Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
KAROLIS,JANUŠEVIČIUS
Data: 2021-05-28 09:13:02
PATIKRINIMO REZULTATŲ SANTRAUKA
Energijos tiekėjas:
Tiekėjo kodas,
Tiekėjo adresas

Taikyta švietimo konsultavimo priemonė
Šiluma: Informacijos skelbimas interneto
svetainėje
Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar
spaudiniuose
Šiluma: Konsultacijos elektroniniu paštu,
tiesiogiai internetu ar telefonu gavus
vartotojo prašymą

UAB „Kaišiadorių šiluma“
158996646
J.Basanavičiaus g. 42, LT-56135, Kaišiadorys, Lietuva

Įsipareigojimo
tipas
Susitarimas
Susitarimas
Susitarimas

Tikslinė grupė
Daugiabučių namų buitiniai
vartotojai
Daugiabučių namų buitiniai
vartotojai
Visi šilumos vartotojai
Viso:

Suvestinę užpildė
Vyr. specialistė Agnė Stonienė
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino
Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus
vadovas
dr. Karolis Januševičius
(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

Išlaidos
priemonei
įgyvendinti

Tikslinės grupės
metinis energijos
suvartojimas

Deklaruota
sutaupyta energija
vartotojų tikslinei
grupei

Pripažintas
sutaupymas

100,00 Eur

21,080 GWh

0,05270 GWh

0,05270 GWh

200,00 Eur

21,080 GWh

0,04216 GWh

0,04216 GWh

10,00 Eur

0,010 GWh

0,00004 GWh

0,00004 GWh

0,095 GWh

0,095 GWh

310,00 Eur

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ
2021-05-26
(užpildymo data )

Eil.
Nr.

Rodiklis

1
2

Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)
Tiekėjo kodas,

3

Tiekėjo adresas

4

Taupoma energijos rūšis

5

Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas

6

ŠKP trumpas aprašymas

Duomenys
UAB „Kaišiadorių šiluma“
158996646
J.Basanavičiaus g. 42, LT-56135, Kaišiadorys,
Lietuva
Šiluma
Šiluma: Informacijos skelbimas interneto
svetainėje
Informacija skelbiama UAB „Kaišiadorių šiluma“
interneto svetainėje www.kaisiluma.lt (skiltisenergijos taupymas). Atsakingi įmonės
darbuotojai kiekvienam svetainės lankytojui
paruošė informaciją dėl šiluminės energijos
sutaupymo – kokių priemonių reikėtų imtis.
Priemonė skirta tam, kad šiluminės energijos
vartotojai gautų daugiau informacijos apie šilumos
taupymo galimybes, efektyvesnį vartojimą.

15

ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių
vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)
Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos
rūšiai)
ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui
Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis
sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu
ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų
veiklose
ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar
sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos
veiklos
ŠKP periodiškumas
ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti
su Energetikos ministerija
ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis

16

ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)

Nesinaudojo

17
18
19

ŠKP dokumentų pasiekiamumas
ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė
ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams

Pasiekiama
Tinkama
Pirminė

20

Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje

Pateikta

21

Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu

0,0527

7
8
9
10
11
12
13
14

Vertinimo išvada:
Tiekėjo pateikti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė
Vyr. specialistė Agnė Stonienė
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino
Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas
dr. Karolis Januševičius
(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

Vertintojo pastabos

Nedubliuoja
Išpildyta korektiškai
Dalinis
Nesutampa
Nesinaudojo
Nesinaudojo
Lydraštyje nenurodyta
Pasirinktas tinkamas koeficientas
100,00 €

Priemonė prieinama visiems tiekėjo
vartotojams.

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ
2021-05-26
(užpildymo data )

Eil.
Nr.

Rodiklis

Duomenys

1
2

Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)
Tiekėjo kodas,

UAB „Kaišiadorių šiluma“
158996646

3

Tiekėjo adresas

J.Basanavičiaus g. 42, LT-56135, Kaišiadorys, Lietuva

4

Taupoma energijos rūšis

Šiluma

5

Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas

Šiluma: Informacijos skelbimas spaudoje ar spaudiniuose

ŠKP trumpas aprašymas

Atsakingi įmonės darbuotojai kiekvienam daugiabučių
namų buitiniam vartotojui prie sąskaitos už suvartotą šilumą
ir karštą vandenį (vieno mėnesio), paruošė informaciją dėl
šiluminės energijos taupymo. Priemonė skirta tam, kad
vartotojai gautų daugiau informacijos apie šilumos taupymo
galimybes, efektyvesnį vartojimą, mažesnes šilumos
sąnaudas.

