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Asociacija Lietuvos vartotojq organizacijq aljansas (toliau vadinama ,,projekto

vykdytoju" arba ,"Aljansu") sekmingai [vykde projekt4 ,,Fotovoltiniq jegainiq irengimo ir
energijos va(otojq tapimo gaminandiais vartotojais perspektyvos daugiabudiq namq

sektoriuje", kuris buvo igyvendinamas remiantis sutartimi Nr. 25-55, pasira5lta 2017-qiq

metq geguZes 17 d. tarp Projekto vykdltojo ir Valstybines vartotojq teisiq apsaugos

tamybos.

Projekto esme - atlikti studij4, kaip Lietuvoje i5judinti saules energijos jegainiq

instaliavimq ant daugiabudiq namq stogrl ir kaip uZtikinti, kad naud4 iS naujq energetiniq

technologijq, pirmiausia i5 fotovoltiniq (PV) jegainiq - galetq gauti daugiabudiq namq

gyventojai. Per projektui skirt4 laik4 mineta studija buvo sdkmingai sukurta. Su jos

rezultatais gali susipaiinti visi suinteresuoti asmenys Aljanso svetaineje bei specialioje

tam ikurtoje svetaineje solemio.lt. Projekto veiklos buvo skirtos tikslinei gn_rpei: visiems

daugiabudiuose isiklrusiems elektros energijos vartotojams ir ypad aktyvistams,

siekiantiems igyvendinti pokydius savo bendruomeneje (dainiausiai tai yra daugiabudiq

namq savininkq bendrijq vadovai) taip pat pladiajai visuomenei, valstybes institucijoms,

nustatandioms valstybines politikos atsinaujinandiq energijos i5tekliq (AEI) srityje gaires

ir igyvendinimo priemones.

Konsultacines studijos parengimas.

Projekto tikslas, apraiytas paraiSkoje, suformuluotas taip: ,,sukurti Ziniq (duomenq)

bazg (angl. ,,knowledge base"), kurios pagalba daugiabudiq gyventojai, elektros energijos

vartotojai, galetq pasinaudoti potencialiai ant stogo lrengiamq fotovoltiniq jegainiq

gaminama energija. Zinios bus pateikos internete - atvirai, nemokamai, suprantamai ir
lengvai prieinamai kiekvienam vartotojui, ir taip pat vieiai platinamos konsultacines
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studijos forma. Intemete bus sukurta speciali svetaine, <...> parodanti daugiabudio namo

gyventojo naud4, gaunam4 i5 fotovoltiniq jegainiq irengimo. <...> Projekto pagrindine

veikla - atlikti esamos situacijos tyrim4 ir parengti konsultacing studij4, tapsiandi4

pagrindu pasiekti projekto tiksl4." Galima konstatuoti, kad Sis tikslas yra pasiektas iS

esmes padi4 studij4 sukurus, tadiau daugeliu atvejq studijos i5vados neatitiko pirminiq

liikesdiq. Kitaip tariant, studijos rezultatas buvo i5 dalies netiketas: vietoje galimybes

i5komunikuoti padiq vartotojq gaminamos elektros energijos instaliacijos naud4, studijos

autoriams teko uZdavinys apskritai ie5koti keliq ir siulyti sprendimus, kaip

(nepriklausomai nuo naudos suvokimo) iealinti ant daugiabudiq stogq lrengti fotovoltines

jegaines.

Todel naudos komunikavimas, kaip ai5kejo studijos klrimo metu, yra dar ne iio
miisq Salies elektros rinkos raidos etapo uZdavinys. B[tini gana radikalls pakeitimai

[statymineje bazeje, kad vartotojai, g],venantys daugiabutyje, apskitai galetq pasinaudoti

PV jegainiq teikiamomis galimybemis. Siuo poZiuriu daugiabudiq gyventojai ga
radikaliai nepalankioje situacijoje, palyginti su privadiq (vienbudiq) namq gyventojais.

Kaip vartotojams, jiems yra de fofuo uZdarytos visos galimybes greitai ir patogiai

isirengti PV jegaines ir gaminti elektros energij4 savo reikmems irlar pardavimui.

Studijos remuose bandyta atsakyi i keliamus klausimus ir siiily.ti sprendimo biidai.

Kaip vienas i5 naujq, retai vie5ojoje erdveje nuskambandiq b[dq, pasi0ll.ras AEI

kooperatyvo (,,saules kooperatyvo") ktrimo kelias, atskiriant daugiabudio namo

savininkq bendrijas nuo PV jegainiq irengimo proceso. Tam yra daug prieZasdiq, apie

kurias ra5oma studijoje.

