
EFEKTYVAUS ELEKTROS 
ENERGIJOS VARTOJIMO 

VERSLE PATARIMAI

SUŽINOTI DAUGIAU



Kas tai? 
Energijos vartojimo efektyvumas (energetinis efektyvumas) pirmiausia 
yra požiūris, nuo kurio priklauso veiksmai tausojant aplinką, diegiant 
energijos taupymo priemones ir siekiant efektyvesnio energijos 
suvartojimo.

  
Kaip to pasiekti? 

Išsiugdyti efektyvaus energijos vartojimo įpročius nėra sudėtinga. 
Užtenka savo kasdienėje veikloje laikytis kelių paprastų taisyklių. Šiuose 
mokymuose dalinamės patarimais, kurie padės ne tik džiaugtis 
mažesnėmis sąskaitomis už elektros energiją, bet ir leis prisidėti prie 
aplinkos saugojimo.
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NEMOKAMA ŠVIESA

💡 Išnaudokite dienos šviesą. Tai gali padėti sumažinti 
sąskaitas už elektros energiją net iki 10-15%. Dėl ko jei 
pakanka natūralaus apšvietimo, išjunkite dirbtinį. Reguliariai 
valykite langus, neužstatykite jų baldais ir didelėmis gėlėmis. 
Trūkstant apšvietimo pirmiausia įjunkite stalines lempas 
(individualus apšvietimas), o kai jų nepakanka – bendrą 
patalpų apšvietimą. Tuščiose patalpose šviesas laikykite 
išjungtas. Naudojant individualų apšvietimą vietoj bendrojo 
sąskaitas už elektros energiją galima sumažinti net iki 40 %.

GRĮŽTI Į TURINĮ
APŠVIETIMAS

LEMPOS



💡Kaitrines elektros lemputes pakeiskite energiją 
taupančiomis. Šios naudoja iki 80 % mažiau elektros 
energijos nei paprastos kaitrinės mažiau elektros 
energijos ir veikia iki 15 kartų ilgiau. Elektros lempučių 
efektyvumo klasė žymima raidėmis nuo A iki G. A 
klasės lemputės – efektyviausios, o G klasės – 
mažiausiai efektyvios.

LEMPOS

GRĮŽTI Į TURINĮ
APŠVIETIMAS



🌱Pasirinkite optimalią temperatūrą. Biuruose 
rekomenduojama – 19-20°C temperatūra, 
mažmeninės prekybos vietose vos 15-17°C, o 
mais to parduotuvėse re ik tų naudot i s 
sistemomis, kurios turi automatinio įsijungimo – 
išsijungimo funkciją, palaikant 19-24°C ribas. 

TEMPERATŪRA

OPTIMALI TEMPERATŪRA

ŠILDYMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



🌱Patalpas šildykite apgalvotai. Norint greitai sušildyti patalpą, 
nustatykite reguliatorių, esantį šildymo prietaise, ant maksimalaus 
šildymo, o patalpai sušilus, nustatymus pakeiskite į mažesnius. Jei 
dienos metu patalpose palaikote 20-22°C temperatūrą, tuomet 
išeidami iš jų temperatūrą sumažinkite bent keliais laipsniais iki kitos 
darbo dienos ryto – sumažinus temperatūrą vos 1°C, elektros 
sunaudosite net iki 5% mažiau.  

🌱Parinkite tinkamą vietą jutiklinei šildymo sistemai. Jeigu verslo 
patalpose veikia jutiklinė šildymo sistema, jutikliai turėtų būti 
labiausiai užimtoje vietoje - patalpos viduryje - bei niekuo 
neužstatyti. 

ŠILDYMAS

TEMPERATŪRA
ATSKIROS 
PATALPOS GRĮŽTI Į TURINĮ



🌱Susirinkimų ir konferencijų salės. Šiose patalpose 
rekomenduojama palaikyti 2-4°C  mažesnę šilumą nei kitose 
patalpose, kai jos nenaudojamos, o laukiant didesnės 
auditorijos, sumažinti   2°C, nes susirinkusieji savo buvimu 
įšildys patalpą.  

🌱Pagalbinės patalpos ir koridoriai. Jei šiose patalpose 
nelaikote daiktų, kuriems reikalinga aukštesnė temperatūra, 
palaikykite vos 16°C temperatūrą. 

ATSKIROS PATALPOS

TEMPERATŪRA
LANGAI GRĮŽTI Į TURINĮ



🌱Atkreipkite dėmesį, kas vyksta už lango. Šildymo 
sezono metu, ypatingai pietinėje pusėje, išnaudokite 
saulės šilumą, atverdami užuolaidas ar žaliuzes. Kad 
išsaugotumėte šilumą, vakarais – jas užtraukite. 
🌱Reguliariai valykite langus. Taip išnaudosite 

dienos šviesą ir įleisite daugiau šilumos, esant 
šiltiems orams.

