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Teisinis pranešimas 
Šis leidinys yra Europos Komisijos vidaus mokslinių tyrimų tarnybos – Jungtinio tyrimų centro – 
parengta techninė ataskaita. Centro uždavinys – teikti įrodymais pagrįstą mokslinę paramą Europos 
politikos formavimo procese. Pateikiamos mokslinės išvados nebūtinai sutampa su Europos Komisijos 
politikos pozicija. Nei Europos Komisija, nei kiti Komisijos vardu veikiantys asmenys neatsako už 
galimą šio leidinio naudojimą. 
 
Cituoti taip: Dodd, N., Donatello, S. ir Cordella, M. 2021. Bendra ES biurų ir gyvenamųjų pastatų 
pagrindinių darnumo rodiklių sistema „Level(s)“, 2-asis naudotojo vadovas. Projekto rengimas 
naudojant bendrą sistemą „Level(s)“ (1.1 leidinio versija).  
 
Pavadinimas 
Bendra ES biurų ir gyvenamųjų pastatų pagrindinių darnumo rodiklių sistema „Level(s)“, 2-asis 
naudotojo vadovas. Projekto rengimas naudojant bendrą sistemą „Level(s)“ (1.1 leidinio versija). 
 
Santrauka 

Sukurta kaip bendra ES pagrindinių rodiklių sistema biurų ir gyvenamųjų pastatų darnumui vertinti, 
„Level(s)“ gali būti taikoma nuo pat pirmųjų koncepcinio projektavimo etapų iki numatomos pastato 
eksploatavimo pabaigos. Be aplinkosauginio veiksmingumo, kuriam skiriama daugiausia dėmesio, 
sistema taip pat suteikia galimybę įvertinti kitus svarbius susijusius pastato darnumo aspektus, 
taikant sveikatos ir patogumo, gyvavimo ciklo sąnaudų ir galimos būsimos rizikos darnumui rodiklius 
ir priemones. 

Sistema „Level(s)“ siekiama pateikti bendrą pastatų darnumo sampratą. Remiantis šia bendra 
samprata turėtų būti sudaromos sąlygos imtis pastato lygmens veiksmų, kuriais būtų galima aiškiai 
prisidėti prie platesnio masto Europos aplinkos politikos tikslų. Sistemą sudaro: 

1. makrotikslai – sistemos „Level(s)“ šešių plačių makrotikslų rinkinys, kuriuo prisidedama prie 
ES ir valstybių narių politikos tikslų tokiose srityse kaip energetika, medžiagų naudojimas, 
atliekų tvarkymas, vanduo ir patalpų oro kokybė; 

2. pagrindiniai rodikliai – 16 bendrų rodiklių rinkinys ir supaprastinta gyvavimo ciklo analizės 
(GCA) metodika, kuriuos galima naudoti pastatų darnumui ir jų indėliui į kiekvieną 
makrotikslą vertinti. 

Be to, sistema „Level(s)“ siekiama skatinti gyvavimo ciklo principą. Ji padeda naudotojams nuo 
pradinio dėmesio pavieniams pastato darnumo aspektams pereiti prie labiau holistinės perspektyvos, 
siekiant Europoje plačiau taikyti gyvavimo ciklo analizės (GCA) ir gyvavimo ciklo sąnaudų vertinimo 
(GCSV) metodus. 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Sistemos „Level(s)“ dokumento struktūra 

 
1 pav. Sistemos „Level(s)“ dokumento struktūra 

1-asis naudotojo vadovas
Bendros sistemos 
įvadas

Galimų sistemos 
„Level(s)“ naudotojų 
orientavimas ir 
mokymasis

Informacinių pranešimų pastabos. 
Darnumo principas
• Viso gyvavimo ciklo ir žiedinis 

principas
• Veiksmingumo skirtumų mažinimas
• Darnios renovacijos užtikrinimas
• Darnumo įtaka vertei

2-asis naudotojo vadovas
Projekto rengimas

Sistemos „Level(s)“ 
taikymo projektui 
planavimas ir pastato 
aprašymo rengimas

3. Kaip veikia sistema „Level(s)“

1. Kaip sistema „Level(s)“ gali būti 
naudojama

2. Bendra darnumo samprata

1. Projekto plano rengimas

2. Projekto aprašymo rengimas

3-iasis naudotojo vadovas
Rodiklių naudotojo 
vadovai

Išsamūs nurodymai ir 
gairės, kaip naudoti 
kiekvieną rodiklį

1.1. Energinis naudingumas naudojimo 
etapu
1.2. Visuotinio atšilimo potencialas per 
visą gyvavimo ciklą

2.1. Kiekių, medžiagų ir eksploatavimo 
trukmės aprašas
2.2. Statybos ir griovimo atliekos bei 
medžiagos

2.3. Projektavimas atsižvelgiant į 
pritaikomumą ir renovaciją

2.4. Projektavimas atsižvelgiant į 
išardymą, pakartotinį naudojimą ir 
antrinį perdirbimą

3.1. Vandens suvartojimas naudojimo 
etapu

4.1. Patalpų oro kokybė

4.2. Laikas, praleistas už šiluminio
komforto ribų

4.3. Apšvietimas ir regimasis 
patogumas

4.4. Akustika ir apsauga nuo triukšmo

5.1. Gyventojų sveikatos apsauga ir 
šiluminis komfortas
5.2. Didesnė ekstremalių oro sąlygų 
rizika

5.3. Darnusis drenavimas

6.1. Gyvavimo ciklo sąnaudos

6.2. Vertės kūrimas ir rizikos pozicija
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Kaip veikia šis sistemos „Level(s)“ naudotojo vadovas  
Jei dar nesate išsamiai susipažinę su pastatų darnumo vertinimu, prieš šią antrąją dalį (NV 2) 
rekomenduojame perskaityti 1-ąjį naudotojo vadovą (NV 1). NV 2 pateikiama informacija, kurios jums 
reikės norint nustatyti ir pritaikyti programą „Level(s)“ savo statybos projektui. NV 2 pateikiama 
informacija gali būti naudojama projekto grupės nariams, užsakovams ir suinteresuotiesiems 
subjektams informuoti. Čia pateikiami nurodymai, kaip: 

• parengti projekto planą pagal sistemą „Level(s)“ – kaip suplanuoti sistemos „Level(s)“ taikymą 
savo projektui, įskaitant informaciją apie:  

 tai, su kokiais makrotikslais ir rodikliais turi būti dirbama;  

 tai, kaip pasirinkti darbo lygmenį; 

 planavimą, kada ir kaip sistema „Level(s)“ bus naudojama ir kas turės dalyvauti; 

• parengti pastato aprašymą – kaip surinkti pagrindinę informaciją, kurios reikia statybos 
projektui aprašyti. Tai bus reikalinga rengiant projekto planą pagal sistemą „Level(s)“. 
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1. Projekto plano rengimas pagal sistemą „Level(s)“ 

Pirmas rekomenduojamo sistemos „Level(s)“ naudojimo proceso etapas – parengti projekto planą. 
Projekto planu siekiama:  

 – apibrėžti, kokių darnumo makrotikslų bus siekiama projektu;  

 – nustatyti rodiklius, pagal kuriuos bus vertinamas darnumas;  

 – nuspręsti, pagal kokį sistemos „Level(s)“ lygį bus vertinamas projekto darnumas;  

 – suplanuoti, kokių išteklių ir kuriuo projekto gyvavimo ciklo etapu reikės darnumui įvertinti. 

