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LITERATŪRA

PRANEŠIMO TIKSLAS

Apžvelgti energijos vartojimo mažinimo priemones namų ūkiuose ir išanalizuoti jų

taikymą bei apžvelgti atliktus mokslinius tyrimus apie gyventojų pasirengimą mokėti už

klimato kaitos švelninimą. Dėmesys skiriamas: 1) renovacija ir „žalieji“ pastatai; 2)

ekonomiškesnių prietaisų pasirinkimas.

Mokslininkai sutinka, kad išmetamų ŠESD mažinimas yra vienas pagrindinių tikslų,

siekiant, kad namų ūkiai prisidėtų prie klimato kaitos švelninimo. Pateikiami keli

skirtingi scenarijai, kaip sumažinti išmetamą CO2 kiekį, kad būtų pasiektas 2050 m.

nustatytas išmetamo anglies dvideginio lygio tikslas [1, 2]. Levesque A. ir kt. [2]

pateikė galutinio energijos poreikio scenarijaus rezultatus pasauliniu lygmeniu.

Konferencija „Klimato kaita Lietuvoje: globalūs ir nacionaliniai iššūkiai, stebėsena ir politikos gairės“, VU, 2020-05-22

1 pav. pateiktas galutinis energijos

poreikis pagal visus tris scenarijus

2015, 2050 ir 2100, suskirstytus pagal

energetikos paslaugas. Matome, kad

2050 m. bazinis scenarijus rodo didelį

bendrosios paklausos padidėjimą

(+62%), kurį paskatina padidėjusi

prietaisų naudojimo ir apšvietimo

paklausa, didėjantis patalpų vėsinimas

ir vandens šildymas. 2100 m. šiame

modelyje pabrėžiama dvigubai

išaugusi paklausa, palyginti su 2015

m. (+ 126%)

RENOVACIJOS IR „ŽALIŲJŲ PASTATŲ“ POVEIKIS ENERGIJOS 

TAUPYMUI NAMŲ ŪKIUOSE

TYRIMŲ APŽVALGA

EKONOMIŠKESNIŲ PRIETAISŲ PASIRINKIMO ĮTAKA ENERGIJOS 

TAUPYMUI NAMŲ ŪKIUOSE 

Autorius Tyrimo objektas Pagrindinės išvados

Agnieszka

Zalejska-

Jonsson (2014) 

[7]

Pasirengimas mokėti 

už  “žaliuosius 

apartamentus” 

Švedijoje

 Pasirengimas mokėti maždaug 5%

daugiau už mažai energijos

naudojančius pastatus yra racionalus

sprendimas investuoti.

 Vartotojai pasirengę mokėti priemoką

už funkcijas, kurias jie supranta ir mato

jų galimą naudą.

Marco Ferreira

ir kt. (2017) [8]

IEA EBC Annex 56 

projektas

 Norint maksimaliai padidinti naudą,

gautą įgyvendinant su energija

susijusias renovacijos priemones, visi

pagrindiniai pastato išorės elementai

turėtų būti patobulinti iki minimalaus

energinio naudingumo, atsižvelgiant į

vietos klimatą.

Matthew Collins

ir John Curtis

(2018) [9]

Kokią sumą namų 

ūkiai pasirengę 

mokėti už 

gyvenamųjų namų 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

didinimą? (Airija)

 Naudojamos trys kategorijos,

leidžiančios paaiškinti vartotojų

mokėjimo lygį (angl. Free-riding, kurie

mokėtų arba nemokėtų, t.y. „Pilnai

mokantys“ (angl. free-riders), „dalinai

nemokantys“ (angl. partial free-riders) ir

„priklausim“ (angl. dependet).

 Didesnės išlaidos sumažina tikimybę,

kad bus pasirinktas renovacijos

variantas, tačiau priešingai - tiems

namų ūkiams, kurie praeityje atliko

renovavimą, labiau įsivaizduojama

pasirinkti brangesnę renovaciją, nei

pirmą kartą modernizuojant namus,

naudojant energijos vartojimo

efektyvumo modifikavimo priemones.

 Tačiau neigiamas renovacijos kaštų

poveikis yra daug stipresnis mažiau

energetiškai efektyviuose namuose,

palyginti su energetiškai efektyviais

namais

Ben Chak-Man 

Leung (2018) 

[10]

11-kos valstybinių 

daugiabučių 

kvartalas Honk-

Konge

 Parengtos strategijos, kaip efektyviai

atlikti esamų pastatų ekologiškumo

didinimą ([GEB] -angl. greening the

existing buildings) . Tyrimas rodo, kad

nesant vietos valdžios lėšų ir šios GEB

strategijos motyvacijos, ilgalaikis

tęstinis ekologiškumo sąmoningumas ir

įgyvendinimas gali būti netvarus.