LANGAI

TEMPERATŪRA
DURYS GRĮŽTI Į TURINĮ



🌱Sulaikykite šiltą orą viduje. Prekybos vietose, 
kur didesni vartotojų srautai, rekomenduojama 
ties įėjimais įrengti oro barjerus.  
🌱Izoliuokite duris. Pastebėkite ar uždarius duris 

pro jas nepatenka šaltas oras iš lauko, esant 
didesniam pralaidumui pasirūpinkite jų 
užsandarinimu.

DURYS

TEMPERATŪRA
GRĮŽTI Į TURINĮ



VENTILIAVIMAS

💡Ventiliuokite patalpas, priklausomai nuo 
turimos įrangos. Naudojantis mechanine 
ventiliacija, langų verčiau neatidaryti. Kai jos 
nėra, langai turėtų būti atidaromi kelioms 
minutėms kas kelias valandas. Jei vėdinate 
patalpas, langus atidarykite plačiai ir trumpam. 

VENTILIAVIMAS IR 
KONDICIONAVIMAS KONDICIONAVIMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



KONDICIONAVIMAS

💡 Reguliuokite kondicionavimo įrenginio temperatūrą. 
Kondicionuojant patalpas, temperatūrą siūloma sumažinti 
ne daugiau 5°C nei esanti lauke, kad temperatūra per daug 
nesiskirtų. Patalpų vėsinimą pradėkite dar iki tol, kol lauke 
įsivyraus kaitra. 

💡 Uždarykite visus langus ir duris. Taip patalpas atvėsinsite 
daug greičiau. Taip pat prisiminkite, kad laipsniu žemesnės 
temperatūros galite ir nepajusti, bet iki 10 % (per metus) 
mažesnes išlaidas tikrai pastebėsite.

VENTILIAVIMAS IR 
KONDICIONAVIMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



🌱Rinkdamiesi naujus prietaisus, susipaž inkite su 
informaciniu lapeliu. Rinkdamiesi naują įrenginį atkreipkite 
dėmesį į jo energijos suvartojimo efektyvumo ženklinimą. 
Buitiniai prietaisai, kurie pažymėti raide A priskiriami 
mažiausiai energijos suvartojantiems, o G – daugiausiai. Šis 
žymėjimas pateikiamas ant informacinio lapelio. Tokių 
prietaisų eksploatavimo išlaidos net iki 25 % mažesnės nei 
įprastų modelių. 

🌱Prioritetą teikite nešiojamiems kompiuteriams. Šie 
naudoja iki 80% mažiau elektros energijos nei stacionarūs 
kompiuteriai.

NAUJI ĮRENGINIAI

ĮRANGA IR BUITINIAI 
PRIETAISAI TAUPYMO 

FUNKCIJOS GRĮŽTI Į TURINĮ



TAUPYMO FUNKCIJOS

🌱N a u d o k i t ė s e n e r g i j o s t a u p y m o 
funkcijomis.  Darbiniuose kompiuteriuose, 
mobiliuosiuose telefonuose, planšetėse įjunkime 
energijos taupymo funkcijas. Tai galite atlikti 
įrenginių nustatymuose. O išjungę nenaudojamas 
programas, taupysime ir elektros energiją, ir 
įrenginių baterijas.

ĮRANGA IR BUITINIAI 
PRIETAISAI

PRIEŽIŪRA GRĮŽTI Į TURINĮ



PRIEŽIŪRA

🌱Užbėkite įvykiams už akių. Norint kuo anksčiau išvengti 
padidėjusių energijos sąnaudų gedimų atvejais, būtina 
prižiūrėti savo naudojamą įrangą bei sekti skaitiklių 
rodmenis, kad laiku pastebėti atsiradusius pokyčius.  
🌱Pasirūpinkite reguliaria priežiūra. Kondicionavimo 
įrangai sugedus elektros sunaudojimo rodikliai, lyginant 
su nurodytais parametruose, gali išaugti net iki 80%! 
Todėl rekomenduojama iš anksto užtikrinti ne tik 
profesionalią, bet ir reguliarią jų priežiūrą bei įrenginį 
rinktis atsakingai. 

ĮRANGA IR BUITINIAI 
PRIETAISAI GRĮŽTI Į TURINĮ



ŠVIETIMAS

💡 Švieskite savo darbuotojus. Informuokite darbuotojus, kad darbo 
pabaigoje nenaudojami elektros prietaisai turi būti išjungti iš 
elektros lizdo. Budėjimo rėžimu veikiantys įrenginiai nuolat naudoja 
elektros energiją. Net ir rozetėje įkištas mobilaus telefono kroviklis, 
ar prailgintuvas. Nepalikdami nenaudojamų prietaisų elektros lizde 
(budėjimo režime) galite sutaupyti net iki 30 % elektros energijos. 