 

1 etapas. Taikytinų makrotikslų ir rodiklių pasirinkimas 

Šiame pirmajame etape turėsite nuspręsti, kurie darnumo makrotikslai bus įtraukti į statybos projektą. 
Pagal kiekvieną makrotikslą turėsite pasirinkti rodiklius, kuriuos ketinate naudoti vertindami statybos 
projekto darnumą ir apie jį pranešdami. 1 lentelėje pateikiama makrotikslų ir susijusių rodiklių, iš kurių 
galite rinktis, apžvalga. 
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1 lentelė. Makrotikslų ir jų atitinkamų rodiklių apžvalga 

Makrotikslas Rodiklis Matavimo vienetas Trumpa informacija 

1. Per pastato 
gyvavimo ciklą 

išmetamas 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 

ir oro teršalų 
kiekis 

1.1. Energinis 
naudingumas naudojimo 

etapu 

kilovatvalandės vienam 
kvadratiniam metrui per 

metus (kWh/m2 per metus) 

Pagal šį rodiklį nustatomas pastato pirminės energijos poreikis naudojimo etapu. Taikant gyvavimo 
ciklo metodą, šis energijos poreikis taip pat vadinamas „eksploatavimo energijos suvartojimu“. Juo 
atsižvelgiama į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios arba atsinaujinančiosios energijos 
gamybos privalumus.  

1.2. Visuotinio atšilimo 
potencialas per gyvavimo 

ciklą 

kg CO2 ekvivalentų vienam 
kvadratiniam metrui per 

metus (kg CO2 ekv./m2 per 
metus) 

Pagal šį rodiklį nustatomas su pastatu susijęs išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
kiekis įvairiais jo gyvavimo ciklo etapais. Taigi pagal jį vertinamas pastato indėlis į išmetamą teršalų 
kiekį, kuris lemia žemės visuotinį atšilimą arba klimato kaitą. Tai kartais taip pat vadinama „anglies 
pėdsako vertinimu“ arba „viso gyvavimo ciklo anglies dioksido kiekio matavimu“.  

2. Tausaus 
išteklių 

naudojimo ir 
žiediniai 

medžiagų 
gyvavimo ciklai 

2.1. Kiekių, medžiagų ir 
eksploatavimo trukmės 

aprašas 
kiekio vienetai, masė ir metai 

Šiuo rodikliu matuojamas statybos produktų ir medžiagų, reikalingų nustatytoms pastato dalims 
užbaigti, kiekis ir masė. Taip pat galima apskaičiuoti nustatytų pastato dalių eksploatavimo trukmę. 

2.2. Statybos ir griovimo 
atliekos bei medžiagos 

kg atliekų ir medžiagų vienam 
bendro naudingojo ploto m2 

Šiuo rodikliu matuojamas bendras statybos, renovacijos ir griovimo darbų atliekų ir medžiagų kiekis. 
Tada jis naudojamas apskaičiuojant nukreipimo pakartotinai naudoti ir perdirbti rodiklį, atsižvelgiant į 
atliekų hierarchiją. 

2.3. Projektavimas 
atsižvelgiant į 

pritaikomumą ir 
renovaciją 

pritaikomumo balas 

Pagal šį rodiklį nustatoma, kokiu mastu pastato projektas galėtų padėti ateityje prisitaikyti prie 
kintančių gyventojų poreikių ir nekilnojamojo turto rinkos sąlygų. Todėl tai yra pastato pajėgumo 
toliau vykdyti savo funkciją ir galimybės ateityje pratęsti jo naudingo tarnavimo laiką rodiklis.  

2.4. Projektavimas 
atsižvelgiant į išardymą, 
pakartotinį naudojimą ir 

antrinį perdirbimą 

išardymo balas 

Pagal šį rodiklį nustatoma, kokiu mastu pastato projektas galėtų padėti ateityje naudoti medžiagas, 
kurias galima pakartotinai naudoti arba perdirbti. Tai apima mažiausios apimties pastato dalių 
išmontavimo paprastumo vertinimą ir vėlesnį šių dalių ir su jomis susijusių surenkamųjų mazgų bei 
medžiagų pakartotinio naudojimo ir antrinio perdirbimo galimybių vertinimą.  

3. Efektyvus 
vandens išteklių 

naudojimas 

3.1. Vandens 
suvartojimas naudojimo 

etapu 

m3 vandens per metus 
vienam gyventojui 

Šiuo rodikliu matuojamas bendras vidutinio pastato gyventojo suvartojamo vandens kiekis, numatant 
galimybę šią vertę padalyti į tiekiamo geriamojo ir negeriamojo vandens vertes. Jis taip pat padeda 
nustatyti vietoves, kur trūksta vandens. 

1–3. Viso 
gyvavimo ciklo 

analizė 
nėra duomenų 10 poveikio kategorijų 

Klimato kaita Ozono sluoksnio ardymas Rūgštėjimas Gėlo vandens eutrofikacija Jūros vandens 
eutrofikacija Eutrofikacija sausumoje Fotocheminis ozono susidarymas Abiotinių išteklių 
išeikvojimas – mineralai ir metalai Abiotinių išteklių išeikvojimas – iškastinis kuras Vandens 
naudojimas 
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Makrotikslas Rodiklis Matavimo vienetas Trumpa informacija 

4. Sveikos ir 
patogios erdvės 

4.1. Patalpų oro kokybė 

vėdinimo, CO2 ir drėgmės 
parametrai 

Teršalų tikslinis sąrašas: 
bendrasis lakiosios organinės 
anglies kiekis, formaldehidas, 
kancerogeninių, mutageninių 

arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų lakieji organiniai 

junginiai, inventorinės 
gyvavimo ciklos analizės 

koeficientas, pelėsiai, 
benzenas, kietosios dalelės, 

radonas. 

Pagal šį rodiklį vertinamas patalpų oro sąlygų ir tikslinių oro teršalų derinys:  

 Projektinės patalpų oro sąlygos yra susijusios su vėdinimo sparta ir tuo, kaip ji pritaikoma, kad 
CO2 kiekis ir drėgmė neviršytų sveikatai nekenksmingo lygio.  

 Tiksliniai oro teršalai gali būti kontroliuojami pasirenkant mažai teršalų išskiriančias specialias 
medžiagas ir apie jas pranešant, kontroliuojant pelėsių augimo riziką ir naudojant vėdinimo 
sistemas su tinkamais filtrais, valančiais užterštą išorės orą. 

4.2. Laikas, praleidžiamas 
už šiluminio komforto 

ribų 

laiko, praleidžiamo už 
nustatytų ribų, šildymo ir 

vėsinimo sezonais procentinė 
dalis 

Pagal šį rodiklį nustatoma laiko dalis tais metais, kai pastato gyventojai yra patenkinti šiluminėmis 
sąlygomis patalpose. Juo taip pat vertinamas pastato geba (su pastato paslaugomis ir be jo) išlaikyti iš 
anksto nustatytas šiluminio komforto sąlygas šildymo ir vėsinimo sezonais.  

4.3. Apšvietimas ir 
regimasis patogumas 1 lygio kontrolinis sąrašas Pagal šį rodiklį vertinamas šviesos pasiekiamumas ir kokybė, atsižvelgiant į sumontuotų elektros 

apšvietimo sistemų derinį ir į natūralios šviesos skverbtį į pastatą. 

4.4. Akustika ir apsauga 
nuo triukšmo 1 lygio kontrolinis sąrašas 

Pagal šį rodiklį vertinama nepageidaujamo triukšmo trikdžių tikimybė, t. y. garso poveikis ir 
perdavimas oru tarp gyvenamųjų namų ir biuro patalpų, aidas biuro patalpose ir abiejų rūšių pastatų 
išorės triukšmo trikdžių šaltiniuose. 

