai įgyvendino naują klimatui draugišką 
sutarčių sudarymo modelį. Nuotrauka © BEA

Berlyno energetikos 
agentūra (BEA) ir  pastatų 
statybos kooperatyvas 
“Bremer Höhe eG” nese-
niai įgyvendino naują kli-
matui draugišką sutarčių 
modelį, kuris apima vietinį 
CO2 emisijos sumažinimą, 
naudojant kombinuotą šilu-
mos ir elektros energijos 
gamybą, bei  kompensav-
imą iš sutaupymų remiant 
iniciatyvas  globaliu mastu 
(pvz., Nepale), bendradarbi-
aujant su klimato apsaugos 
agentūra „Atmosfair“.

Kartu su BEA sudary-
ta 15 metų trukmės sutar-
tis dėl šilumos ir elektros 
energijos tiekimo, grindžia-
mo kombinuota šilumos ir 
elektros energijos gamyba 
460 namų ūkių ir 22 komer-
cinės paskirties pastatams 
Berlyno rajone, vadinama-
me “Prenzlauer Berg”.

Įgyvendinant sutartį nus-
pręsta atnaujinti pastatų 

stoguose įrengtas šildymo 
stotis, papildomai įrengiant 
atsarginius vandens šildy-
tuvus bei naujus mecha-
nizmus šilumos ir elektros 
energijai gaminti.

Kombinuota šilumos ir 
elektros energijos gamy-
ba yra labai efektyvi ir per 
metus sumažina apie 233 
tonų CO2 emisijos. Taip 
pat bus sumažintos šildy-
mo išlaidos, o suvartojamos 
elektros energijos išlaidos 
bus maždaug 10 procentų 
mažesnės nei pagrindinio 
elektros tiekėjo nustatytu 
standartiniu tarifu. Įvertinus 
kainų kilimą per pastaru-
osius 15 metų, gyventojai 
turėtų sutaupyti daugiau nei 
150 mln. Eur šildymo išlaidų.

Kadangi gamtinių dujų nau-
dojimas vis dar yra vie-
nas iš labiausiai darančių 
įtaką CO2 emisijai veiksnių, 
BEA, bendradarbiaudama 
su „Atmosfair” agentūra 

Mąstyk globaliai – veik lokaliai: BEA mažina 
išmetamą CO2 kiekį Berlyne ir Nepale
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kompensuos emisijų kiekio 
sumažinimą globaliai – pvz., 
Nepalo ūkininkai skatinami 
keisti aplinkai kenksmingą 
medienos deginimą į sava-
rankiško maitinimo mažus 
biodujų gamybos įrenginius. 
Šiuose įrenginiuose karvių 
mėšlas sumaišomas su 
vandeniu ir fermentuojamas 
specialiame konteineryje, 
taip išgaunant klimatui nek-
enksmingas biodujas.

Iš viso „Atmosfair” agentūra, 
įgyvendindama gamtinių 
dujų paramos programą 
(angl. “Biogas Support 
Programme”), planuo-
ja Nepale įrengti apie 20 
000 mažų biodujų gamy-
bos įrenginių, kurie būtų 
finansuojami dotacijomis 
arba mikrokreditais. Šiuo 
tikslu bus veiksmingai pri-
sidedama prie saugomų 
miškų naikinimo  prevenci-
jos ir aplinkai nekenksmingo 
energijos tiekimo skatinimo. 
Gamtinių dujų paramos pro-
grama patvirtinta Jungtinių 
tautų Tarptautinės švari-
os plėtros mechanizmo ir 
Tarptautiniu aukso standar-
tu. Anglies dioksido emisijų 
sumažinimas yra Vokietijos 
emisijos leidimų prekybos 
tarnybos (DEHST) oficiali-
ai numatytas ir patvirtintas 
tikslas.

