
Energijos taupymo patarimai 
 
Žiemai atėjus: 
 
Atėjusi žiema neišgąsdins vartotojo, kuris sąmoningai naudoja energiją. Jis žino, ką daryti 
žiemą, kad energijos taupymas nesukeltų nepatogumų patalpoje. Teisingai vėdinamos 
patalpos – energijos taupymo pradžia. Pateikiame svarbiausius patarimus: 
 
Vėdinimas: trumpai ir intensyviai 
Padarykite skersvėjį: atverkite langus plačiai, bet trumpam. Baldai ir sienos išsaugos šilumą ir galės 
sušildyti vėsų orą. Nepamirškite uždaryti termostatinių ventilių.* 
 
Patalpos temperatūra: nustatyti pagal poreikius 
Mažinkite temperatūrą naktį, tuo metu, kai jūsų nėra patalpoje, o taip pat nenaudojamose patalpose. 
Tik neleiskite patalpoms visiškai atvėsti – joms įšilti reikės daugiau energijos.* 
 
Šildymo prietaisai: nesudarykite kliūčių orui patekti  
Nesudarykite šildymo prietaisams kliūčių atiduoti šilumą. Tankios užuolaidos ir baldai turi 
izoliuojamojo poveikio. Šildymo prietaisai nėra skirti skalbiniams džiovinti. Atsiradus pašaliniams 
garsams šildymo prietaisuose, iš jų reikia pašalinti orą. 
 
Termostatinis ventilis: reguliuoti prireikus 
Teisingai sureguliuoti termostatiniai ventiliai automatiškai palaiko tinkamą temperatūrą patalpoje. 
Prireikus, pakeiskite ventilio padėtį, pavyzdžiui, naktį, kai patalpa nėra naudojama, vėdinant arba 
kai patalpoje yra per karšta. Taip pat būtina užtikrinti teisingą ventilio darbą – jis netinkamai 
reaguoja į šaltą arba necirkuliuojantį orą. 
 
Langai: kuo sandariau, tuo geriau 
Užtaisykite visus plyšius ir sandūras taip, kad nevirpėtų žvakės liepsna. Naktimis nuleiskite žaliuzes 
ir uždarykite užuolaidas. Labai patogūs atverčiami langai, nes jie sandariai užsidaro. 
 
Durys: laikykite uždarytas 
Neleiskite šiltam ir drėgnam orui tekėti iš intensyviai šildomų patalpų į patalpas, kurios šildomos 
mažiau. Laikykite duris uždarytas. Tai neleis susidaryti pelėsiniam grybeliui. 
 
Oro drėgnumas: svarbus teisingas dydis 
Drėgnas oras juntamas kaip šiltesnis, taip pat jis mažina dulkių dalelių sūkuriavimą. Augalai ir oro 
drėkintuvai gerina savijautą. Kita vertus, iš buto reikia kuo greičiau šalinti vonioje ir virtuvėje 
susidarančius garus.  
 
Vanduo: mažesnis sunaudojimas reiškia didesnį taupymą 
Mažesnis vandens (ypač karšto) sunaudojimas turės teigiamos įtakos jūsų išlaidoms. Brangiai 
kainuojančio vandens sunaudojimą gali sumažinti vandenį taupanti armatūra, kriauklės, namų 
prietaisai, sandariai užsukti čiaupai, o taip pat prausimasis ne vonioje, o po dušu. 
 