5. Prisitaikymas 
prie klimato 

kaitos ir 
atsparumas jai 

5.1. Gyventojų sveikatos 
apsauga ir šiluminis 

komfortas 

numatomas skirtumas 
procentais 2030 ir 2050 m. 

(taip pat žr. 4.2 rodiklį) 

Pagal šį rodiklį vertinama šiluminio komforto sąlygų, modeliuojamų pagal prognozuojamas oro 
sąlygas 2030 ir 2050 m., nuokrypio nuo dabartinių sąlygų tikimybė. Šis rodiklis grindžiamas ta pačia 
metodika kaip ir 4.2 rodiklis. 

5.2. Didesnė ekstremalių 
oro sąlygų rizika 

1 lygio kontrolinis sąrašas 
(rengiamas) 

Pagal šį rodiklį vertinama ekstremalių oro sąlygų (pvz., audrų, kritulių, sniego ir karščio bangų) 
tikimybė ir jų poveikis pastato dalies ar medžiagos naudojimo laikui. 

5.3. Padidėjusi potvynių 
rizika 

1 lygio kontrolinis sąrašas 
(rengiamas) 

Pagal šį rodiklį vertinama galima būsimų potvynių rizika ir tai, kaip dėl pastato konstrukcijos gali 
padidėti arba sumažėti dėl lietaus ir upių kylančių potvynių rizika tiek šalia statybvietės, tiek tolesnėse 
vietovėse. 
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Makrotikslas Rodiklis Matavimo vienetas Trumpa informacija 

6. Optimizuotos 
gyvavimo ciklo 

sąnaudos ir vertė 

6.1. Gyvavimo ciklo 
sąnaudos 

EUR už kvadratinį metrą per 
metus (EUR/m² per metus ) 

Pagal šį rodiklį vertinamos visos pastato elementų sąnaudos, patirtos kiekvienu projekto gyvavimo 
ciklo etapu per ataskaitinį tyrimo laikotarpį, ir, jei klientas nurodo, numatomas naudojimo laikas.  

6.2. Vertės kūrimas ir 
rizikos pozicija 1 lygio kontrolinis sąrašas 

Pagal šį rodiklį vertinama, ar pastato projektas gali daryti teigiamą poveikį nekilnojamojo turto vertės 
nustatymui ir rizikos įvertinimui trijose pagrindinėse srityse: 

 mažesnių pridėtinių išlaidų (kuo labiau sumažinant eksploatavimo sąnaudas);  
 didesnių pajamų ir stabilesnių investicijų (padarant nekilnojamąjį turtą patrauklesnį);  
 mažesnės rizikos (iš anksto numatant galimą būsimą riziką). 
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2 žingsnis. Lygio, pagal kurį bus vertinamas projekto darnumas, nustatymas 

Šiame antrajame etape turėsite nuspręsti dėl kliento, projekto grupės ir rangovų įsipareigojimų 
vertinant statybos projekto darnumą lygio. Tada galite užbaigti 1 ir 2 projekto planavimo matricas (žr. 
3 lentelę ir  5 lentelę toliau).  

Yra trys „lygiai“, kurie atspindi perėjimą nuo pradinės koncepcijos iki detalaus projektavimo, statybos, 
užbaigimo ir naudojimo. Kuo daugiau lygių galima aprėpti, tuo tikslesnis bus projekto darnumas ir tuo 
mažesnis atotrūkis tarp projektinio darnumo ir užbaigto pastato faktinio darnumo. Kad galėtumėte 
lengviau nuspręsti, kokiu lygiu dirbti, šiame etape toliau pateikiama daugiau informacijos. 

 
2 pav. Lygiai – nuo koncepcinio projektavimo iki eksploatacinio darnumo 

Lygiai suprojektuoti taip, kad būtų galima nustatyti įprastą etapų, kurių laikomasi statybos projekte, 
seką. 2 lentelėje nurodomi orientaciniai projekto etapai, susieti su kiekvienu lygiu. Tai gali padėti 
suprasti, kaip ir kada skirtinga veikla kiekviename iš šių etapų bus prisidedama prie sistemos „Level(s)“ 
taikymo vykdant projektą.  

2 lentelė. Su kiekvienu lygiu siejami orientaciniai projekto etapai 

1 lygis. 

Koncepcinis projektavimas 

2 lygis. 

Detalus projektas ir statyba 

3 lygis. 

Užbaigtas ir naudojamas 
pastatas 

L1a. Projekto apibrėžtis ir 
trumpa informacija 

L1b. Koncepcijos projektas 

L2a. Plano projektas (erdvių 
planavimas ir leidimų išdavimas) 

L2b. Detalus projektas (konkursų 
rengimas) 

L2c. Techninis projektas (statyba) 

L3a. Faktinės konstrukcijos 
projektas 

L3b. Atidavimas eksploatuoti ir 
bandymai 

L3c. Užbaigimas ir perdavimas 

L3d. Apgyvendinimas ir 
naudojimas 

Nurodymai dėl kiekvieno sistemos „Level(s)“ rodiklio naudojimo pateikiami atitinkamuose atskiruose 
rodiklių naudotojo vadovuose. Prireikus jais nustatoma su kiekvienu iš šių etapų susijusi vertinimo veikla 
ir ataskaitų teikimas. Pavyzdžiui, 4.1 rodiklio „Patalpų oro kokybė“ atveju oro kokybės stebėsena turi 

1L
Koncepcinis 
projektavimas

2L
Detalus 
projektavimas 
ir statyba

3L
Užbaigtas ir 
naudojamas 
pastatas
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būti vykdoma užbaigus pastatą (3 lygis: 3c), o statybos produktų pasirinkimas atsižvelgiant į išmetamą 
teršalų kiekį vykdomas projektavimo etapu (2 lygis: 2a–c). 

Sužinokite daugiau 

Kas yra lygiai ir kaip jais naudotis 

Bendra sistema suskirstyta į tris lygius. Pagal lygius galima pasirinkti, kokia pažanga bus daroma 
teikiant projekto darnumo ataskaitas. Trys lygiai atspindi šiuos statybos projekto vykdymo etapus: 

- 1 lygis. Statybos projekto koncepcinis projektavimas – paprasčiausias lygis, nes jis apima 
koncepcinio projektavimo pagrindinius ankstyvojo etapo kokybinius vertinimus ir ataskaitų 
dėl koncepcijų, kurios yra taikomos arba kurias ketinama taikyti, teikimą. 

- 2 lygis. Pastato detalaus projekto ir statybos darnumas – tarpinis lygis, nes jis apima 
projekto darnumo kiekybinį vertinimą ir statybos stebėseną taikant standartizuotus 
vienetus ir metodus. 

- 3 lygis. Užbaigto ir naudojamo pastato darnumas – tai pažangiausias lygis, nes jis apima 
veiklos statybvietėje ir užbaigto pastato bei pirmųjų jo gyventojų stebėseną ir stebėjimą.  

Pagrindinė mintis ta, kad lygiai atspindi profesionalų perėjimą nuo pradinės koncepcijos, 
projektavimo, statybos iki perduoto užbaigto pastato faktinių ypatybių. Pereinant į aukštesnį lygį taip 
pat didėja teikiamų ataskaitų tikslumas ir patikimumas – kuo aukštesnis lygis, tuo labiau tikėtina, kad 
rezultatai, apie kuriuos pranešama, suteiks duomenų, atspindinčių faktinį eksploatuojamo pastato 
darnumą.  

