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„A“ - 4321

„A++“ - 153

„A+“ – 6373

VISO „A”: 10847 pastatų 
(2021.09.08)

„B“ – 37 636 pastatų 
„C“ – 25 252 pastatų 
„D“ – 14 307 pastatų 
„E“ – 29 751  pastatų 
„F“ – 29 138  pastatų

„G“ –164 502 pastatų!!! 
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Pastato kokybės užtikrinimas
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Vilnius – inovatyvios renovacijos miestas

• Mickevičiaus 9;

• Latvių 54;

• Krokuvos 2;

• Tuskulėnų 3;
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LATVIŲ 54 PROJEKTO PAKEITIMAS
SUPROJEKTUOTA:
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LATVIŲ 54 PROJEKTO KEITIMAS
SPRENDIMO PAIEŠKŲ STADIJA
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PROBLEMA: 
Rangovo ”saugumas‘‘ – darau taip kaip moku

▪Išbandytos technologijos yra “saugu‘‘: 

– Žinomos medžiagos ir jų tiekėjai

– Darbuotojai “jau moka‘‘ tai daryti

– Garantuoju kokybę!

▪Architektas visada prisigalvoja ,,nesamonių‘‘…

▪Privalomoji dokumentacija susitvarkys “savaime“
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LATVIŲ 54 PROJEKTO PAKEITIMAS
NATŪRINIAI BANDYMAI
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LATVIŲ 54 PROJEKTO PAKEITIMAS
VYKDOMI DARBAI… 

RANGOVO OBJEKTE NELIKO…
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Pastato kokybės užtikrinimas
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2021 ruduo...
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Sandarumo taisyklių nauda:

✓užsakovui, 

✓projektuotojui, 

✓ rangovui

✓ techninei priežiūrai

✓ ...

Statybos techniniai 
reglamentai

Įvairios statybos 
taisyklės

LST ir EN standartai Rekomendacijos

Pastatų sandarumo 
taisyklės

Pastatų sandarumą 

užtikrinančius 

sprendinius ir taisykles 

apjungiantis dokumentas
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Apie 2019 m. tyrimą

Dalyviai: 11-a mokyklų Vilniaus mieste:

• mokyklų pastatai dalinai renovuoti

(pakeisti langai, keliose apšiltinti fasadai)

• vėdinimo tipas visuose mokyklose –
natūralus

• dauguma mokyklų statytos sovietmečiu

Data: 2019 m. gruodžio 9-11 d. 

Tyrimo objektas: oro kokybė klasėse 
pamokų metu

Temperatūra lauke tyrimo metu: nuo -
1°C iki +6°C 

Didžiausias dėmesys - CO2 koncentracijai

Situacija mokyklose pamokų 
metu
• Aukščiausia užfiksuota CO2 koncentracijos

reikšmė – 5152 ppm.

• Vidutinė CO2 koncentracija – 1660 ppm.

• Rekomenduojama norma – 1000 ppm.

• Leistina norma – 1500 ppm.

• 9-iose iš 11-os klasių CO2 koncentracija viršijo
2000 ppm.
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KAIP SPRĘSTI SITUACIJĄ?

▪Daugiau visuomenės švietimo apie vidaus oro svarbą;

▪ Mokyklos administracijos ir mokytojų švietimas;

▪Daugiau tyrimų apie vidaus oro kokybę Lietuvoje;

▪Monitoringas;

▪Tinkamas vėdinimas mokymo ir ikimokyklinėse įstaigose:

– Visuose mokymo įstaigose įskaitant ir darželius užtikrintas vėdinimas-

įrengiant tinkamas vėdinimo sistemas;

▪ Įstatyminiai pokyčiai: 

– Pakeista higienos norma leidžianti viršyti rekomenduojamą 1000 ppm ribą;
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CO2 koncentracija mūsų patalpose
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VS
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PH - 15 kWh/m2/a
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Pastato sertifikavimas

Komponento sertifikavimas

Asmenų sertifikavimas

Kokybės užtikrinimas

Sertifikuoti langų rėmai, stiklo paketai, langų 

įrengimo vietos, apdarinės sienos, išorinės 

durys, sienų ir konstrukcijos sistemos, 

vėdinimo sistemos, kombinuotieji įrenginiai, 

konstrukcijos be šilumos tiltelių, t. t.

Pastato sertifikavimas

Komponento sertifikavimas

Asmenų sertifikavimas

Sertifikuoti langų rėmai, stiklo paketai, langų 

įrengimo vietos, apdarinės sienos, išorinės 

durys, sienų ir konstrukcijos sistemos, 

vėdinimo sistemos, kombinuotieji įrenginiai, 

konstrukcijos be šilumos tiltelių, t. t.
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TVARUMAS - 2020.08.22 Žemės pereikvojimo diena
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IŠVADOS:

▪Kokybiškas pastatas – sveikas žmogus!

▪Projektuok (-ite) su kokybės garantija (Passive House ☺)
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www.pasyvuspastatai.lt

Aidas Vaičiulis

aidas@pasyvuspastatai.lt

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