Daugiau informacijos 
rasite Berlyno Energetikos 
Agentūros internetinėje sve-
tainėje (vokiečių kalba)

http://www.berliner-e-agentur.de/presse/global-denken-lokal-handeln-berliner-energieagentur-reduziert-co2-berlin-und-nepal
http://www.berliner-e-agentur.de/presse/global-denken-lokal-handeln-berliner-energieagentur-reduziert-co2-berlin-und-nepal
http://www.berliner-e-agentur.de/presse/global-denken-lokal-handeln-berliner-energieagentur-reduziert-co2-berlin-und-nepal
http://www.berliner-e-agentur.de/presse/global-denken-lokal-handeln-berliner-energieagentur-reduziert-co2-berlin-und-nepal


Europos Sąjungos statis-
tikos tarnyba Eurostatas ir 
Europos investicijų bankas 
(EIB) paskelbė naują prak-
tinį vadovą dėl Energijos var-
tojimo efektyvumo sutarčių 
traktavimo. Šiame  vadove 
aiškinamos   2017 m. rugsė-
jo mėnesį Eurostato išleistų 
gairių nuostatos ir jų praktinis 
pritaikymas, taip pat tech-
ninės paramos, finansuo-
jamos Europos investicijų 
patariamojo centro (EIAH), 
galimybės. Praktinį vadovą 
rasite čia. Praktiniame 
vadove detaliai pristatoma, 
kaip veikia ETPT modelis ir 
kaip jo taikymas darytų įtaką 
valdžios sektoriaus finans-
ams bei biudžetui. Tai padės 
valstybėms narėms ir kitoms 
suinteresuotosioms šalims 

geriau suprasti skirtingų 
Energijos vartojimo efektyvu-
mo sutarčių taikymo sričių 
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 Praktiniame 
vadove detaliai 
pristatoma, 
kaip veikia 
ETPT modelis 
ir kaip jo 
taikymas darytų 
įtaką valdžios 
sektoriaus 
finansams bei 
biudžetui

įtaką prisiimtų investicijų ir 
finansinių įsipareigojimų kla-
sifikavimui, valdžios sektori-
aus balansui (užbalansiui) 
bei pagelbės valstybinėms 
institucijoms priimant spren-
dimus dėl energijos var-
tojimo sutarčių sudarymo 
bei ETPT paslaugų pirki-
mo. Šis praktinis vadovas 
taip pat yra puiki pagalbinė 
priemonė, suteikianti aišku-
mo ir užtikrintumo viešojo ir 
privataus sektoriaus atsto-
vams ES investicijų plano 
kontekste,  pašalinant iki šiol 
vyravusias baimes ir abe-
jones dėl investicijų atsiper-
kamumo. 

Daugiau informacijos:

Atmintinė: Eurostatas paa-
iškina kaip įskaityti Energijos 
vartojimo efektyvumo sutar-
tis į valdžios sektoriaus 
apskaitą – Klausimai ir atsa-
kymai

Praktinis vadovas dėl 
Energijos vartojimo efek-
tyvumo sutarčių traktavimo 

Daugiau informacijos rasite 
Europos Komisijos internet-
inėje svetainėje (Straipsnis 
iš Europos Komisijos 
pranešimo spaudai)

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-statistical-treatment-of-epc.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3269_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/guidance-on-accounting-rules
https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/guidance-on-accounting-rules
https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/methodology/guidance-on-accounting-rules
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2018/2018-113-european-commission-and-eib-further-clarify-statistical-treatment-of-energy-performance-contracts.htm
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2018/2018-113-european-commission-and-eib-further-clarify-statistical-treatment-of-energy-performance-contracts.htm
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2018/2018-113-european-commission-and-eib-further-clarify-statistical-treatment-of-energy-performance-contracts.htm
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2018/2018-113-european-commission-and-eib-further-clarify-statistical-treatment-of-energy-performance-contracts.htm
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2018/2018-113-european-commission-and-eib-further-clarify-statistical-treatment-of-energy-performance-contracts.htm


Būsto energijos sutaupymai 
ženkliai prisideda prie ES 
nustatytų klimato kaitos 
sušvelninimo ir energijos 

vartojimo efektyvumo 
didinimo tikslų. Tačiau norint 
visus šiuos tikslus įgyvendinti 
laiku, būtina paspartinti 
pastatų atnaujinimo 
(modernizavimo) procesą. 
ETPT modelio taikymas gali 
padėti šį procesą paspartinti: 
daugelis ES šalių taiko 
griežtas biudžeto sudarymo 
taisykles, todėl privataus 
kapitalo, investuojančio 
į pažangias energijos 
taupymo paslaugas, 
pritraukimas paskatintų 
energijos taupymo priemonių 
diegimą pastatuose. 