Tada, atsižvelgdami į projekto poreikius ir prioritetus, galite pasirinkti:  

 dirbti tik viename lygyje (pavyzdžiui, dirbti tik 1 lygyje ir projektui taikyti projektavimo 
koncepcijas),  

 dirbti iki tam tikro lygio (pavyzdžiui, pereinant iš 1 lygio į 2 lygį, įvertinant taikytų projekto 
koncepcijų darnumą) arba  

 derinti tam tikrus lygius (pavyzdžiui, dirbti 1 lygyje ir vėliau vykdyti darnumo stebėseną 3 
lygyje). 

Kiekviename jūsų pasirinktame darbo lygyje galima teikti ataskaitas. Kiekvieno rodiklio atveju galite 
pasirinkti dirbti skirtingu lygiu. Todėl pasirinkdami lygį taip pat pasirinksite, kokiu mastu bus 
stebimas projekto darnumas ir kaip apie jį bus pranešama.  
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3 lentelė. Projekto plano pagal sistemą „Level(s)“ matrica Nr. 1. Darbo lygių ir vertinimo veiklos vykdymo laiko nustatymas1 

Makrotikslas Rodikliai 
1 lygis. 

Koncepcinis 
projektas 

2 lygis. 

Detalus projektas ir statyba 

3 lygis. 

Užbaigtas ir naudojamas 
pastatas 

1 makrotikslas. Per 
pastato gyvavimo 
ciklą išmetamas 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir 
oro teršalų kiekis   

1.1. Energinis naudingumas 
naudojimo etapu     

1.2. Visuotinio atšilimo 
potencialas per gyvavimo ciklą    

2 makrotikslas. 
Tausaus išteklių 
naudojimo ir 
žiediniai medžiagų 
gyvavimo ciklai  

2.1. Kiekių, medžiagų ir 
eksploatavimo trukmės aprašas    

2.2. Statybos ir griovimo atliekos 
bei medžiagos    

2.3. Projektavimas atsižvelgiant į 
pritaikomumą ir renovaciją    

2.4. Projektavimas atsižvelgiant į 
išardymą, pakartotinį naudojimą 
ir antrinį perdirbimą 

   

3 makrotikslas. 
Efektyvus vandens 
išteklių naudojimas 

 

3.1. Vandens sąnaudos 
naudojimo etapu    

                                                           
1 Kiekvieno rodiklio atveju: i) nurodykite, kuriame lygyje dirbsite (jei tokių yra) ir ii) kokiais projekto etapais reikės atlikti veiklos vertinimą (daugiau informacijos apie projekto etapus pateikiama 2 lentelėje.  
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Makrotikslas Rodikliai 
1 lygis. 

Koncepcinis 
projektas 

2 lygis. 

Detalus projektas ir statyba 

3 lygis. 

Užbaigtas ir naudojamas 
pastatas 

4 makrotikslas. 
Sveikos ir patogios 
erdvės 

 

4.1. Patalpų oro kokybė    

4.2. Laikas, praleidžiamas už 
šiluminio komforto ribų    

4.3. Apšvietimas ir regimasis 
patogumas    

4.4. Akustika ir apsauga nuo 
triukšmo     

5 makrotikslas. 
Prisitaikymas prie 
klimato kaitos ir 
atsparumas jai 

 

5.1. Gyventojų sveikatos apsauga 
ir šiluminis komfortas    

5.2. Didesnė ekstremalių oro 
sąlygų rizika    

5.3. Didesnė potvynių rizika    

6 makrotikslas. 
Optimizuotos 
gyvavimo ciklo 
sąnaudos ir vertė 

 

6.1. Gyvavimo ciklo sąnaudos    

6.2. Vertės kūrimas ir rizikos 
pozicija 
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1 lygis. Statybos projekto koncepcinis projektavimas 

Šiuo lygiu siekiama pateikti paprastą ir prieinamą kiekvieno rodiklio naudojimo atskaitos tašką. Šiame 
lygyje atlikti vertinimai yra kokybiniai, o tai reiškia, kad jie grindžiami tuo, ar projekto koncepcijoje 
atsižvelgiama į kurį nors iš siūlomų projekto aspektų, ar ne. Su kiekvienu rodikliu susiję aspektai yra 
didesniam darnumui užtikrinti naudojami kintamieji, atrinkti remiantis moksliniais įrodymais. 

Pagrindinės 1 lygio ataskaitų teikimo taisyklės: 

 Rekomenduojama pirmiausia užbaigti projekto planą pagal sistemą „Level(s)“, atsižvelgiant į 
1–3 etapus. 

 Nurodykite, į kokias projekto koncepcijas atsižvelgta, pateikdami nuorodą į kontrolinius 
sąrašus ir naudodami kiekviename rodiklių naudotojo vadove nustatytą formatą. 

 Renovacijos projektų atveju pateikite pradinės būklės tyrimo ataskaitą, naudodami pateiktą 
formatą.  

Neprivalomas papildomas etapas 

 Pasirinkite tolesnių etapų rezultatus ir praneškite apie juos, kaip nustatyta nurodymuose dėl 
kiekvieno rodiklio. 

 

2 lygis. Pastato detalus projektas ir statyba 

Šiame lygyje siekiama pateikti bendrą pagrindą, kuriuo remiantis atliekamas kiekybinis pastatų 
projektų darnumo vertinimas. Todėl techniniu požiūriu šis lygis sudėtingesnis nei 1 lygis, reikalaujantis 
daugiau žinių, priemonių ir praktinės patirties. Kiekvieno rodiklio atveju pateikiami bendri matavimo 
vienetai ir standartiniai skaičiavimo metodai.  

Pagrindinės 2 lygio ataskaitų teikimo taisyklės: 

 Rekomenduojama, jei to dar nepadarėte, iš pradžių parengti projekto planą pagal sistemą 
„Level(s)“, vadovaujantis 1–3 etapais. 

 Parenkite pastato aprašymą, laikydamiesi Informaciniame pranešime Nr. 2.2 pateiktų 
nurodymų. 

 Renovacijos projektų atveju pateikite pradinės būklės tyrimo ataskaitą, naudodami pateiktą 
formatą. 

 Praneškite apie vertinimo pagal kiekvieną rodiklį rezultatus, naudodami kiekviename rodiklių 
naudotojo vadove nurodytą formatą. 

 Praneškite apie kiekvieno rodiklio atveju taikytą metodą ir pagrindines prielaidas, naudodami 
kiekviename rodiklių naudotojo vadove nurodytą formatą. 

Neprivalomas papildomas etapas 

 Pasirinkite rekomenduojamų optimizavimo etapų, pateiktų nurodymuose dėl kiekvieno 
rodiklio, rezultatus ir apie juos praneškite. 

 

3 lygis. Užbaigto ir klientui perduoto pastato faktinis ir eksploatacinis darnumas 

Šis lygis skirtas rinkti duomenims apie tikrąjį pastato ar statybos projekto darnumą. Atsižvelgiant į 
rodiklį, šie duomenys gali būti susiję su griovimu, statybviete ar užbaigtu pastatu. Todėl siekiant 
užtikrinti, kad duomenys būtų renkami tinkamu projekto etapu ir kad atsakomybė būtų teisingai 
paskirstyta, reikia kruopščiai planuoti ir laiku rinkti duomenis. Kai kurių rodiklių atveju galima susidaryti 
išsamų vaizdą apie pastatų darnumą užsakius neprivalomą gyventojų apklausą. 

Pagrindinės 3 lygio ataskaitų teikimo taisyklės: 
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 Rekomenduojama, jei to dar nepadarėte, iš pradžių parengti projekto planą pagal sistemą 
„Level(s)“, vadovaujantis 1–3 etapais. 