S. Bhochhibhoya, 

R. K. Maskey,

S. N. Khanal

(2017) [11]

Energiškai efektyvių 

pastatų statybos 

technologija ir 

atsinaujinančių 

energijos šaltinių 

naudojimas 

Sagarmatha ir  

Langtango

nacionaliuose

parkuose ir 

buferinėse zonose 

(SNPBZ), (LNPBZ). 

(Nepalas)

 Teršalų išmetimą dėl degalų naudojimo 

galima sumažinti patalpų šildymui ir 

pastatų efektyvumo didinimui naudojant 

medieną ir galvijų mėšlą.

 Vietos turimos medžiagos iš 

perdirbamų atliekų gali būti 

ekonomiškai naudojamos kaip pastatų 

izoliacija.

 Energijos paklausos valdymas ir 

atsinaujinanti energija SNPBZ turi didelį 

potencialą sušvelninti klimato pokyčių 

poveikį, kaip vietinis mėginimas.

D. Štreimikienė, 

A. Volochovic,

Ž. Simanavičienė

(2011) [12]

Priemonės, kuriomis 

siekiama pakeisti 

gyventojų elgesį 

tvaresnio energijos 

vartojimo srityje ir 

mažinti šiltnamio 

efektą sukeliančių 

dujų išmetimą 

Lietuvos namų 

ūkiuose.

 Namų ūkio elgsenos keitimo priemonės 

gali padėti ženkliai didinti energijos 

taupymą, dėl to galėtų sumažėti 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išmetimas, žemėtų nacionaliniai 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

mažinimo tikslai ir didėtų šalies 

gyventojų gerovė.

Antoine

Levesque, 

Robert. 

C.Pietzcker, 

Gunnar Luderer

(2019) [2]

Energijos poreikio 

pastatams 

mažinimas per pusę

 Pasirinkus mažo energijos vartojimo 

praktiką, galima sutaupyti net 61% 

energijos, kuri būtų sunaudota iki 2100 

m. pagal bazinį scenarijų.

Autorius Tyrimo objektas Pagrindinės išvados

Julia Blasch

ir kt. (2019) [13]

Ekonomiškesnių 

prietaisų pasirinkimas 

Šveicarijos namų 

ūkiuose

 Informacija apie metines energijos

sąnaudas smarkiai padidina tikimybę

vartotojams pasirinkti efektyvesnį

(ekonomiškesnį) prietaisą.

 Informuotumą ir racionalų prietaisų

pasirinkimą galima pagerinti pateikiant

informaciją apie metinį energijos

suvartojimą pinigine išraiška.

Xianchun Liao,  

Shiran Victoria

Shen ir 

Xunpeng Shi

(2020) [14]

Ryšys tarp palankios 

aplinkai elgsenos bei 

psichologinės naudos 

suvokimo  ir 

pasirinkimo pirkti 

energiją taupančius 

prietaisus Kinijos 

namų ūkiuose

 Požiūris į aplinką ir rūpestis, taip pat

psichologinė nauda daro didelę

teigiamą įtaką respondentų, ketinančių

pirkti energiją taupančius prietaisus,

elgsenai.

 Taip pat amžius ir namų ūkio dydis

reikšmingai ir teigiamai koreliuoja su

energiją taupančių prietaisų įsigijimo

sprendimais.

Kenichi

Mizobuchi,

Kenji Takeuchi

(2016) [15]

Energiją taupančių 

oro kondicionierių 

papildomo pirkimo 

arba keitimo įtaka 

energijos taupymui.

 Namų ūkiai, įsigiję energiją taupančius

oro kondicionierius, sutaupė daugiau

elektros energijos nei tie, kurie to

nedarė.

 „Papildomo pirkimo“ namų ūkiai

sutaupė daug energijos, o „pakaitiniai“

namų ūkiai - ne. Dėl grįžtamojo efekto

naujo oro kondicionieriaus energiją

taupantis poveikis gali būti neigiamas.

 Altruistiškas požiūris yra susijęs su

aktyvesniu įsitraukimu taupant energiją.

 Namų ūkiai Osakoje sutaupė daugiau

elektros energijos nei Matsuyama

tikriausiai dėl to, kad vyriausybės

raginimas taupyti elektros energiją buvo

griežtesnis

1 lentelė. Namų ūkių energijos vartojimo 

elgsena ir jų PM  už „žaliuosius pastatus“

2 lentelė. Tyrimų, susijusių su 

ekonomiškesnių prietaisų 

pasirinkimu buityje, santrauka

1 pav. Galutinis energijos poreikis pagal 

vartojimą [2]

