
SUŽINOTI DAUGIAU

EFEKTYVAUS ELEKTROS 
ENERGIJOS VARTOJIMO 

PATARIMAI



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. Reguliariai valykite 
langus, neužstatykite jų baldais ir didelėmis gėlėmis. 
Pasirūpinkite, kad žaliuzės ir užuolaidos dieną būtų 
atviros ir į Jūsų namus patektų kuo daugiau dienos 
šviesos. 

💡 Įvertinkite šviesos poreikį. Jei pakanka natūralaus 
apšvietimo, išjunkite dirbtinį. 

GRĮŽTI Į TURINĮLEMPOSAPŠVIETIMAS



💡Kaitrines elektros lemputes pakeiskite energiją 
taupančiomis, kurios naudoja iki 80 % mažiau elektros 
energijos nei paprastos kaitrinės mažiau 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. 

💡Naudokitės stalinėmis lempomis. Trūkstant apšvietimo 
pirmiausia įjunkite stalines lempas, kai jų nepakanka - 
bendrinį patalpų apšvietimą. 

LEMPOS

GRĮŽTI Į TURINĮ
APŠVIETIMAS



🌱Sumažinkite šildymą. 1°C žemesnė temperatūra 
sumažina energijos sunaudojimą šildymui net iki 
5%. 
🌱Užtraukite žaliuzes. Tamsiuoju paros metu 

užtrauktos žaliuzės, padeda išsaugoti šilumą 
patalpų viduje. 
🌱Neužstatykite šildymo prietaisų. Aplink šildymo 

prietaisus pastatyti baldai blokuoja šilto oro srautą.

ŠILDYMAS

TEMPERATŪRA

GRĮŽTI Į TURINĮ



ŠALTASIS METŲ LAIKAS

💡Vėdindami namus, tai darykite teisingai. 
Šaltuoju metų laiku vėdinkite patalpas intensyviai, 
bet greitai, taip išsaugant namuose sukauptą 
šilumą.  
💡Nepulkite atidarinėti langų. Jei Jūsų būstas 

priš i lo daugiau nei norėta – pats laikas 
sureguliuoti šildymo sistemą.

GRĮŽTI Į TURINĮŠILTASIS  
METŲ LAIKAS

VENTILIAVIMAS IR 
KONDICIONAVIMAS



💡Patalpas vėdinkite anksti ryte ir vėlai vakare. Taip įleisite 
daugiau šalto oro ir jį sulaikysite viduje. 

💡Reguliuokite patalpų vėsinimą.  Vėsindami patalpas oro 
kondicionieriumi stenkitės uždaryti visus langus ir duris, taip 
patalpas atvėsinsite daug greičiau. Kondicionieriaus temperatūrą 
nustatykite ne daugiau kaip 5°C žemesnę už lauko. Taip ne tik 
sumažinsite persišaldymo rizikas, bet ir sutaupysite. 

💡Ventiliatorius naudokite tik būdami patalpoje. Šie prietaisai 
nešaldo oro, tik kuria gaivos įspūdį ant odos, kai esama arti jų. 

ŠILTASIS METŲ LAIKAS

VENTILIAVIMAS IR 
KONDICIONAVIMAS GRĮŽTI Į TURINĮ



🌱Nepirkite didesnio šaldytuvo nei Jums reikia. Atkreipkite 
dėmesį į energijos suvartojimo efektyvumo ženklinimą, metinis 
elektros sunaudojimo skirtumas tarp D ir A klasės šaldytų yra net 
iki 60 %.   

🌱Gaminti pradėkite nuo šaldytuvo. Šaldytuve ir šaldiklyje 
pasirinkite optimalią temperatūrą maisto laikymui: – +3,5 ºC iki -5 
ºC šaldytuve ir -18 ºC šaldiklyje. Nelaikykite atviro šaldytuvo ilgai – 
dažnai varstomos šaldytuvo durelės didina elektros energijos 
vartojimą. Į šaldytuvą nedėkite karštų maisto produktų. Jiems 
atvėsinti reikės naudoti daugiau elektros energijos. Atšildykite 
šaldiklį, jei susidarė 5 mm ledo sluoksnis. Kuo daugiau šaldiklyje 
ledo, tuo daugiau sunaudojama elektros energijos. 

MAISTO GAMINIMAS

ŠALDYTUVAS IR ŠALDIKLIS

GRĮŽTI Į TURINĮSĄMONINGAS 
GAMINIMAS



SĄMONINGAS GAMINIMAS

🌱Gamindami valgį puodą uždenkite dangčiu. Taip virimo 
procesui reikės bent 40% mažiau energijos.  

🌱Elektrinę orkaitę ar viryklę išjunkite dar iki gaminimo 
pabaigos. Prietaisus išjungus keliomis minutėmis anksčiau, 
susikaupusios šilumos pakanka pabaigti patiekalo gamybą. 
Kepdami orkaitėje kepimo procesą stebėkite per stiklą, nes 
kiekvienas atidarymas sumažina kepimo temperatūrą ir verčia 
papildomai naudoti energiją temperatūros atstatymui. 

🌱Virdulyje virkite tik tiek vandens, kiek planuojate sunaudoti. 
Taip ne tik vanduo užvirs greičiau, bet ir energijos sunaudosite 
mažiau.

