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2021 m. birželio 22 d. 

 

PASTATŲ A++ ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS REIKALAVIMAI 

TRUMPAI 

 

Įvadas 

Šias rekomendacijas parengė Lietuvos statybininkų asociacija.  

Rekomendacijos skirtos pastatų savininkams (užsakovams) ir statybos rangovams, 

siekiantiems įgyvendinti A++ energinio naudingo pastatų projektus.  

Tikslius reikalavimus pagal pastatų naudojimo paskirtį, projektavimo ir sertifikavimo tvarką 

nustato statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas .  

A++ energinio naudingumo klasės pastatai yra beveik energijos nevartojantys pastatai  (Angl. 

NZEB), kaip nurodo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES  2010 m. gegužės 

19 d. Dėl pastatų energinio naudingumo ir jos pakeitimai. 

 

Tam tikriems pastatams energinio naudingumo reikalavimai netaikomi. Pavyzdžiui: 

remontuojamiems kultūros paveldo pastatams. 

 

Rodikliai pastato energinio naudingumo klasei nustatyti 

Kaip ir visoms kitoms klasėms, A++ pastatų energinio naudingumo klasei nustatyti vertinami 

tokie  pastatų rodikliai (jų vertės): 

 

1. Pastato atitvarų savitieji šilumos nuostoliai; 

2. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti; 

3. Pastato sandarumas;  

4. Mechaninio vėdinimo su rekuperacija  sistemos techniniai rodikliai (jei tokia yra, 

neprivaloma). 

5. Pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdangų šiluminės savybės; 

6. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklis C1  (apibūdinantis energijos 

vartojimo efektyvumą pastatui šildyti, vėsinti ir patalpų apšvietimui). 

7. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklis C2  (apibūdinantis karšto vandens 

ruošimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą).  

8. Pastato pirminės energijos sąnaudų atitikimą norminiams reikalavimams; 

9. Pastate sunaudojamos energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/15767120a80711e68987e8320e9a5185
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/15767120a80711e68987e8320e9a5185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0031&from=EN
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Nei vienas iš šių reikalavimų nėra prioritetinis. Atitinkamos energinio naudingumo klasės 

pastatas turi tenkinti visus nustatytus reikalavimus. Jeigu nors vieno iš norminių reikalavimų 

pastatas netenkina, jam priskiriama žemesnė energinio naudingumo klasė! 

 

 

Reikalavimai A++ pastatų atitvarų savitiesiems šilumos nuostoliams  

A++ pastatų atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius 

šilumos nuostolius Henv.(A++)  (W/K)  

Vertiname sienų, stogų, perdangų,  grindų ant grunto, langų, durų, vartų šilumos perdavimo 

koeficientus pagal suminius plotus ir atitinkamo ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamasis 

šilumos perdavimo koeficientus pagal šiluminio tiltelio suminius ilgius.  

 

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A++) (W/(m2K)) vertės A++ atitvarų 

norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. Atitvarų apibūdinimas 
Gyvenamieji 

pastatai 

Negyvenamieji pastatai 

Viešosios paskirties 

pastatai 
Pramonės 

pastatai 

1. Stogai  
0,1 0,11·1 0,151 

Perdangos6) 

2. Šildomų patalpų atitvaros, 

kurios ribojasi su gruntu 

0,12 0,14·1 0,181 
Perdangos virš nešildomų 

rūsių ir pogrindžių  

3. Sienos 0,11 0,12·1 0,171 

4. Langai, stoglangiai, 

švieslangiai ir kitos 

skaidrios atitvaros 

0,8 0,9·1
 11 

5. Durys, vartai 1,2 1,4·1
 1,71 

7. Pastabos: 1 – temperatūros pataisa pagal pastato naudojimo paskirtį. 
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Ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės A++ visų paskirčių 

pastatų atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Ilginio šiluminio tiltelio apibūdinimas 

Ilginis šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

W/(mK) 

1. Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų 0,1 

2. Aplink langų angas sienose 0,05 

3. Aplink išorinių įėjimo durų angas sienose 0,05 

4. Tarp pastato sienų ir stogo 0 

5. Fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose 0 

6. Balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis 0,01 

7. Tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų 0 

8. Stoglangių, švieslangių, kitų skaidrių atitvarų angų perimetru 0,05 

 

Reikalavimai A++ pastatų šiluminės energijos sąnaudoms pastatui šildyti. 