 Jei to dar nepadarėte, parenkite pastato aprašymą, laikydamiesi Informaciniame pranešime 
Nr. 2.2 pateiktų nurodymų  

 Praneškite apie vertinimo pagal kiekvieną rodiklį rezultatus, naudodami kiekviename rodiklių 
naudotojo vadove nurodytą formatą. 

 Praneškite apie kiekvieno rodiklio atveju taikytą metodą ir mėginių ėmimo strategiją, 
naudodami kiekviename rodiklių naudotojo vadove nurodytą formatą. 

Neprivalomas papildomas etapas 

 Jei tinkama, pasirinkite ir praneškite apie bet kurio iš rekomenduojamų optimizavimo veiksmų 
naudojimą, kad būtų padidintas rezultatų išsamumas ir patikimumas. 

 Praneškite apie gyventojų pasitenkinimo tyrimo rezultatus. 
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3 žingsnis. Darbo srauto reikalavimų planavimas siekiant atlikti vertinimus pagal sistemą 
„Level(s)“ 

Didžiausią vertę galima gauti visiškai integruojant sistemą „Level(s)“ į statybos projekto darbo srauto 
valdymą. Tokiu būdu darnumas taps pagrindiniu statybos projekto prioritetu kartu su tokiais veiksniais 
kaip sąnaudos ir pelningumas. Veiksmingas darbo srauto planavimas siekiant naudoti sistemą „Level(s)“ 
svarbus dėl kelių priežasčių: 

 projekto grupėje reikės priskirti konkrečius vaidmenis ir atsakomybės sritis; 

 gali reikėti specialaus mokymo ar praktinės patirties, atsižvelgiant į įvairius vertintinus 
darnumo aspektus; 

 reikės valdyti vertinimui atlikti reikalingą informaciją ir duomenis; 

 pagrindinei veiklai, susijusiai su sistema „Level(s)“, bus nustatyti konkretūs reikalavimai ir 
terminai, kada ji turės būti vykdoma.  

Pagal projekto planą rekomenduojame užpildyti 1 (žr. 3 lentelę) ir 2 (žr. 5 lentelę) projekto plano 
matricas, atsakant į 4 lentelėje pateiktus planavimo klausimus ir pateikiant daugiau informacijos 
kiekvieno matricų rodiklio atveju. Tai leis veiksmingai planuoti ir į projektą integruoti vertinimus pagal 
sistemą „Level(s)“. 

4 lentelė. Projekto planas pagal sistemą „Level(s)“. Su pagrindiniais darbo srauto elementais susijęs 
planavimas 

Darbo srauto 
elementai 

Būtinas planavimas Projekto grupės atsakas 

Darnumo 
vertinimai 
taikant sistemą 
„Level(s)“ 

- Ar grupė gavo informacinį 
pranešimą apie sistemą 
„Level(s)“ ir tai, kaip ji bus 
naudojama? 

 

- Ar grupė nustatė kiekvieno 
rodiklio vertinimo tarpines 
reikšmes? 

 

- Kam teks atsakomybė už 
kiekvieno rodiklio vertinimą?  

- Kas koordinuos rodiklių 
vertinimus pagal sistemą 
„Level(s)“? 

 

- Ar grupė yra apmokyta ir turi 
patirties, kad galėtų atlikti visus 
vertinimus pagal sistemą 
„Level(s)“?  

- Jei ne, kaip bus užpildytos 
spragos? 

 

Informacijos 
valdymas ir 
duomenų 
tvarkymas 

- Kaip bus valdomas informacijos ir 
duomenų, reikalingų kiekvienam 
rodikliui įvertinti, srautas? 

 

- Ar bus taikomas pastato 
informacinis modeliavimas (angl. 
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Darbo srauto 
elementai 

Būtinas planavimas Projekto grupės atsakas 

building information modeling, 
BIM) ir, jei taip, kaip jis galėtų 
padėti atlikti vertinimus pagal 
sistemą „Level(s)“? 

Pradinė 
renovacija 

- Ar tai bus kapitalinės renovacijos 
projektas?  

- Jei taip, kiek, manoma, jis bus 
išsamus?  

 

- Kaip bus atliekamas pastato ir jo 
struktūros pradinis tyrimas?  

- Kokios informacijos reikės 
atliekant pradinį tyrimą, kad 
būtų galima įvertinti rodiklius? 

 

Vertinimas 
nekilnojamojo 
turto rinkoje 

- Kaip vertinant pastatų rinkos 
vertę bus atsižvelgiama į 
sistemos „Level(s)“ darnumo 
rodiklius? 

 

- Kaip ir kokiais projekto etapais 
bus užmegztas projekto grupės ir 
vertintojo dialogas? 

 

Išorės patikra 

- Ar bus reikalinga trečiosios šalies 
atliekama vertinimo pagal 
sistemą „Level(s)“ rezultatų 
patikra? 

- Jei taip, kas ir kuriuo projekto 
etapu tai atliks? 
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5 lentelė. Projekto plano pagal sistemą „Level(s)“ matrica Nr. 2. Poreikių nustatymas, atsakomybės priskyrimas ir informacijos valdymas2 

Makrotikslas Rodikliai 
1 lygis. 

Koncepcinis 
projektas 

2 lygis. 

Detalus projektas ir statyba 

3 lygis. 

Užbaigtas ir naudojamas 
pastatas 

1 makrotikslas. Per 
pastato gyvavimo 
ciklą išmetamas 
šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir 
oro teršalų kiekis   

1.1. Energinis naudingumas 
naudojimo etapu     

1.2. Visuotinio atšilimo 
potencialas per gyvavimo ciklą    

2 makrotikslas. 
Tausaus išteklių 
naudojimo ir 
žiediniai medžiagų 
gyvavimo ciklai  

2.1. Kiekių, medžiagų ir 
eksploatavimo trukmės aprašas    

2.2. Statybos ir griovimo atliekos 
bei medžiagos    

2.3. Projektavimas atsižvelgiant į 
pritaikomumą ir renovaciją    

2.4. Projektavimas atsižvelgiant į 
išardymą, pakartotinį naudojimą 
ir antrinį perdirbimą 

   

3 makrotikslas. 
Efektyvus vandens 
išteklių naudojimas 

 

3.1. Vandens suvartojimas 
naudojimo etapu    

                                                           
2 Kiekvieno rodiklio atveju nustatykite: i) kokios praktinės patirties reikia; ii) kas bus atsakingas už vertinimą; iii) kaip bus valdoma informacija ir tvarkomi duomenys ir kas tai darys. 
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Makrotikslas Rodikliai 
1 lygis. 

Koncepcinis 
projektas 

2 lygis. 

Detalus projektas ir statyba 

3 lygis. 

Užbaigtas ir naudojamas 
pastatas 

4 makrotikslas. 
Sveikos ir patogios 
erdvės 

 

4.1. Patalpų oro kokybė    

4.2. Laikas, praleidžiamas už 
šiluminio komforto ribų    

4.3. Apšvietimas ir regimasis 
patogumas    

4.4. Akustika ir apsauga nuo 
triukšmo     

5 makrotikslas. 
Prisitaikymas prie 
klimato kaitos ir 
atsparumas jai 

 

5.1. Gyventojų sveikatos apsauga 
ir šiluminis komfortas    

5.2. Didesnė ekstremalių oro 
sąlygų rizika    

5.3. Padidėjusi potvynių rizika    

6 makrotikslas. 
Optimizuotos 
gyvavimo ciklo 
sąnaudos ir vertė 

 

6.1. Gyvavimo ciklo sąnaudos    

6.2. Vertės kūrimas ir rizikos 
pozicija 
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2. Pastato aprašymo parengimas  

Svarbi 2 ir 3 lygių darbo dalis yra pastato aprašymo parengimas. Jo paskirtis – suteikti skaidrų pagrindą palyginti 
skirtingų pastatų darnumą. Pastato aprašyme pateikta informacija taip pat bus naudojama keliems rodikliams 

normalizuoti ir rezultatams gauti. 

