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Esame Lietuvos energijos grupės dalis

TOP3 Lietuvoje,  TOP5 Baltijos šalyse,  TOP200 Centrinėje ir rytų Europoje

20

1,1 mlrd.

3 mln. 

1,6 mln.

~67%
~4.600 

Bendrovės
20 dukterinių bendrovių

Pajamos
> EUR 1,1 mlrd.

Darbuotojai
Apie 4.600 darbuotojų

Akcininkai
Valstybės valdoma bendrovė 
Akcininkai yra visi Lietuvos piliečiai

Klientai
Daugiau nei 1,6 mln. 

Atsinaujinanti energetika
~67 % Lietuvos energijos 
pagaminamos elektros yra žalia



3

Kodėl Energijos tiekimas?

Elektros energijos 
tiekimo patirtis nuo 

2009m.

Esame vienintelis 
sertifikuotas Žalios 

Lietuviškos Energijos 
tiekėjas

9/10 esamų klientų mus 
rekomenduotų kitiems 

Prekiaujame 
Intercontinental Exchange 

(ICE)

Aktyviai prekiaujame 
NASDAQ commodities 

exchange

Mūsų paslaugomis 
naudojasi beveik 7.000 

verslo klientų

2009 m. Žalia 7.000

90% Nasdaq ICE
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Kitos Energijos tiekimas UAB paslaugos:

Elektromobilių 
įkrovimo stotelių 

infrastruktūra

Saulės jėgainių 
projektų 

vystymas

Konsultacijos, 
energetiniai 

auditai
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Kas yra ESCO

ESCO modelis – tai alternatyva savarankiškam energijos taupymo
projektų finansavimui, nes visas investicijas prisiima ESCO paslaugos
teikėjas kuris per tam tikrą sutartą laiką jas susigrąžina iš sutaupytų
elektros energijos kaštų.

>
> Pasibaigus projektui, taupymo priemonės tampa kliento nuosavybe ir 

jis gali vienašališkai naudotis sutaupymo rezultatais.

Paslaugos teikėjas prisiima su projekto įgyvendinimu susijusią riziką 
bei užtikrina sklandų diegiamos įrangos veikimą.

>
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Tipinis ESCO modelis
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Iki projekto įgyvendinimo

Kliento energijos sąnaudos 
apšvietimui iki ESCO projekto

PVZ: 10.000 EUR

Sutarties terminas (1-10 m.)

Energijos sutaupymai klientui

PVZ: 1.000 EUR

Energijos sutaupymai ESCO įmonei

PVZ: 4.000 EUR

Energijos sąnaudos
PVZ: 5.000 EUR

Po projekto įgyvendinimo

Energijos sutaupymai klientui
PVZ: 5.000 EUR

Energijos sąnaudos po ESCO 
projekto įgyvendinimo

PVZ: 5.000 EUR

Laikas
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Kodėl verta rinktis ESCO?

Finansai
Nereikia rūpintis lėšomis – imti kredito ar naudoti 

nuosavas lėšas. Lieka investicijų kitiems projektams.

Kaina
ESCO paslaugos tiekėjas dėl masto turi palankesnes 

sąlygas įrangai ir darbams įsigyti.

Patirtis
ESCO paslaugos teikėjas turėdamas daug patirties 

efektyviai įgyvendins projektą.

Laikas
Klientams nereikia gaišti laiko ir naudoti nuosavų 
resursų modernizavimo sprendimams pasirinkti

Atsakomybė
Paslaugos tiekėjas prisiima atsakomybę už tinkamą 

produkto parinkimą, rangos darbų kokybę, pasiektus 
sutaupymus.

Rezultatas
Užtikrinamas kokybiškai ir greitai pasiekiamas 

rezultatas
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ESCO projekto įgyvendinimo etapai

1 sav. 1 sav. 1 sav. 1 sav. 12 sav. 12 sav. 5-10 metų

ESCO objekto 
parinkimas

Duomenų 
surinkimas

Projekto 
parengimas

Investicijų poreikių 
įvertinimas

Viešieji pirkimai, 
sutarties 

pasirašymas

Rangos darbai

Tęstinių 
įsipareigojimų 
įgyvendinimas

Orientacinis grafikas ~7 mėn.

Garantinio 
aptarnavimo 

periodas

Sutartis 5-10 metų



Kodėl verta modernizuoti ?>
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Ekonominiai aspektai

Sumažėjusios išlaidos el. energijai ir infrastruktūros priežiūrai>
>

Palankios garantijų suteikimo sąlygos projektams

Palankios finansavimo sąlygos

>

Pažangios ir efektyvios LED apšvietimo technologijos>
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Socialiniai aspektai

Gražesnis, jaukesnis ir saugesnis miestas

Sumažėjęs avaringumas keliuose, išaugęs pėsčiųjų saugumas

Sumažėjęs nusikalstamumas, saugesnės viešosios erdvės

Aktyvesnis miesto gyvenimas

Palankesnės galimybės pritraukti turistų

Aiškiai matomi rezultatai, patenkinti gyventojai

>
>

>
>

>
>



Patirtis Lietuvoje>



2016 m. balandis2016 m. kovas

ESCO modelis pritaikytas Širvintų mieste 
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ESCO modelis Lazdijuose
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