Per pastaruosius metus 
privataus kapitalo įmonių – 

ETPT ir energijos vartojimo 
efektyvumo sutarčių 
skaičius Europoje gerokai 
išaugo.  Palyginus su kitomis 
Europos šalimis, ETPT 
rinka Nyderlanduose dar tik 
besiformuojanti. 

Nyderlandų verslo agentūra 
– RVO (RVO.nl) surinko 
praėjusių metų energijos 
vartojimo efektyvumo 
sutarčių gerosios praktikos 
pavyzdžius, kurie turėtų 
padrąsinti ir kitus viešojo 
sektoriaus dalyvius aktyviau 
įsitraukti į energijos 
vartojimo sutaupymo 
ir pastatų atnaujinimo 
(modernizavimo) procesą. 

RVO pristato ETPT gerosios praktikos pavyzdžius 
5-ajame leidinyje „Baltoji knyga“
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Čia jūs rasite naujausias RVO įžvalgas ir gerosios praktikos pavyzdžius: 

• Interviu su Irma Thijssen ir Selina Roskam (RVO.nl)

• Enschede savivaldybės praktikos atvejis

• Nijmegen savivaldybės praktikos atvejis

• Leiden Universiteto praktikos atvejis

• Nyderlandų centrinės valdžios nekilnojamojo turto agentūros praktikos atvejis – 
Olandijos mokesčių ir muitų administravimo pastatų kompleksas 

• Eindhoven savivaldybės praktikos atvejis

• „Viskas įskaičiuota“ nuoma: ar tokio modelio taikymas paskatintų ETPT plėtrą?

• ETPT modelis – tinkamas sprendimas mokyklų pastatų modernizavimui

• ETPT įmonių ir ETPT konsultantų vaidmuo įgyvendinant energijos vartojimo 
efektyvumo sutartis.

Leidinį Whitepaper galite atsisiųsti čia.

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/07/Whitepaper-5-Accelerate%20the%20transition%20to%20sustainable%20buildings%20with%20energy%20performance%20contracts.pdf


Tvarios energetikos inves-
ticijų forumas. Vadove 
pristatyti gerosios prak-
tikos pavyzdžiai – projekto 
Pažangi energetika Europai   
(„Intelligent Energy Europe“) 
ir programos Horizon 2020 
įvykdyti energinio efek-
tyvumo projektai tiksliniu-
ose Centrinės ir Pietryčių 
Europos regionuose. 

Projektuose pristatyti 
veiksmų planai, kurių buvo 

Energijos vartojimo efekty-
mo sutarčių gerosios prak-
tikos vadovas Centrinėje 
ir Pietryčių Europoje 
(CESEC) pristato daugiau 
kaip 60 gerosios praktikos 
pavyzdžių, kurie, tikima, 
dar labiau paskatins švari-
os energetikos plėtrą šiame 
regione. 

Gerosios praktikos vadovą 
2018 m. birželio 28 d. 
Sofijoje (Bulgarija) išleido 

imtasi arba planuojama imtis 
siekiant tiksliniuose region-
uose nustatytų energinio 
efektyvumo tikslų įgyvend-
inimo. Šie veiksmų planai 
galėtų būti pritaikomi ir kitu-
ose regionuose, o įkvepi-
antys įgyvendintų projektų 
bei jų rezultatų pavyzdži-
ai gali ženkliai paskatinti 
energinio efektyvumo plėtrą.  

Gerosios praktikos vadovas skatina energijos 
vartojimo efektyvumo sutarčių naudojimą Centrinėje 
ir Pietryčių Europoje 
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Gerosios praktikos vadove aptariamos šios temos:

• Pastatų energinis naudingumas, 

• Centralizuoto šildymo ir aušinimo tinklų energinis efektyvumas, 

• Energijos nepriteklius, 

• Energinio efektyvumo investicijos, 

• Energijos efektyvumas pramonėje ir versle

• Taip pat visų suinteresuotų šalių ir valdžios sektoriaus atstovų įsitraukimas skatinant ir 
remiant energijos vartojimo efektyvumo plėtrą.