Studija konstatavo, kad saules energetikai ant daugiabudiq stogq dabar kelias

uZvertas, nes (tai ne baigtinis s4raias, o tik keliq pagrindiniq problemq sqvadas

iliustracijai):

o Neai5ku, kaip priimti sprendim4 ir kaip juridi5kai teisingai eksploatuoti saules

jegaing.

o Pertekline elektra nepanaudojama racionaliai (t.y., yra daug daugiau

pagaminama elektros energijos, negu sunaudojama nuosavoms bendroms namo

reikm0ms, ir dar esama sezoninio veiksnio, kuris t4 disproporcij4 didina -
vaizdLiai pateikta studijos Priede Nr. 5).
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. Nera kaip padalinti elektros butams (apra51.ta problema 10-12 studijos

skirsniuose).

o Atsipirkimo be paramos laikas - 14 metq (tureq biiti ne daugiau kaip 8).

Dar vienas pavyzdys, kaip studijos tikslai realybeje susid[re su nepalankiu

reguliavimu - i5 renovacijos srities. Norima per jau vykdomas daugiabudiq renovacijos

programas atverti keli4 PV jegainiq ant daugiabudiq stogq irlarba fasadq irengimui,

tiesiog koreguojant esamus progamq apralymus. Toks koregavimas yra Vyriausybes

prerogatyva, LR Aplinkos ministerijos teikimu. Tiems, kas Siuo metu renowoja savo

blst4 pagal BETA administruojamas programas, sudarytos kliltys fotovoltinems

jegainOms irengti naudojant valstybes param4, nes visos priemones siejamos su Silumos

taupymu, apeinant elektros energijos gamyb4. Taigi, studijos ra5yrno momentu, valstybes

pA(U!l!! per Daugiabudiq namq atnaujinimo (modemizavimo) program4 neskiriama

fotovoltinems jegaindms. Studijos autoriai dejo viltis, kad situacija netrukus pasikeis, nes

Aplinkos ministerija deklaruoja galinti ir norinti dabartines progfttmos parametrus keisti,

netgi jau dabar paskelbtiems kvietimams. Artimiausias toks kvietimas baigiasi 2018 m.

kov4. Tadiau lemtingas sprendimas nepriimamas - nei Aplinkos ministerijoje, nei

apskritai Vyriausybds mastu.

Tokiomis s4lygomis studijos kiirejai susitelke i studijos kaip vartotojq teises

apginandios politikos irankio kDrim4. Pasitelkiant tarptautines vartorojq organizacijos

BEUC (Bureau Europ6en des Unions de Consommateurs - Aljansas yra Sios

organizacijos narys) idirbi Sioje srityje, sukurtos rekomendacijos, kaip politikos

formuotojai turi veikti, kurdami aplink4, igalinandi4 apskritai paprast4, greit4 nebrangq ir

efektyvq b[d4 daugiabudiq gyventojams pasinaudoti saules energetikos teikiamomis

galimyb6mis. De5imt ivairaus sudetingumo ir abstraktumo lygmens rekomendacijq

pateiktos specialiame studijos s$riuje (,,Tolesni iingsniai. I5vados ir rekomendacijos,.).

BEUC pasiulyi fundamentaliis principai buvo itraukti i studijq kaip atskiras priedas

(studijos Priedas Nr. 4)

Siekiant skaidiais pagristi studijos teiginiq teisingum4, atlikti, kaip ir isipareigota

paraiSkoje, keliq PV jegainiq irengimo scenarijq modeliai. Parodya, kaip galima lrengti

ant plokiiio ir Slaitinio stogq variantq atitinkamai 17 ir 30 kilovaq galios jegaines,

pagaminandias per metus apie 15 200 ir 25 500 kWh elektros energijos. Nurodyta, kad
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tokiq jegainiq i5sipirkimo lizingo bidu suma kas menesi sudaryq atitinkamai 249 ir 419

eury per menesi, esant tam tikroms standartinems lizingo sqlygoms. Tai i3dest).ta studijos

Prieduose 1,2 ir 3. I5 studijoje ir jos prieduose pateiktq duomenq saules energetikos

aktyvistams, g),venantiems daugiabutyje, bus lengviau apsisprgsti, ar jq bendruomene

pajegi pasistatyti toki4 jegaing ir ar pakankamai patraukli padios pV jegaines irengimo

perspektyva (kaip mineta, be valstybes paramos daugeliui gali pasirodyti per ilga

keliolika metq siekianti atsipirkimo galimybe). Kita vertus, finansinio patrauklumo ar

nepatrauklumo klausimas fakti5kai nera aktualus tol, kol politikos formuotoiai ,,neatliks

namq darbq" ir nesukurs teisiniq mechanizmq PV jegainems ant namq stogq apskritai

atsirasti.