Reikalavimai pastato pirminės energijos sąnaudoms 

3 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Pastato paskirtis 

Šiluminė energija pastatui šildyti Pirminė energija 

Maksimalios 

leistinos šiluminės 

energijos 

sąnaudos pastatui 

šildyti, kWh/m² per 

metus 

Pataisos 

koeficientas 

dėl šildomų 

patalpų 

aukščio  

kh, vnt. 

Maksimalios 

leistinos pirminės  

energijos 

sąnaudos, 

kWh/m² per 

metus 

Pataisos 

koeficientas 

dėl šildomų 

patalpų 

aukščio  

kh, vnt. 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Gyvenamosios 

paskirties vieno ir 

dviejų butų 

pastatai (namai) 

kh·451·Ap
-0,39 1 kh·546·Ap

-0,2 1 

2. 

Kiti gyvenamosios 

paskirties pastatai 

(namai) 

kh·197·Ap
-0,23 1 kh·307·Ap

-0,07 1 

3. 
Administracinės 

paskirties pastatai 
kh·221·Ap

-0,28 1 kh·320·Ap
-0,1 1 

4. 
Mokslo paskirties 

pastatai 
kh·707·Ap

-0,41 1 kh·444·Ap
-0,15 1 

5. 
Gydymo paskirties 

pastatai 
kh·941·Ap

-0,44 1 kh·519·Ap
-0,1 1 
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6. 
Maitinimo 

paskirties pastatai 
kh·600·Ap

-0,41 1 kh·621·Ap
-0,1 1 

7. 
Prekybos 

paskirties pastatai  
kh·240·Ap

-0,24 0,14·h+0,47 kh·409·Ap
-0,1 0,04·h+0,85 

8. 

Sporto paskirties 

pastatai, išskyrus 

baseinus 

kh·647·Ap
-0,39 0,12·h+0,53 kh·439·Ap

-0,07 0,03·h+0,89 

9. Baseinai kh·1969·Ap
-0,47 0,13·h+0,51 kh·626·Ap

-0,05 0,02·h+0,91 

10. 
Kultūros paskirties 

pastatai 
kh·685·Ap

-0,4 0,19·h+0,29 kh·430·Ap
-0,12 0,04·h+0,85 

11. 

Garažų, gamybos 

ir pramonės 

paskirties pastatai 

kh·251·Ap
-0,19 0,09·h+0,66 kh·487·Ap

-0,11 0,04·h+0,84 

12. 
Sandėliavimo 

paskirties pastatai 
kh·225·Ap

-0,17 0,08·h+0,7 kh·419·Ap
-0,14 0,07·h+0,75 

13. 
Viešbučių 

paskirties pastatai 
kh·407·Ap

-0,34 1 kh·375·Ap
-0,08 1 

14. 
Paslaugų 

paskirties pastatai 
kh·448·Ap

-0,3 0,11·h+0,65 kh·507·Ap
-0,16 0,06·h+0,81 

15. 
Transporto 

paskirties pastatai 
kh·563·Ap

-0,38 0,17·h+0,47 kh·439·Ap
-0,14 0,06·h+0,83 

16. 
Poilsio paskirties 

pastatai 
kh·314·Ap

-0,32 1 kh·578·Ap
-0,09 1 

17. 
Specialiosios 

paskirties pastatai 
kh·789·Ap

-0,45 1 kh·530·Ap
-0,11 1 

Lentelėje: Ap – pastato šildomų patalpų suminis plotas, m²; h – pastato šildomų patalpų 

vidutinis aukštis, m. 

 

Reikalavimai A++ pastatų sandarumui  

A++ energinio naudingumo klasės pastatų sandarumas turi būti išmatuotas pagal LST EN ISO 

9972:2015 reikalavimus. Pastato sandarumas, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir 

išorės, turi neviršyti 4 lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių. 