Gerosios praktikos vadovą Centrinėje ir Pietryčių Europoje rasite čia.

https://ec.europa.eu/easme/en/news/new-guide-good-practice-energy-efficiency-central-and-south-eastern-europe?pk_campaign=EE-NL-July18


Guarantee projekto tikslas – 
skatinti energinio vartojimo 
efektyvumo sutartis pasitel-
kiant energijos taupymo 
paslaugų teikėją (ETPT) tiek 
viešajame, tiek privačiame 
sektoriuose.  

2018 metų balandžio 19 – 
20 dienomis Dubline įvyko 
Guarantee susitikimas, 
kuriame dalyvavo atstovai 
iš 14 partnerių šalių kartu 
su  ES projektų patarėju. 

Susitikimo metu dalyviai 
pristatė pasiektus tarpinius 
projekto rezultatus ir aptarė 
tolimesnius planus įgyven-
dinant ne mažiau kaip 33 
pilotinius projektus per likusį 
projekto laikotarpį, didži-
ausią dėmesį skiriant viešo-
jo sektoriaus pastatams ir 
inovatyviems energijos 
taupymo paslaugų teikimo 
modeliams, leisiantiems 
tolygiai paskirstyti energijos 
vartojimo išlaidas ir sutaupy-
mus tarp pastato naudo-
tojo (valdytojo), savininko 
ir ETPT (angl. „Triple-win 
approach“). 

Projekto GuarantEE dalyvių susitikimas Dubline
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Guarantee projekto dalyvių susitikimas Dubline. Nuotrauka: © ecb.sk

 Įgyvendinus pilotinius projektus bendri metiniai 
pirminės energijos sutaupymai sieks 78 GWh, o į atmosferą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) 
sumažėjimas kasmet sudarys 18,000 tonų.



IInteraktyvus ETPT poreikio 
įvertinimo įrankis gali būti 
naudingas, padedant pasta-
to savininkui ir (ar) naudo-
tojui nustatyti, ar jų valdo-
mas pastatas yra tinkamas 
Energijos vartojimo efek-
tyvumo sutarties sudarymui. 

Vos per 5 minutes išsi-
aiškinkite, ar ETPT finan-
savimo modelis būtų tinka-
mas Jūsų pastatui 

ETPT finansavimo model-
is – užtikrintas ir efektyvus 
energinio efektyvumo pro-
jektų finansavimo būdas 
su garantuojamais energi-
jos vartojimo sutaupymais. 
Pasirinkę šį finansavimo 
modelį, pastato savininkai 
ir (ar) naudotojai projekto 
techninę, įgyvendinimo bei 
finansinę riziką perleidžia 

patyrusiai ETPT kompani-
jai, kuri garantuoja fiksuotą 
energijos vartojimų sutaupy-
mo lygį, įgyvendinus projek-
tą.

Suinteresuoti pastatų sav-
ininkai ir (ar) naudotojai per 
mažiau nei 5 minutes gali 
išsiaiškinti, ar jų pastatas 
būtų tinkamas ETPT mod-
elio įgyvendinimui.

ETPT poreikio įvertini-
mo įrankis buvo sukur-
tas Nyderlandų verslumo 
agentūros (RVO.nl), kaip 
vienos iš tarptautinio projek-
to „guarantEE“ veiklų rezul-
tatas. Ši interaktyvi priemonė 
išversta ir naudojama 14-oje 
„guarantEE“ projekte daly-
vaujančių partnerių šalių.