 

Informacija, kurios reikės pastato aprašymui parengti, apibendrinta 6 lentelėje, o išsamesnė informacija apie tai, kas 
reikalinga, pateikta lentelėje Pastato aprašymo pagal sistemą „Level(s)“ pateikimo formatas (žr. 7 lentelę). Tolesnės 
gairės ir pagalbinės lentelės, kurios padės parengti aprašymą, pateiktos pastato aprašymo techninėse gairėse, 
pateikiamose po šio naudotojo vadovo skirsnio. 

6 lentelė. Pastato aprašymui pagal sistemą „Level(s)“ parengti reikalingos informacijos apžvalga 

Aprašymas Reikalinga informacija 

1. Vieta ir klimatas 
1.1 Šalis ir regionas, kuriame yra pastatas 
1.2 Šildymo ir vėsinimo dienolaipsnių skaičius 
1.3 Klimato zona, kurioje yra pastatas 

2. Pastatų tipologija ir amžius 
2.1. Projekto rūšis 
2.2. Statybos metai  
2.3. Rinkos segmentas 

3. Kaip pastatas bus naudojamas  
3.1. Numatomos naudojimo sąlygos  
3.2. Pastato apgyvendinimo ir naudojimo modeliai 
3.3. Numatomas (arba būtinasis) naudojimo laikas 

4. Pastato modelis ir ypatybės 
4.1. Pastato forma  
4.2. Bendras naudingasis pastato grindų plotas ir taikomas matavimo standartas 
4.3. Vertintinų pastato dalių apimtis ir naudojama skirstymo į kategorijas sistema 

Kalbant apie gyvavimo ciklo požiūriu pagrįstus rodiklius, t. y. 1.2 rodiklį „Visuotinio atšilimo potencialas per 
gyvavimo ciklą“, „Gavyba–ciklo pabaiga. Gyvavimo ciklo analizė (GCA)“ ir 6.1 rodiklį „Gyvavimo ciklo sąnaudos“, 
pastato aprašyme pateikta informacija sudaro esminę vertinimo pagal sistemą „Level(s)“ dalį ir bus naudojama 
siekiant apibrėžti tai, kas gyvavimo ciklo analizės terminijoje vadinama tikslu ir taikymo sritimi. Kad galėtumėte 
geriau suprasti šį ryšį, toliau pateikiamas techninių terminų, vartojamų kartu su šiais gyvavimo ciklo rodikliais, 
vadovas ir nurodyta, kur galima rasti atitinkamą informaciją. 

Sužinokite daugiau 

Pastato aprašyme pateikiama informacija, susijusi su techniniais terminais, vartojamais kartu su gyvavimo ciklu 
grindžiamais rodikliais 

• Vertinimo objektas – fizinis pastato aprašymas ir pastato elementų, kurie bus vertinami, apimtis (žr. 4. 
Pastato modelis).  

• Funkcinis ekvivalentiškumo vienetas – būtinosios pastato techninės ypatybės ir funkcijos (žr. 2. Pastato 
rūšis ir 3. Kaip pastatas bus naudojamas). 

• Standartinis vienetas – bendras vienetas rezultatams normalizuoti, kad būtų galima atlikti palyginimą, 
t. y. poveikis aplinkai pagal 1 m2 bendro naudingojo grindų ploto (žr. 4. Pastato modelis). 

• Standartinės eksploatavimo sąlygos – numatomi pastato apgyvendinimo ir naudojimo būdai (žr. 3. Kaip 
pastatas bus naudojamas). 
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• Būtinasis naudojimo laikas – kliento reikalaujamas naudojimo laikas, kuris gali skirtis nuo standartinio 
naudojimo laiko atliekant vertinimus pagal sistemą „Level(s)“, t. y. 50 metų (žr. 3. Kaip pastatas bus 
naudojamas). 

• Kitos ypatybės – yra ir kitų kintamųjų, pavyzdžiui, klimatas arba būtinasis pastato dalių naudojimo laikas, 
kurie ilgainiui daro poveikį pastato darnumui. 

 

7 lentelė. Pastato aprašymo pagal sistemą „Level(s)“ pateikimo formatas 

Kriterijus Biurų pastatai Gyvenamieji pastatai 

1. Vieta 

1.1. Šalis ir regionas 

1.2. Šildymo ir vėsinimo dienolaipsnių skaičius 

1.3. Klimato zona 

2. Pastatų 
tipologija ir 
amžius 

2.1. Nauja statyba arba kapitalinė renovacija 

2.2. Statybos metai 

2.3. Rinkos segmentas 
– Gyvena savininkas arba skirta nuomoti 
– BOMA pastatų klasė3: 
Nuosavybės rūšis: 

 Investicinė 
 Institucinė 
 Spekuliacinė 
 Gyvena savininkas 

Nuomos rūšis (jei taikoma): 
A: Didesnis nuomos mokestis 
B. Vidutinis nuomos mokestis 
C. Mažesnis už vidutinį nuomos mokestis 

2.3. Rinkos segmentas 
Pagal būsto valdymo formą 

 Gyvena savininkas  
 Nuoma, socialinis būstas  
 Nuoma, rinkos kaina  
 Nuoma, studentai 
 Nuoma, pagyvenę asmenys 
 Kita (nurodyti) 

3. Kaip pastatas 
bus 
naudojamas? 

3.1. Naudojimo sąlygos 
Kaip apibrėžta nustatant pastato energinio naudingumo reikalavimus (pagal nacionalinį skaičiavimo 

metodą)  

3.2. Pastato apgyvendinimo ir naudojimo 
modeliai 

3.2.1. Prognozuojamas naudojimo tankumas 
 Darbo vietos plotas, išreikštas m2 vienam visą 

darbo dieną dirbančiam asmeniui  
3.2.2. Prognozuojamas apgyvendinimo modelis 

Valandų ir dienų skaičius per metus 

Netaikoma 

3.3. Numatomas (arba būtinasis) naudojimo 
laikas 
Kliento numatomas naudojimo arba investicijų 
laikymo laikotarpis metais (nurodyti, kuris) 

3.3. Numatomas (arba būtinasis) naudojimo 
laikas 
Kliento numatomas naudojimo arba investicijų 
laikymo laikotarpis arba kitu atveju garantija 
užtikrinta parduodamo turto naudojimo trukmė 

4.1. Pastato forma 
Pasirinkite: 

4.1. Pastato forma 
Pasirinkite: 

                                                           
3 BOMA (Pastatų savininkų ir vadovų asociacija), Pastatų klasių apibrėžtys, http://www.boma.org/research/Pages/building-class-
definitions.aspx.  

http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
http://www.boma.org/research/Pages/building-class-definitions.aspx
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Kriterijus Biurų pastatai Gyvenamieji pastatai 

4. Pastato 
modelis ir 
ypatybės 

 Žemas biurų kompleksas 
 Pildomas miesto kvartalas 
 Aptvertas miesto kvartalas 
 Miesto kvartalas 
 Bokštas / dangoraižis 
 Kita (nurodyti) 

 Atskiras, individualus namas 
 Blokuotasis namas 
 Sudurtinis namas 
 Daugiabutis namas 

(iki 4 aukštų / 5–9 aukštai / daugiau kaip 
9 aukštai) 

4.2. Bendras naudingasis grindų plotas 
Skaičiavimo pamatinis standartas: „IPMS Office 3“ 
(jei naudojamas kitas standartas, tai turėtų būti 
aiškiai nurodyta) 