4 lentelė 

Nr. Pastato paskirtis  
n50.N, 

(1/h) 

1. 
Gyvenamieji, administraciniai, mokslo paskirties ir 

gydymo paskirties 
0,60 

2. 
Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų, 

sporto ir transporto, specialiosios ir poilsio paskirties 
1,00 
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Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymų protokole nurodytos sandarumo matavimo datos 

ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos turi būti ne didesnis už 1 metus.  

Pastato sandarumo matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 reikalavimus 

akredituotos laboratorijos. Bandymai turi būti atlikti pagal abu standarte LST EN ISO 9972:2015 

nurodytus padidinto ir sumažinto slėgio bandymų metodus kiekvienu iš nurodytu padidinto ir 

sumažinto slėgio bandymų metodu nustatyta oro apykaitos n50 vertė neturi viršyti nurodytos 

n50.N vertės. 

 

Reikalavimai A++ pastatuose įrengtų rekuperatorių techniniams rodikliams 

Privalomojo reikalavimo A++ pastatuose įrengti rekuperatorius nėra.  

Tačiau, jeigu pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus 

naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80 (jeigu pastate, kurio mikroklimatui ir oro 

kokybei keliami specialūs higienos reikalavimai, leidžiama įrengti atskirų srautų rekuperatorius, kurių 

naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 0,68), o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas 

elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, 

garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams.  

 

Reikalavimai A++ pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdangų šiluminės savybėms  

Reikalavimai nustatyti konstrukcijoms, skiriančioms pastato dalis su autonominėmis šildymo 

sistemomis.  

Naujų pastatų pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių tos pačios paskirties šildomus 

pastatus (jų dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskira (autonomine) 

energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaita, vidutinė šilumos perdavimo koeficiento vertė 

neturi būti didesnė už norminę, nurodytą 5 lentelėje.  

Reikalavimai netaikomi, jei pastatuose (jų dalyse) su atskiromis šildymo sistemomis arba atskiromis 

energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis šildymo sistemos reguliavimo įtaisai 

neleidžia pastato šildymo laikotarpiu daugiau kaip 4 0C sumažinti patalpų temperatūrą lyginant su 

vidaus temperatūra šildymo sezono metu. 
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Pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių pastatus (jų dalis) su atskiromis 

(autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskiromis (autonominėmis) 

energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis, šilumos perdavimo 

koeficientų U2 (W/(m2×K)) norminės vertės 

5 lentelė 

Eil. 

Nr. Pastato elementai 
Gyvenamieji 

pastatai 

Negyvenamieji pastatai 

Viešosios paskirties 

pastatai1) 

Pramonės 

pastatai2) 

1. Pertvaros 0,37 0,4·k1
5) 0,57·k1

5) 

2. Tarpaukštiniai 

perdenginiai 
0,33 0,37·k1

5) 0,5·k1
5) 

 

 

 

Reikalavimai A++ pastatų energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertėms 

Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2  vertėms skaičiuoti naudojamos  pastato 

neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos. 

Energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 (apibūdinančio energijos vartojimo efektyvumą 

pastatui šildyti, vėsinti ir patalpų apšvietimui) vertei skaičiuoti naudojamas neatsinaujinančių 

pirminių energijų sąnaudų santykis tarp faktinę pastato būklę atitinkančių sąnaudų ir sąnaudų, 

kurios susidarytų, jeigu pastatas atitiktų reikalavimus C energinio naudingumo klasės pastatams. 

Tokiu pačiu principu apskaičiuojama ir energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 (apibūdinančio 

karšto vandens ruošimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą) vertė.  

C1 rodiklio skaičiavimų rezultatams didelę įtaką turi norminis atskaitos taškas, kuris nustato, kad 

Lietuvos klimato sąlygose esant tipinėms pastato naudojimo sąlygoms neturi būti energijos 

sąnaudų pastatams vėsinti.   

