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DĖL NARYSTĖS INTERNATIONAL TOPTEN ORGANIZACIJOJE
Būdama nevyriausybinės organizacijos nare – „International Topten“, kartu su šiai organizacijai
priklausančiomis organizacijomis daugiau kaip 10 metų vykdo įvairius projektus, kurių tikslas
pateikti energetiškai efektyviausius buitinius prietaisus. El.svetainė – www.ecotopten.lt.
Siekdami šio tikslo, 17 projekto partnerių iš 15 šalių dirba kartu, pasinaudodami pagal ES

programą „Horizontas 2020“ (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) skirta finansine
parama.
Išanalizavę šildymo ir vėsinimo įrangos rinkos dalyvius, dabartinę rinkos politiką ir dažniausiai
naudojamus įrenginius ir produktus kiekvienoje šalyje, nuo 2020 m. balandžio mėn. projekto
partneriai organizuos eilę šiai rinkai skirtų renginių, siekiant išsamiau ir plačiau informuoti
rinkos dalyvius apie šiuolaikinius, efektyvius šildymo ir vėsinimo įrenginius bei technologijas ir
jų teikiamą ekonominę ir aplinkosauginę naudą. Konkrečiai:
• Paskatins namų ūkius, kuriuose įrengti seni ir neefektyvūs įrenginiai - katilai, vandens
šildytuvai, oro kondicionieriai, viryklės ir kt., pakeisti juos nauja, labai efektyvia įranga.
• Kiekvienoje šalyje partneriai sukurs šiems tikslams skirtas internetines platformas, kad padėtų
vartotojams įsigyti efektyvią šildymo ir vėsinimo įrangą. Bus pasiūlyti instrumentai ir priemonės
įvertinti namų ūkių poreikius, suteikti tam reikalingą informaciją; pateikti efektyviausios įrangos
sąrašai su techninėmis specifikacijomis; taip pat nuorodos į efektyviausios įrangos tiekėjus ir
patarimai kaip įsirengti ir prižiūrėti tokią įrangą.
• Tiems namų ūkiams, kuriems reikia pagerinti vidaus komfortą (temperatūrą, oro drėgmę),
kurie negali ar nenori investuoti į naują šildymo ar vėsinimo įrangą, bus pasiūlyti paprasti,
nedaug kainuojantys sprendimai. Tokios priemonės kaip termostatai, saulės ekranai, taupūs
vandens maišytuvai, dušo galvutės leidžia ne tik pagerinti patalpų komfortą tiek žiemą, tiek
vasarą, bet ir sumažinti vartotojų sąskaitas už energiją.
Be namų ūkių, projekte bus įgyvendintos priemonės, orientuotos ir į kitus, vartotojų sprendimus
įtakojančius šildymo ir vėsinimo įrenginių rinkos dalyvius, užmezgant su jais strateginę
partnerystę ir palengvinant vartotojams energiškai efektyvios įrangos įsigijimą. Svarbus
dėmesys bus skirtas ne tik įrangos montuotojams, bet ir mažmenininkams bei vartotojų
organizacijoms, kaip esančioms arčiausiai vartotojų bei žinančioms kaip motyvuoti vartotojus,
kad jie galėtų laiku pereiti nuo pasenusios prie energetiškai efektyvios įrangos.
2020 metais LNVF vykdė šias konkrečias veiklas:
1. Pagal nustatytus ir adaptuotus Lietuvai kriterijus vykdė šildymo-vėsinimo (kondicionierių,
šilumos siurblių, elektrinių vandens šildytuvų, cirkuliacinių siurblių) renergetiškai efektyviausių
prietaisų reitingavimą/atranką, kurė bei administravo el.svetainę www.ecotopten.lt.
2. 3-jų daugiabučių namų komplekso modernizacija kaip demonstracinis-

edukacinis projektas (pridedama).
3. Klausimyno-atsakymo parengimas (pridedama).
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