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Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 

dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio 

naudingumo direktyvos (Energy Performance of Buildings

Directive (EPBD)) peržiūros.

Direktyva pakoreguota taip, kad visi pastatai Europoje 

(ir renovuojami) iki 2050 metų pasiektų beveik nulinę 

emisiją (“nearly zero emissions”) 

EU info:
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„A“ - 1292

„A++“ - 16

„A+“ – 364

VISO: 1672 pastatų 
(2019.04.03)

„B“ – 28 534 pastatų 
„C“ – 21 931 pastatų 
„D“ – 11 664 pastatų 
„E“ – 29 594 pastatų 
„F“ – 11 011 pastatų

„G“ –127 322 pastatų!!! 
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VS VS

„A“„C ir B“ „PH“

Langai, Apvalkalas
efektyvūs

Šilumos tilteliai
neprivalomas

Vėdinimas
neprivalomas

Sandarumas 1,5
“deklaruojame”

matuojame

150 m2 ploto pastatas

127,19 142,27 kWh/m2/a

Langai, Apvalkalas
komponentai

Šilumos tilteliai
Vengiame, skaičiuojame, 

deklaruojme

Vėdinimas (su šilumogrąža)
Nustatytas efektyvumas !!!

Sandarumas 1,0 (10% !!!)
“matuojame” A+ ir A++ - 0,6 !!!

Orentacija Balansas

150 m2 ploto pastatas

50,01 88,98 kWh/m2/a

Langai, Apvalkalas
balansas

Šilumos tilteliai
Vengiame, skaičiuojame

Vėdinimas (su šilumogrąža)
Nustatytas efektyvumas !!!

Sandarumas 0,6 (100% !!!)
“matuojame”

Orentacija Balansas

150 m2 ploto pastatas

15 kWh/m2/a
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Klaidos?

Ar noras „apgauti“ nustatytus 

reikalavimus...
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Ką perkame 1 m2 kainą?
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Ką gauname?
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Kada renovuosime renovuotus pastatus?

Gal griauti ir statyti naujus?
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DABAR ~220-320 kWh/m2/a   x 5,56 ct Eur

Po renovacijos į C,B klasę ~120-140 kWh/m2/a   x 5,56 ct Eur

Po renovacijos į A klasę     ~12-20 kWh/m2/a   x 5,56 ct Eur

Priežastis – jautrumas kainai

UAB „Vilniaus energija“ ir 

AB Vilniaus šilumos tinklai duomenys:

2013-12-31 dienos kaina 7,75 ct Eur

2018-01-31 dienos kaina 5,05 ct Eur

2018-01-31 dienos kaina 5,56 ct Eur

2022-05-01 dienos kaina  ?,?? ct Eur

AB Kauno energija energija:

2019-01-31 dienos kaina 5,48 ct Eur
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Priemonės/

Objektai

Filaretų 20 Kairiūkščio 

g. 11
Latvių 54 Krokuvos 2 Tuskulėnų 3

APVALKALAS

U (W/m 2 K )

Stogo šiltinimas 0,16 0,16 0,09 0,09 0,10

fasadas 0,2 0,2 0,09 0,09 0,11

rūsio perdanga 0,25 0,25 0,19 0,2 0,2

ŠILDYMO SISTEMA TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP

LANGAI BUTUOSE

U (W/m 2 K )/KIEKIS/g vertė

1,20

(1/5) g=?

1,30

(1/4) g=?
0,74

(visi)

g=32

0,8

(visi)

g=55

0,9

(visi)

g=55

ŠILUMOS TILTELIAI NE NE TAIP TAIP TAIP

SANDARUMAS NE NE 0,6 1,0 1,0

VĖDINIMO SISTEMA

≥  75% 
NE NE ≥  84% ≥  75% ≥  75% 

AŠĮ (saulės jėgaines, 

šilumos siurbliai, 

kolektoriai)

- - TAIP TAIP TAIP

VILNIUS 2017 (A2/C34)

“C” “C” “A+” “A” “A”

Kokybės užtikrinimas
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Oro kokybė 
(B,C ir žemesnio energinio efektyvumo klasėse)

Temperatūros ir drėgmės ekstremumai

Anglies dvideginis

Anglies monoksidas (smalkės)

Formaldehidas

Kietosios dalelės

Nepastovūs organiniai junginiai(VOCs)

Mikrobiologiniai veiksniai
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Anglies dvideginis

250 - 350 ppm – bazinis (normalus) lauko oro lygis

350 - 1,000 ppm – tipinis lygis gerai ventiliuojamose patalpose

1,000 – 2,000 ppm – lygis asocijuojamas su žiovuliu ir nešviežiu oru. 

2,000 – 5,000 ppm – lygis asocijuojamas su galvos skausmais,

mieguistumu, ir susitovėjusiu, “sunkiu” oru. Prasta 

koncentracija, dėmesio praradimas, padidėjąs širdies plakimo 

dažnis, lengvas pykinimas. 

>5,000 ppm – Ekspozicija gali sukelti rimtas deguonies trūkumo 

pasekmes – permanentinį smegenų pažeidimą, komą ar net mirtį.
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Dalinai renovuota mokykla (VGTU inžinerinis licėjus, Antakalnis)

4000 ppm

2700 ppm
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Higienos norma

Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose vidutinė 

anglies dvideginio (CO2) koncentracija, išmatuota 

laikotarpiu nuo pamokų pradžios iki pamokų 

pabaigos, neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm). 

Vienkartinė didžiausia leidžiama anglies 

dvideginio (CO2) koncentracija šių patalpų ore yra 

9000 mg/m3 (5000 ppm). 
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Paveikslėlis © Passive House Institute
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Bendrosios sąlygos Paviršiaus temperatūra, °C

Kondensacija

Kritinis drėgmės slenkstis, 

kai pradeda augti pelėsis

Pelėsio augimo rizika
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Pelėsis (angl. mold) – siūliniai grybai, turintys 

vienintelį siūlą − hifą. Tai daugialąsčiai

mikroorganizmai arba apie 10 µm diametro atskiros 

ląstelės. 

Sąrašas ligų, kurias gali išprovokuoti pelėsinė aplinka: 

Alergija 

Egzema 

Sloga 

Plaučių ligos- bronchitas, astma 

Migrena Stomatitas 

Virškinamojo traktato ligos 

Galvos skausmas 

Akių ašarojimas Alerginis rinitas (šienligė)

...

https://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Grybai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hifas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Daugial%C4%85stis_organizmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mikroorganizmas
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PELĖSIS “VULGARIS“
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Veiksmų 

skirtumai?
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Vilnius – inovatyvios renovacijos miestas

• Mickevičiaus 9;

• Latvių 54;

• Krokuvos 2;

• Tuskulėnų 3;
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IŠVADOS:

Sveikas pastatas – sveikas žmogus!

Užsakyk (-ite) su kokybės garantija 

(Passive House ) ir į aukštesnę 

energinio efektyvumo klasę!!!
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www.pasyvuspastatai.lt

Aidas Vaičiulis

aidas@pasyvuspastatai.lt

http://www.pasyvuspastatai.lt/
mailto:aidas@pasyvuspastatai.lt