A++ pastatų energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti šiuos reikalavimus: 

C10,30 ir C2 ≤ 0,70. Tai reiškia, kad A++ pastatas lyginant su pastatu, pastatytu pagal C energinio 

naudingumo klasei keliamus reikalavimus,  turi naudoti 70 % mažiau neatsinaujinančios energijos 

pastatui šildyti, vėsinti ir patalpų apšvietimui ir 30 % mažiau neatsinaujinančios energijos karšto 

vandens ruošimo sistemoje. 
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Neatsinaujinančios ir atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudoms pastate ir pastatų CO2 

emisijoms į aplinką skaičiuoti Lietuvoje naudojami žemiau 1 lentelėje nurodytos energijos šaltinių 

pirminės energijos faktorių vertės ir CO2 emisijos.  

6 lentelė 

Nr. Energijos šaltinis fPRn fPRr 
MCO2, 

kgCO2/kWh 

1 Mazutas 1,1 0 0,29 

2 Orimulsija 1,1 0 0,29 

3 Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skalūnų alyva 1,1 0 0,29 

4 Suskystintos dujos 1,1 0 0,22 

5 Tepalai 1,1 0 0,36 

6 Durpės 1,1 0 0,37 

7 Anglis 1,2 0 0,36 

8 Biokuras (medis, šiaudai, biodujos, biodyzelinas) 0,2 1 0,04 

9 Gamtinės dujos  1,1 0 0,22 

10 Elektra pagaminta hidroelektrinėse 0,06 1 0,01 

11 Vidutinė vertė įvairiais būdais gaminamos elektros 2,3 0,2 0,6 

12 Fotovoltinių saulės kolektorių elektra  0,01 1 0 

13 Vandens šildymo saulės kolektoriai  0 1 0 

14 Vėjo jėgainės  0,01 1 0 

15 
Šiluma iš centralizuotų šilumos tinklų (Lietuvos 

vidurkis) 
0,62 0,63 0,10 

 

 

Reikalavimai A++ pastatuose sunaudojamos energijos daliai iš atsinaujinančių išteklių   

A++ pastatams galioja reikalavimas, kad visa pastate suvartota atsinaujinanti pirminė energija, 

išskyrus atsinaujinančios energijos sąnaudas pastatui vėsinti, turi sudaryti daugiau kaip pusę 

suvartotos pirminės energijos pastatui šildyti + pastato vėdinimo įrangai + pastatui vėsinti. Tai yra 

nereikalaujama daugiau kaip pusę atsinaujinančios energijos panaudoti pastato karšto vandens 

ruošimo sistemoje, pastato elektros prietaisams ir apšvietimui.  

Lietuvos klimato sąlygose pastatai turi būti suprojektuoti taip, kad juose nesusidarytų energijos 

poreikis pastatams vėsinti. Dėl šios priežasties norminės energijos sąnaudos pastatams vėsinti 

priimtos 0 kWh/m² per metus. 

Sąnaudos pastatams vėsinti visų energinio naudingumo klasių pastatams skaičiuojamos 

nepriklausomai nuo to ar pastate yra ar ne vėsinimo įranga. Jeigu vėsinimo įrangos nėra, 

skaičiavimuose vertinamas vėsinimo įrenginys su EER=2,8. Jeigu vėsinimo įranga yra – vertinamas 

šios įrangos EER.  
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Sąnaudos pastatui vėsinti didina neatsinaujinančios pirminės energijos ir suminės pirminės 

energijos sąnaudas pastate ir blogina pastato energinio naudingumo rodiklius. Tuo tarpu vėsinimo 

įrangos atsinaujinančios pirminės energijos suvartojimas, kuris galėtų pagerinti santykį tarp pastate 

suvartotos atsinaujinančios ir neatsinaujinančios energijos suvartojimų, į šio santykio skaičiavimą 

neįtraukiamas. Dėl tokio pirminės energijos sąnaudų pastatų vėsinimui vertinimo atsirandantis 

šiluminės energijos poreikis pastatams vėsinti A++ pastatuose trukdo įgyvendinti reikalavimą 

daugiau kaip pusę energijos naudoti iš atsinaujinančių išteklių.  

Tačiau minėtą reikalavimą įmanoma įvykdyti  padidinus atsinaujinančios pirminės energijos 

vartojimo dalį kitose pastato sistemose. Esamas normavimo principas apriboja energijos vartojimą 

pastatų vėsinimui.  

 

___________ 