4.2. Bendras naudingasis grindų plotas 
Plečiamų arba renovuojamų ūkių apgyvendinimo 
tvarkaraštis, pateikiant šią informaciją:  

 gyvenamųjų vienetų skaičių pagal 
tipologiją ir miegamąsias erdves 

 tvarkaraštyje nurodyto kiekvieno rūšies 
gyvenamojo vieneto grynąjį naudingąjį 
grindų plotą 

Skaičiavimo pamatinis standartas: „IPMS 
Residential 3c“ (jei naudojamas kitas standartas, 
tai turėtų būti aiškiai nurodyta) 

4.3. Vertintinų pastato dalių apimtis ir naudojama skirstymo į kategorijas sistema 
4.3.1. Vertintinų pastato dalių apimtis 
– Nurodomi visi nuokrypiai nuo sistemoje „Level(s)“ nurodytos numatytosios pastato dalies apimties 
4.3.2. Naudojama pastato dalių skirstymo į kategorijas sistema 
– Pranešama apie nacionalinę, konkrečiam sektoriui skirtą arba BIM sistemą, naudojamą informacijai 
apie pastato dalis klasifikuoti ir tvarkyti 

 

8 lentelė. Pastato aprašymo pagal sistemą „Level(s)“ pateikimo formatas (tuščias, kad būtų galima užpildyti) 

Kriterijus Biurų pastatai Gyvenamieji pastatai 

1. Vieta 

1.1. Šalis ir regionas  

1.2. Šildymo ir vėsinimo dienolaipsnių 
skaičius   

1.3. Klimato zona   

2. Pastatų 
tipologija ir 
amžius 

2.1. Nauja statyba arba kapitalinė 
renovacija  

2.2. Statybos metai  

2.3. Rinkos segmentas   

3. Kaip pastatas 
bus 
naudojamas 

3.1. Naudojimo sąlygos  

3.2. Pastato apgyvendinimo ir naudojimo 
modeliai 
3.2.1. Prognozuojamas naudojimo 
tankumas 
3.2.2. Prognozuojamas apgyvendinimo 
modelis 

 Netaikoma 

3.3. Numatomas (arba būtinasis) 
naudojimo laikas   

4.1. Pastato forma   

4.2. Bendras naudingasis grindų plotas   
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4. Pastato 
modelis ir 
ypatybės 

4.3. Vertintinų pastato dalių apimtis ir 
naudojama skirstymo į kategorijas 
sistema 
4.3.1. Vertintinų pastato dalių apimtis 
4.3.2. Naudojama pastato dalių 
skirstymo į kategorijas sistema 
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3. Gairės ir papildoma informacija, padėsianti parengti pastato aprašymą  
Šioje 2-ojo naudotojo vadovo dalyje pateikiamos papildomos gairės, kaip parengti pastato aprašymą, daugiausia 
dėmesio skiriant toliau išvardytiems pastato aprašymo kriterijams: 

 1.2. Šildymo ir vėsinimo dienolaipsnių skaičius 

 1.3. Klimato zona 

 2.1. Nauja statyba arba kapitalinė renovacija 

 3.1. Naudojimo sąlygos 

 3.2. Pastato apgyvendinimo ir naudojimo modeliai 

 3.3. Numatomas (arba būtinasis) naudojimo laikas 

 4.2. Bendras naudingasis grindų plotas 

 4.3. Vertintinų pastato dalių apimtis ir naudojama skirstymo į kategorijas sistema 

Pastato aprašymo kriterijus. 1.2. Šildymo ir vėsinimo dienolaipsnių skaičius 

Eurostato duomenimis, šildymo ir vėsinimo dienolaipsnių skaičius apibrėžiamas taip: 

 Šildymo dienolaipsnis (HDD) – tai meteorologinis techninis indeksas, skirtas apibūdinti pastatų šildymo 
energijos poreikiui, kai temperatūra mažesnė kaip 15 oC.  

 Vėsinimo dienolaipsnis (CDD) – tai meteorologinis techninis indeksas, skirtas apibūdinti pastatų vėsinimo 
(oro kondicionavimo) poreikiui, kai temperatūra didesnė kaip 24 oC.  

HDD ir CDD vertes galima gauti bet kurioje ES vietovėje, naudojant JRC fotovoltinės geografinės informacinės 
sistemos priemonę „Įprasti meteorologiniai metai“4.  

Pastato aprašymo kriterijus. 1.3. Klimato zona 

Norint palyginti pastatus visoje ES, būtina apibrėžti standartines klimato sąlygas. Taip yra todėl, kad klimatas 
regionų ir paregionių lygmeniu labai skiriasi, o kai kuriose valstybių narių dalyse klimato zonos gali būti panašios į 
kitas zonas, pvz., šiaurės Ispanijoje ir Italijoje.  

Vietovių arba miestų zonoms nustatyti taikomos 9 lentelėje nurodytos šildymo ir vėsinimo dienolaipsnių ribinės 
vertės. Dėl tokio skirstymo į zonas galima klasifikuoti bet kurią ES vietovę. Pavyzdžiui, Palermas priklauso 1 zonai, 
kurioje nustatyta daugiau kaip 1 200 vėsinimo dienolaipsnių ir mažiau kaip 1 500 šildymo dienolaipsnių.  

9 lentelė. Klimato zonos ir atitinkami šildymo ir vėsinimo dienolaipsnių intervalai5 

Klimato 
zona 

Kriterijai 
Atitinkami miestai Šildymo 

dienolaipsniai 
Vėsinimo 

dienolaipsniai 
1 zona < 1 500 > 1 200 Atėnai – Larnaka – Luga – Katanija – Sevilija – Palermas 
2 zona < 1 500 > 800–1 200 Lisabona – Madridas – Marselis – Roma 
3 zona > 1 500–3 000 400-800 Bratislava – Budapeštas – Liubliana – Milanas – Viena 

4 zona > 1 500–3 000 < 400 
Amsterdamas – Berlynas – Briuselis – Kopenhaga – 

Dublinas – Londonas – Makonas – Nansi – Paryžius – Praha – 
Varšuva 

5 zona > 3 000 < 400 Helsinkis – Ryga – Stokholmas – Gdanskas – Tovarnė 

                                                           
4 Jungtinis tyrimų centras, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – TMY generator 
https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy.  
5 „Ecofys“ (2013 m.) ir JRC (2018 m.) duomenys. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy
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Pastato aprašymo kriterijus. 2.1. Nauja statyba arba kapitalinė renovacija 

Pastatų energinio naudingumo direktyvoje kapitalinė renovacija apibrėžiama taip:  

„pastato renovacija, kai: 

a) visa pastato apvalkalo arba techninių pastato sistemų renovacijos kaina sudaro daugiau kaip 25 % 
pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės; 

arba 

b) renovuojama daugiau nei 25 % pastato apvalkalo ploto; 

Valstybės narės pasirinktinai gali taikyti a arba b punktą.“ 

 

Pastato aprašymo kriterijus. 3.1. Naudojimo sąlygos 

Pastato naudojimo sąlygos paprastai apibrėžiamos pagal nacionalinį pastato energijos poreikio apskaičiavimo 
metodą. Numatytosios naudojimo sąlygos nustatytos standarto EN 16798-1 C priede skirtingoms biurų ir 
gyvenamųjų pastatų zonoms.  

 

Pastato aprašymo kriterijus. 3.2. Pastato apgyvendinimo ir naudojimo modeliai 

Prognozuojamą biuro pastato naudojimo tankumą galima apskaičiuoti darbo vietų skaičių ir kiekvienos darbo vietos 
užimamą plotą susiejant su pastate visą darbo dieną dirbsiančių darbuotojų skaičiumi6. 