Energetinio efektyvumo didinimas visiems prietaisams arba jų naudojimo sumažinimas

bet kokiomis priemonėmis yra du energijos vartojimo mažinimo būdai [4]. Be to,

daugelyje tyrimų atkreipiamas dėmesys į įvairių veiksnių poveikį ir (arba) pasirengimą

mokėti už įvairaus tipo prietaisus, kai įvedamas energijos vartojimo efektyvumo

ženklinimas. Informacija apie metines energijos sąnaudas smarkiai padidina

tikimybę vartotojams pasirinkti ekonomiškesnį prietaisą. Tyrimų rezultatai pabrėžia,

kad pagrįstą ir racionalų prietaisų pasirinkimą galima paskatinti pateikiant informaciją

(pinigine išraiška) apie metinį energijos suvartojimą. Pirmiausiai, įpareigojant elektrinių

prietaisų gamintojus pateikti informaciją apie būsimą gaminio energijos suvartojimą

piniginės sąmatos forma. Antra strategija būtų šviesti vartotojus apie įvairių prietaisų

suvartojamą energiją ir tai, kaip nustatyti efektyviausius prietaisus, naudojant skrajutes

ir energetinio raštingumo kursus mokyklose [5].

Politikos formavimo priemonės, padedančios keisti vartotojų suvokiamą psichologinę

energijos taupymo naudą, tokios kaip „jaučiuosi gerai, nes gerai elgiuosi“ gali

paskatinti vartotojus keisti elgseną socialiniu ir aplinkos požiūriu [6].

Energijos suvartojimas vykdant veiklą pastatuose amžiaus pabaigoje sumažėtų 11%,

palyginti su 2015 m., o ne padidėtų 126%. Mažėjantį energijos poreikį lemia nauja

karšto vandens naudojimo, izoliacijos praktika ir didesnio veiksmingumo oro

kondicionierių bei šilumos siurblių naudojimas, kaip teigiama nuorodoje Nr. [9]. G.

Dubois ir kt. [3] atliko tyrimą ir teigia, kad buitinės gyvenimo situacijos (demografija,

namo dydis) daro didelę įtaką namų ūkio galimybėms sumažinti jų „anglies pėdsaką“

(Santykinis anglies pėdsakas parodo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir investuoto kapitalo santykį ),

net didesnę nei šalies ar miesto lokacija. Vaikų susilaukimas ir naujo būsto

pirkimas yra reikšmingi veiksniai,

didinantys CO2 išmetimo kreivę.

Taigi, jei žmonės šiuo laikotarpiu

būtų skatinami ir suprastų įsigyto

„žaliojo pastato“ pranašumus, šie

išmetimai galėtų būti sumažinti.

Todėl šiuo laikotarpiu labai

reikalingos vyriausybės programos

ir švietimas. Be to, Dietz Th. su

kolegomis išsiaiškino, kad

išmetamųjų teršalų kiekis namų

ūkių sektoriuje gali būti

sumažintas maždaug 20% per 10

metų, jei bus naudojamos

veiksmingiausios

nereglamentuotos intervencijos.

2 pav. Namų ūkio anglies pėdsakų 

pokyčiai, pagal svarbiausius gyvenimo 

tarpsnius [3].

• Pirma - vien tik energijos vartojimo efektyvumo metodai greičiausiai nepadės

pasiekti energijos suvartojimo sumažinimo per ribotą laiką. Vietoj to, daugiausiai

energijos reikės mažinti taupant energiją ir mažiau naudojant energiją

naudojančius prietaisus, įskaitant asmenines transporto priemones. Norint pasiekti

tokį sumažinimą, reikės pakeisti gyvenimo būdą, ypač ne EBPO šalių gyventojams.

• Antra, didžioji tyrimų dalis rodo, kad atnaujinant pastatus ir naudojant izoliacines

medžiagas statybose sumažėja energijos poreikis, todėl gyventojai yra pasirengę

už tai mokėti papildomai. Pasirengimas mokėti priklauso nuo savininko turto, be to,

gyventojai labiau pasirengę mokėti už matomas naudas (pvz. estetiką), o ne už

energetinį efektyvumą. Be to, daugelyje tyrimų atkreipiamas dėmesys į pasiregimo

mokėti didėjimą, kai įvedamas energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas.

• Galiausiai tyrimai parodė, kad keičiant namų ūkių elgseną galima sutaupyti daug

energijos, dėl to gali sumažėti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, gali būti

lengviau pasiekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslai ir didėti

gyventojų gerovė.

• Norint pasiekti energijos

vartojimo efektyvumo tikslus,

labai svarbu suprasti ir

orientuoti privačių namų ūkių

piliečių elgesį energijos

suvartojimo ir išsaugojimo

klausimu.

• Pateikiamos įvairios hipotezės,

pvz., kad energijos taupymo

būdus įtakoja demografiniai

veiksniai, sąmoningumas,

žinios, socialinės normos bei

prietaisų kaina.

• Apklausų išvados rodo, kad

namų ūkių savininkai, kurie

teigė, kad yra mažiau

susipažinę su ekologiškų

pastatų koncepcija, buvo

pasirengę mokėti mažesnę

sumą nei tie, kurie yra geriau

susipažinę.
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