Interaktyvus ETPT poreikio įvertinimo įrankis

2018P7

6

© Berliner Energieagentur GmbH 

Išsiaiškinkite, ar ETPT finansavimo modelis būtų tinkamas Jūsų 
pastatui, jau dabar ir visiškai nemokamai! 
http://epccheck.eu
Taip pat kviečiame peržiūrėti informacinį video adresu:
https://youtu.be/wudenjYm0qo

Skrajutę su visa susijusia informacija rasite čia: 
http://guarantee-project.eu/knowledgebase/

https://www.epccheck.eu/en/index
https://www.youtube.com/watch?v=wudenjYm0qo&feature=youtu.be
https://guarantee-project.eu/knowledgebase/


naudingų nuorodų ir medžiagos atsisiuntimui:   
http://www.guarantee-project.eu 
Taip pat sekite mūsų Twitter paskyrą: https://twit-
ter.com/guarantee_H2020
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2018 m. spalio 2 d. | 15 – 17 val.  Internetinis seminaras, 
ETPT interesų konfliktų dilema

2018 m. lapkričio 6 – 8 d. Atsinaujinančių energijos 
šaltinių paroda „European Utility Week“

2019 m. vasario 27 d. – kovo 1 d. | Pasaulinės tvarios 
energetikos dienos 2019| Kvietimas pranešėjams ir 
pranešimams iki 2018 m. spalio 10 d.

Susijusi informacija

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18/ Jogailos g. 2, Vilnius
Tel. (8 5) 203 4977
El. paštas info@vipa.lt
www.vipa.lt

Dovilė Mickevičiūtė
El. p. dovile.mickeviciute@vipa.lt
Tel. (8 5) 203 0823

Modesta Jarušė
El. p. modesta.jaruse@vipa.lt
Tel. (8 5) 203 4656

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis, vadovaujantis 
sutartimi Nr. 696040

Kontaktai

Interesų konfliktų dilema, 
kylanti įgyvendinant ETPT 
projektus yra vienas didži-
ausių iššūkių, neleidžiančių 
efektyviai optimizuoti ir 
įgyvendinti energijos vartoji-

Paroda „European Utility 
Week“ – platforma, skirta siek-
ti integruotos ir tarpusavyje 
sujungtos elektros energijos 
sistemos ir rinkos Europoje. 
Šis renginys puiki galimybė 
susitikti visiems pagrindiniams 
pažangios energetikos eko-

Rezervuokite datą!
Pasaulinės tvarios ener-
getikos dienos (WSED) yra 
viena didžiausių energetikos 
srityje vykstančių konferencijų. 
2019 metų konferencija vyks 
vasario 27 – kovo 1 dienom-
is Velse, Austrijoje. Renginio 

Projekto Guarantee internetinėje svetainėje 
rasite informaciją apie projekto partnerius, 
energijos vartojimo efektyvumo projektus, 

mo efektyvumo sutartis. Šiame 
internetiniame seminare bus 
pristatyti modeliai, leisiantys 
tolygiai paskirstyti finansinius 
įsipareigojimus ir sutaupymus 
tarp visų trijų sutarties dalyvių 

sistemos atstovams ir aptar-
ti Europos strategiją siekiant 
sklandaus perėjimo prie mažai 
anglies dioksido į aplinką 
išskiriančios energijos tieki-
mo. Visos parodos metu šiam 
tikslui yra skiriamas didžiau-
sias dėmesys, o didžiausius 

programoje daugiausiai dėme-
sio bus skiriama politikos, 
technologijų inovacijų, rinkos 
plėtros tematikoms. Renginio 
metu dalyviai galės sudalyva-
uti konferencijose ir interaktyvi-
uose seminaruose. Kasmet, 
renginio metu susitinka dau-

– pastato savininko, pastato 
naudotojo ir ETPT kompani-
jos. Daugiau informacijos apie 
seminaro temą bei registracijos 
formą rasite čia.

energijos vartojimo sutaupymų 
ir CO2 sumažinimo sprendimo 
būdus pristatančios kompani-
jos renginio programos metu 
apžvelgia pagrindinius iššūkius 
su kuriais susiduriama versle. 
Daugiau skaitykite čia.

giau kaip 650 verslo, viešojo 
sektoriaus, mokslinių/tyrimų 
institucijų atstovų iš daugiau 
nei 50 pasaulio valstybių. Šiuo 
metu vis dar vykdoma atranka 
pranešėjams bei pranešimams, 
kuri tęsis iki 2018 m. spalio 10 
d. Daugiau skaitykite čia.

Atsakomybė už šį leidinį priklauso jos autoriams ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos 
nuomonę. Nei EASME, nei Europos Komisija nėra atsakinga už šiame dokumente 
pateiktos informacijos panaudojimą kituose šaltiniuose.
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