MAISTO GAMINIMAS
GRĮŽTI Į TURINĮ



💡Nauja buitinė technika. Rinkdamiesi naują buitinį 
prietaisą 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.

BUITINIAI PRIETAISAI

BUITINIŲ PRIETAISŲ 
ŽYMĖJIMAS

GRĮŽTI Į TURINĮSKALBIMO MAŠINA 
IR INDAPLOVĖ



💡 Plaukite atsakingai.  Skalbimo mašiną ar indaplovę 
naudokite tik pilnai pakrautas. Taip suvartosite tą patį 
elektros energijos kiekį, o skalbinių ar indų išplausite žymiai 
daugiau. 

💡 Sumažinkite temperatūrą. Nustatykite žemesnę skalbimo ir 
indų plovimo temperatūrą.  Skalbimo mašina ir indaplovė 
didžiąją dalį energijos sunaudoja vandens šildymui. Plaunant 
skalbinius 30 laipsnių temperatūros vandenyje sunaudojama 
4 kartus mažiau energijos, nei 60 laipsnių temperatūros 
vandenyje.

BUITINIAI PRIETAISAI

SKALBIMO MAŠINA  
IR INDAPLOVĖ

GRĮŽTI Į TURINĮIŠMANIEJI 
ĮRENGINIAI



💡 Naudokite energi jos taupymo funkc i jas . 
Kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, 
planšetėse įjunkite energijos taupymo funkcijas. Tai 
galite atlikti įrenginių nustatymuose. O išjungę 
nenaudojamas programas, taupysite ir elektros 
energiją, ir įrenginių baterijas.  

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

IŠMANIEJI ĮRENGINIAI

BUITINIAI PRIETAISAI
GRĮŽTI Į TURINĮENERGIJOS 

„SIURBIKAI“



BUITINIAI PRIETAISAI
GRĮŽTI Į TURINĮ

NENAUDOJAMI PRIETAISAI

💡Nenaudojamus elektros prietaisus išjunkite 
iš elektros lizdo. Budėjimo režimu 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.



1. Kiek kartų energiją taupančios lemputės 
sunaudoja mažiau energijos? 

a) 2-3 kartus mažiau; 
b) Iki 80% mažiau; 
c) Net 6-15 kartų mažiau. 

GRĮŽTI Į TURINĮ

SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ

PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

?
KLAUSIMAS



Energiją taupančios lemputės, 
lyginant su paprastomis, sunaudoja 

net iki 80% mažiau elektros 
energijos ir veikia iki 15 kartų ilgiau!!

ATSAKYMAS GRĮŽTI Į TURINĮ

TĘSTI TESTĄ



GRĮŽTI Į TURINĮ

SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ

PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

2. Kiek laipsnių žemesnė temperatūra šildomoje 
patalpoje gali 5% sumažinti elektros energijos 
sunaudojimą šildymui? 

a) 1°C ; 
b)3,5°C ; 
c) 5°C .?

KLAUSIMAS



1°C žemesnė temperatūra 
sumažina energijos sunaudojimą 

šildymui net iki 5%. 

GRĮŽTI Į TURINĮ

TĘSTI TESTĄ!
ATSAKYMAS



3. Kuris teiginys teisingas? 

a) Šaltuoju metų laiku vėdinkite patalpas kas valandą, 
atvėrę langą 5 min; 

b) Kondicionieriaus temperatūrą nustatykite ne mažiau 
kaip 5°C žemesnę už lauko;  

c) Šiltuoju metų laiku patalpas vėdinkite anksti ryte ir vėlai 
vakare.

GRĮŽTI Į TURINĮ

SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ

PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

?
KLAUSIMAS



Šiltuoju metų laikotarpiu patalpas 
vėdinkite anksti ryte ir vėlai vakare. 
Taip įleisite daugiau šalto oro ir jį 

sulaikysite viduje

GRĮŽTI Į TURINĮ

TĘSTI TESTĄ!
ATSAKYMAS



4. Kada rekomenduojama atšildyti šaldiklį? 

a) Kai temperatūra šaldiklyje nukrenta žemiau -18 ºC ; 
b) Jei šaldiklyje susidarė 5 mm ledo sluoksnis; 
c) Šaldiklio atšildyti nereikia. 

GRĮŽTI Į TURINĮ

SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ

PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

?
KLAUSIMAS



Atšildykite šaldiklį, jei susidarė 5 
mm ledo sluoksnis. Kuo daugiau 

šaldiklyje ledo, tuo daugiau 
sunaudojama elektros energijos.

GRĮŽTI Į TURINĮ

TĘSTI TESTĄ!
ATSAKYMAS



PASITIKRINKITE, KĄ SUŽINOJOTE

5. Kiek galite sutaupyti elektros energijos, 
nepalikdami nenaudojamų prietaisų elektros 
lizde? 

a) 3 %; 
b) Iki 30%; 
c) Mažiausiai 30%. 

GRĮŽTI Į TURINĮ

SUŽINOTI TEISINGĄ ATSAKYMĄ?
KLAUSIMAS



Nepalikdami nenaudojamų prietaisų 
elektros lizde (budėjimo režime) 

galite sutaupyti net iki 30 % elektros 
energijos.

GRĮŽTI Į TURINĮ

KONTAKTAI!
ATSAKYMAS



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