6

15

ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių
vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)
Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos
rūšiai)
ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui
Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis
sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu
ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų
veiklose
ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar
sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos
veiklos
ŠKP periodiškumas
ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti
su Energetikos ministerija
ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis

16

ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)

Nesinaudojo

17
18
19

ŠKP dokumentų pasiekiamumas
ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė
ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams

Pasiekiama
Tinkama
Patikslinta

20

Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje

Pateikta

21

Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu

0,04216

7
8
9
10
11
12
13
14

Nedubliuoja
Išpildyta korektiškai
Dalinis
Sutampa
Nesinaudojo
Nesinaudojo
Lydraštyje nenurodyta
Pasirinktas tinkamas koeficientas
200,00 €

Vertinimo išvada:
Tiekėjas aiškinamajame rašte pateikė informaciją pagrindžiančią ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė
Vyr. specialistė Agnė Stonienė
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino
Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas
dr. Karolis Januševičius
(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

Vertintojo pastabos

ŠVIETIMO BEI KONSULTAVIMO PRIEMONĖS VERTINIMO SUVESTINĖ
2021-05-26
(užpildymo data )

Eil.
Nr.

Rodiklis

Duomenys

1
2

Energijos tiekimo įmonės pavadinimas (toliau - Tiekėjas)
Tiekėjo kodas,

UAB „Kaišiadorių šiluma“
158996646

3

Tiekėjo adresas

J.Basanavičiaus g. 42, LT-56135, Kaišiadorys, Lietuva

4

Taupoma energijos rūšis

Šiluma

Švietimo ir konsultavimo priemonės (toliau – ŠKP) pavadinimas

Šiluma: Konsultacijos elektroniniu paštu, tiesiogiai internetu
ar telefonu gavus vartotojo prašymą

ŠKP trumpas aprašymas

Buvo gauta el. paštu atsiųsti laiškai – konsultacijos.
Atsakingi įmonės darbuotojai, atsižvelgdami į esamą
situaciją ir pageidaujamą informaciją, pateikė atitinkamus
atsakymus. Priemonė skirta tam, kad galutiniai energijos
vartotojai galėtų pasiekti efektyvesnį šilumos vartojimą,
mažesnes šilumos sąnaudas.

5

6

15

ŠKP tinkamumas (Užtikrinama, kad ŠKP nedubliuotų Tiekėjo priemonių
vykdomų pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus)
Tiekėjas nedubliuoja ŠKP tipo metinėje ataskaitoje (tai pačiai energijos
rūšiai)
ŠKP prieinamumas kiekvienam vartotojui
Ar pateiktuose dokumentuose vertinimui vartotojų tikslinės grupės apimtis
sutampa su metinėje ataskaitoje deklaruotu kiekiu
ŠKP įgyvendinimas per trečiuosius asmenis ar dalyvaujant kitų asmenų
veiklose
ŠKP įgyvendintojai. Jei ŠKP įgyvendinime dalyvauja kiti asmenys, ar
sudaryti tiekėjo su jais susitarimai ar sutartys, nurodytos ŠKP ir aprašytos
veiklos
ŠKP periodiškumas
ŠKP efektyvumas. Jei taikomi tiekėjo pasirinkti koeficientai, ar jie suderinti
su Energetikos ministerija
ŠKP įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis

10,00 €

16

ŠKP dokumentų atitiktis reikalavimams (Sutartys su trečiosiomis šalimis)

Nesinaudojo

17
18
19

ŠKP dokumentų pasiekiamumas
ŠKP metinės ataskaitos parengimo kokybė
ŠKP metinės ataskaitos tikslinimas ir jo atitiktis reikalavimams

Pasiekiama
Tinkama
Patikslinta

20

Bendrosios informacijos viešinimas energijos tiekėjo interneto svetainėje

Pateikta

21

Energijos sutaupymas, kuris pripažįstamas tinkamu

0,00004

7
8
9
10
11
12
13
14

Vertinimo išvada:
Tiekėjo patikslinti dokumentai pagrindžia ŠKP įgyvendinimo faktą.

Suvestinę užpildė
Vyr. specialistė Agnė Stonienė
(darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos)

Patvirtino
Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovas
dr. Karolis Januševičius
(atsakingo skyriaus pavadinimas, vadovo vardas ir pavardė)

Nedubliuoja
Išpildyta korektiškai
Dalinis
Sutampa
Nesinaudojo
Nesinaudojo
Lydraštyje nenurodyta
Pasirinktas tinkamas koeficientas

Vertintojo pastabos