💡Aptarkite elektros energijos taupymą. Tai padaryti galima tiek 
vidaus taisyklėse, tiek darbuotojų susirinkimų metu, ar siunčiant 
priminimus, naujienlaiškius el. paštu. 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI GRĮŽTAMASIS 
RYŠYS GRĮŽTI Į TURINĮ



💡Formuokite darbuotojų įpročius. Darbuotojų 
įpročiai stipriai įtakoja elektros sąnaudas. 
Švieskite ir konsultuokite savo darbuotojus, 
kodėl svarbu elektrą naudoti efektyviai, taip pat 
rodykite tinkamą pavyzdį. Darbuotojų tinkami 
įpročiai gali padėti sumažinti sąskaitas už 
elektros energiją net iki 20 %. 

GRĮŽTAMASIS RYŠYS

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
GRĮŽTI Į TURINĮ



1. Kiek kartų energiją taupančios lemputės 
sunaudoja mažiau energijos? 

a) 2-3 kartus mažiau; 
b) Iki 80% mažiau; 
c) Net 15 kartų mažiau. 

SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ

PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

?
KLAUSIMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



Energiją taupančios lemputės 
sunaudoja iki 80 % mažiau elektros 

energijos nei paprastos kaitrinės 
lemputės ir veikia iki 15 kartų ilgiau.

TĘSTI TESTĄ

GRĮŽTI Į TURINĮ

!
ATSAKYMAS



SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ

PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

2. Kuris teiginys yra teisingas? 

a) Susirinkimų ir konferencijų salių patalpose rekomenduojama 
palaikyti 2-4°C  mažesnę šilumą nei kitose patalpose, kai jos 
nenaudojamos; 

b) Visose patalpose turi būti nustatyta vienoda temperatūra; 
c) Pagalbinėse patalpose ir koridoriuose negali būti palaikoma 

aukštesnė nei 16°C temperatūrą. ?
KLAUSIMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



Susirinkimų ir konferencijų salės, kai jos 
nenaudojamos, rekomenduojama palaikyti 

2-4°C  mažesnę šilumą nei kitose patalpose. 
Laukiant didesnės auditorijos, temperatūrą 
siūloma sumažinti  2°C, nes susirinkusieji 

savo buvimu įšildys patalpą.  

TĘSTI TESTĄ

GRĮŽTI Į TURINĮ

!
ATSAKYMAS



3. Kokį temperatūrų skirtumą siūloma išlaikyti, naudojantis 
kondicionavimo sistemomis? 

a) Kondicionuojant patalpas temperatūrą siūloma sumažinti 
daugiau kaip 5°C nei esanti lauke; 

b) Kondicionuojant patalpas temperatūrą siūloma sumažinti ne 
daugiau 5°C nei esanti lauke; 

c) Rekomenduojama išlaikyti 1 laipsnio skirtumą tarp vidaus ir 
lauko.

SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ

PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

?
KLAUSIMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



Kondicionuojant patalpas, temperatūrą 
siūloma sumažinti ne daugiau 5°C nei 

esanti lauke, kad temperatūra per daug 
nesiskirtų.

TĘSTI TESTĄ

GRĮŽTI Į TURINĮ

!
ATSAKYMAS



4. Pagal ką reiktų rinktis naujus prietaisus, 
siekiant sutaupyti? 

a) Pagal kainą; 
b) Pagal energijos suvartojimo efektyvumo ženklinimą; 
c) Visad pagal E klasės suvartojimo efektyvumo 

ženklinimą.

SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ

PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

?
KLAUSIMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



Rinkdamiesi naują įrenginį atkreipkite dėmesį 
į jo energijos suvartojimo efektyvumo 

ženklinimą. Buitiniai prietaisai, kurie pažymėti 
raide A priskiriami mažiausiai energijos 
suvartojantiems, o G – daugiausiai. Šis 
žymėjimas pateikiamas ant informacinio 

lapelio.

TĘSTI TESTĄ

GRĮŽTI Į TURINĮ

!
ATSAKYMAS



PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

5. Ką reikėtų daryti, kad darbuotojai stengtųsi 
efektyviai naudoti elektros energiją? 

a) Skirti nuobaudas; 
b) Nuolat priminti, kiek daug elektros energijos yra 

suvartojama;  
c) Šviesti juos apie elektros vartojimą. 

SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ?
KLAUSIMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



Švieskite savo darbuotojus. Taip ne tik 
formuosite teisingus elektros vartojimo 
įpročius darbe bei sumažinsite savo 

sąskaitas, bet ir prisidėsite prie 
ekologiškai tvaresnio pasaulio kūrimo.

KONTAKTAI!
ATSAKYMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



KONTAKTAI

Daugiau informacijos apie efektyvų  
elektros energijos vartojimą galite rasti 

apsilankę mūsų puslapyje adresu: 
 

https://egto.lt/efektyvus-elektros-
energijos-vartojimas/   

 
Bei parašę mums el.paštu info@egto.lt, 

bei telefonu +370 637 00 010 

GRĮŽTI Į TURINĮ

https://egto.lt/efektyvus-elektros-energijos-vartojimas/
https://egto.lt/efektyvus-elektros-energijos-vartojimas/
mailto:info@egto.lt