Vieiqiq rySig veikla.

Kaip ir planuota, projekto vykdymo metu buvo komunikuojama su visomis

svarbiausiomis auditorijomis. Aljansas surinko ir komunikacijai panaudojo net 9080

daugiabudiq gyvenamqjrl namq savininkq bendrijq kontaktinius duomenis, prieinamus iS

vieSq ialtiniq (apskitai laikoma, kad Lietuvoje yra 37 000 neatnaujintq daugiabudiq). IS

Sios 9080 vnt. ira5q duomenq bazds 2291 atveju turetas elektroninio paito adresas, kas

suteik€ galimybg apie studijos rengim4 ispeti Siuos DNSB vadovus tiesiogiai (laikantis

prielaidos, kad bendrija su nurodytu elektroninio pa5to adresu gali btiti labiau

,Jechnologi5kai" paZengusi ir galimai atviresne naujovems).

Kita svarbi auditorija - politikai ir sprendimq priemejai visose lstatyniniq
iniciatyvq kurimo ir igywendinimo grandyse. Projekto metu Aljanso atstovai bendravo su

fakti5kai visq suinteresuotq dalininkq (angl. stakeholders) auditorijomis: nuo jegainiq

montuotojq, projektu vystytojq, skirstomqjq tinklq ir ESCO atstovq, atitinkamq

ministerijq atstovrl bei politikq Seime. Visais atuejais Aljanso iniciatyvai sukurti projekto

rdmuose minim4 konsultacing studij4 ir jos rezultatus pladiai pavie5inti nuo5irdZiai

pritarta ir tokia iniciatyva sutikta su geranori5ku palaikymu. Aljansas gali konstatuoti,

kad visq suinteresuotq dalininkq prisidejimas teikiant duomenis studijai, siDlant pastabas

ir sprendimus buvo labai reik5mingas. Suprantama, kad b[tent toji auditorija tapo

pirmaisiais studijos rezultatq Zinovais ir ,,vartotojais" (100 vnt. studijos popieriniq versijq

atspausdinta popieriuje, o likusiems siundiama el. paitu). Susidomejim4 vartotojq

pozicija i5 Sios auditorijos galima paai5kinti tuo, kad anksdiau disputai vyko fakti5kai
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patiems vartotojams maiai dalyvaujant, jq balsas neretai bldavo uZgoZiamas kiq interesq

grupiq (pavyzdZiui, nenuostabu, kad nuo vartotojq saules energetikos temoje kalba PV

sistemq diegejai, kurie es4 atstovauja savo kliento interesus, tadiau vis d6lto jq kaip

verslo subjektq interesas neb[tinai yra tiesiogiai sutampantis su jq kliento kaip vartotoio
-._ . x.poZi[riu). Siuo atveju studija pasitarnavo ir kaip parodymas, kad vartotojai turi atskirq

ai5kiai i5reik5t4 ir Aljanso atstovaujam4 bals4, ir gali bei turi nuo Siol biiti

reprezentuojami diskurse saules energetikos tema kaip atskiras, lengvai identifikuojamas

veikejas. Studijos remuose esantys pasiulymai ir esamos situacijos apra5ymas leis

komunikuoti vartotojq poreikius labai ai5kiai ir garsiai dar ne vienerius metus ir tikrai ne

vienos Seimo sesijos laiku.

Galiausiai, ne paskutini vaidmeni atlieka bltinybe informuoti apie studijos rezultat4

vis4 visuomeng, kuri laukia gerq Ziniq i5 technologijq srities. Lietuvos gywentojai

egzistuoja nuolatinio ,,energetinio skurdo" s4lygomis, nes, patyginti su daugeliu kiq ES

Saliq, iSleidZia ypatingai didelg dali savo pajamq energijai. Tod€l kiekviena galimybe

sutauplti yra itin svarbi, vis4 pladiqlq visuomeng dominanti Zinia. Tuo grindZiamas

studijos autoriq poZi[ris i vieSqjq komunikacij4: studija paviesinta lvoa.lt tinklapyje, taip

pat specialiai studijai sukurtame tinklapyje ,,solemio.lt" (pagal pla6iai Zinom4

nuotaiking4 itali5k4 dainelg, paemus visiems Zinomus jos priedainio iodZius ,,'O sole, 'o

sole mio...", liet. ,,saule mano"). Norima, kad saules energetikos tema pladiajai

visuomenei sukurtq teigiamas asociacijas, todel parenkant tinklapio domen4 ir

pavadinimq pasinaudota galimybe ine5ti Siek tiek Zaismingumo. O svarbiausia -
komunikacijai pasitelkti visi svarbiausi vieSosios informacijos priemoniq kanalai,

skaitomiausi portalai (DELFI.LT, TV3.LT, LRYTAS.LT, LRT.LT) bei ZiDrimiausios TV

stotys (LRT ir TV3). ISsamus apra5ymas pateiktas prie Sios ataskaitos pridedamame

priede. Zurnalisq auditorijai specialiai parengta PPT prezentacija (to. priede), o

informacijos platinimui pasinaudota Aljanso turima 108 verslo ir energetikos temomis

ra5andiq iumalistq kontaktq duomenq baze (su vieSai prieinamais kontaktiniais Zumalistq

ir redaktoriq elektroninio pa5to adresais).

Partneriq itraukimas.

Projekto esminis i5skirtinis bruoZas - rezultato siekimas per artimg kooperacij4 su

suinteresuotomis nevyriausybinemis organizacijomis ir kitais suinteresuotais proceso
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dalininkais, uZtikrinant ilgalaik[, apdiuopiamq didelg iSliekam4j4 vertg turinti projekto

rcztitat1- Jau ankstyvame projekto vykdymo etape pradeta admai bendradarbiauti su

Lietuvos saules energetikos asociacija (LSEA, imones kodas 302324502, Jaunystes g. 68,

Vilnius). Si asociacija Aljansui ir jo pakviestiems studijai kurti ekspertams suteike

ypating4 pagalb4 aiSkinantis techninius saules energetikos panaudojimo aspektus. Be

LSEA isitraukimo studija nebiitq pakankamai i5sami ir ne visuomet biitq pavykg i5laikyti

bltin4 techniniq Ziniq lygi. Galima konstatuoti, kad LSEA idejo I studij4 ir vis4 projekt4

savo reikSming4 indeli biitent pridddama savo kaip saules energijos specialistq prakting

patirti, know-how, ko, nenuostabu, biitq tmkg Aljansui, jei Sis bUq atlikgs Projekt4 be

LSEA isitraukimo.

Veiklos tgstinumas baigus igyvendinti Projektq.

Tinklapis ,,solemio.lt", kaip ir sumanlta Projekto parai5koje, nuo Siol tamaus kaip

Aljanso informacinis centras visiems susidomejusiems vartotojams, pateikdamas

savalaikg informacij4 apie saules energijos panaudojimo daugiabudiq namq glruentojq

poreikiams galimybes.

Studija tampa elektroniniu ir tradiciniu ,,popieriniu" irankiu Aljansui ir kitoms

suinteresuotoms vartotojq organizacijoms siekiant apginti vartotojq interesus energetikos

srityje.

Natiiralus Projekto tgsinys - atlikti bandomqii @opuliariai tariant, ,,pilotini")

projekt4 ant kurio nors Lietuvos daugiabudio namo stogo, arba atlikti toki projekt4

daugiabudio namo renovacijos projekto rdmuose. Tai galetq biiti pradeta jau 2018-2019

metais. Dar viena natlrali Projekto t4sos kryptis - ,,pilotinio" AEI kooperatyvo (,,saules

kooperatyvo") sukirimas (kas vargiai isivaizduojama esamos istatymines bazes remuose,

todel reiktq kalbeti apie tolimesng, gal 2019-2020 metq perspektyvq) ir veiklos

modeliavimas, bei le5q pritraukimo mechanizmq i5bandymas panaudojant sutelktinio

finansavimo galimybes.

Projekto vykdyojai apibendrindami daro iSvad4, kad projektas buvo igyvendintas

tinkamai, studija atlikta. Projekto informacija buvo skleidZiama ivairiais komunikacijos

kanalais, todel suformuotos Zinios pasieke reik5mingq auditorij4 ir j4 sudomino. Projekto

i5liekamasis rezultatas - studija ir tinklapis - atliks reik5mingo komunikacinio irankio
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vaidmeni ginant vartotojq teisg pigiai bei paprastai naudoti saules energijq kad ir kur

vartotojas bltrl isiklrgs.

1
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Lietuvos vartotojq organizacijq aljanso Prezidente Egle Kybartiene
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