Tankumas pagal darbo vietas 

Orientaciniai vidutinio pastato naudojimo tankumo intervalai, išreikšti m2 vienai darbo vietai, yra tokie: 

 Didelis pastato naudojimo tankumas: < 7 m2 vienai darbo vietai 

 Vidutinis pastato naudojimo tankumas: 8–13 m2 vienai darbo vietai 

 Mažas pastato naudojimo tankumas: > 14 m2 vienai darbo vietai 

Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai 

Pastatą naudojančių asmenų skaičius apskaičiuojamas remiantis etato ekvivalentais. Kad galėtų būti laikomas 
patalpose dirbančiu darbuotoju, darbuotojas turi naudotis patalpomis kaip pagrindine baze ir tikėtis ten dirbti dalį 
įprastos darbo savaitės. Reguliaraus darbo užmokesčio negaunančių darbuotojų, pvz., personalo konsultantų, 
rangovų ir kitų užsakomųjų paslaugų teikėjų, darbo laikas etato ekvivalentais išreiškiamas taip: 

 darbuotojai, paprastai dirbantys daugiau kaip 30 valandų per savaitę: 1,00; 

 darbuotojai, paprastai dirbantys 20–30 valandų per savaitę: 0,75; 

 darbuotojai, paprastai dirbantys 15-20 valandų per savaitę: 0,50; 

 darbuotojai, paprastai dirbantys mažiau kaip 15 valandų per savaitę: 0,25. 

Naudojimo modeliai 

Numatytieji naudojimo modeliai nustatyti standarto EN 16798-1 C priede skirtingoms biurų ir gyvenamųjų pastatų 
zonoms.  

                                                           
6 Better Buildings Partnership (2010). Sustainability Benchmarking Toolkit for Commercial Buildings Principles for best practice. 
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Pastato aprašymo kriterijus. 3.3. Numatomas (arba būtinasis) naudojimo laikas 

Ataskaitinis tyrimo laikotarpis, taikytinas visiems pastatams, vertinamiems pagal sistemą „Level(s)“, yra 50 metų. 
Naudotojai gali papildomai pranešti apie pastato darnumą per kliento numatytą naudojimo laiką arba investicijų 
laikymo laikotarpį, kuris gali būti trumpesnis arba ilgesnis už ataskaitinį tyrimo laikotarpį.  

 

Pastato aprašymo kriterijus. 4.2. Bendras naudingasis grindų plotas 

Pagrindinis standartinis vienetas, naudotinas visoje sistemoje „Level(s)“, yra vienas kvadratinis metras (m2) 
naudingojo patalpų grindų ploto.  

Kaip pamatiniai standartai naudojami tarptautiniai turto vertinimo standartai (angl. IPMS), taikomi biurams ir 
gyvenamiesiems pastatams. IPMS standartai iš esmės yra lygiaverčiai EN ISO 52000-1 apibrėžtai ataskaitinei sričiai, 
t. y. grynosios patalpų erdvės, apimančios bendro judėjimo plotus, esančius šilumos apvalkale, matavimui.  

10 lentelėje nurodyti konkretūs naudotini IPMS standartai kartu su tais elementais, kurie turi būti įtraukti arba 
neįtraukti į grindų ploto matavimą. Visais atvejais palyginimo tikslais nurodomas taikytas metodas.  

 

10 lentelė. Standartinės patalpų grindų ploto apibrėžtys, naudotinos biurų ir gyvenamųjų pastatų atveju7 

 Biuro pastatas 
(IPMS 3 matavimo standartas) 

Gyvenamasis pastatas 
(IPMS 3B matavimo standartas) 

Įtraukiama 

Visos vidinės sienos ir kolonos kiekvienam asmeniui 
skirtoje zonoje.  
Judėjimo zona asmeniui skirtoje zonoje ir zonos, 
kuriomis naudojasi skirtingi asmenys. 
Grindų plotas matuojamas pagal vidinę sienų apdailą 
arba nuomininkų bendrai naudojamų sienų centrinę 
liniją.  

Išskirtinės paskirties plotas, įskaitant vidinių sienų ir 
kolonų užimamą grindų plotą. 
Grindų plotas matuojamas pagal vidinę apdailą ir visų 
viso aukščio vidinių sienų paviršių su apdaila. 
Visiškai įstiklintos pertvaros nelaikomos nuolatinėmis 
vidinėmis sienomis. 

Išimtys 

Tos pastato dalys, kuriose yra bendro naudojimo 
arba bendra infrastruktūra, kuri laikui bėgant 
nekinta:  
 laiptai,  
 eskalatoriai,  
 liftai ir variklio patalpos,  
 tualetai,  
 valytojų spintelės,  
 patalpos, kuriose laikomi augalai,  
 priešgaisrinės patalpos ir  
 sandėliukai. 

 Vidaus kiemai 
 Atviros automobilių stovėjimo aikštelės, kurios 

gali būti matuojamos arba apibrėžiamos pagal 
vietų skaičių 

 Laiptų aikštelės 
 Angos, kurių plotas, įskaitant gaubiančią 

sienelę, yra didesnis kaip 0,25 m2 

Atskiri 
elementai 

Nurodyti atskirai: 
 Balkonai  
 Pasažai  
 Išimtiniais atvejais naudojamos terasos ant 

stogo 

Nurodyti atskirai: 
 Mansardos, pusrūsiai, rūsiai 
 Išimtiniais atvejais naudojami balkonai ir 

verandos 
 Uždari garažai 
 Riboto naudojimo zonos 

 

                                                           
7 International Property Measurement Standards Coalition. International Property Measurement Standards: Office Buildings, November 2014 
ir Residential buildings, September 2016. 
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Pastato aprašymo kriterijus 4.3. Vertintinų pastato dalių apimtis ir naudojama skirstymo į kategorijas 
sistema 

Siekiant nuoseklumo pastatas apibrėžiamas pagal mažiausią pastato dalių ir susijusių elementų, iš kurių jos 
pagamintos, apimtį. Tai nustatyta 11 lentelėje. Statybos produktai, kuriuos įsigyja ir sumontuoja pastatų gyventojai, 
į taikymo sritį nepatenka.  

11 lentelė. Pastato dalių ir elementų mažiausia apimtis pagal sistemą „Level(s)“8 

Pastato dalys Susiję pastato elementai 
Korpusas (pagrindas ir antstatas) 

Pamatai (pagrindas) 
Poliai 
Rūsiai 
Sulaikomosios sienos 

Atraminis konstrukcijos 
rėmas 

Rėmas (sijos, kolonos ir plokštės) 
Viršutiniai aukštai 
Išorinės sienos 
Balkonai 

Neatraminiai elementai 
Žemutinio aukšto plokštė 
Vidinės sienos, pertvaros ir durys 
Laiptai ir rampos 

Fasadai 
Išorinių sienų sistemos, plakiravimo ir pridengimo įtaisai 
Fasado angos (įskaitant langus ir išorines duris) 
Išorės dažai, dangos ir tinkas 

Stogas 
Konstrukcija 
Apsauga nuo atmosferos poveikio 

Automobilių stovėjimo 
aikštelės 

Antžeminės ir požeminės (sklype prie pastato ir skirtos pastato gyventojams)9 

Pagrindas (reikmenys, įrengimai ir paslaugos) 

Reikmenys ir įranga 

Sanitariniai įrenginiai 
Spintelės, drabužių spintos ir stalviršiai (jei įrengti gyvenamosios paskirties nuosavybėje) 
Lubos  
Sienų ir lubų apdaila  
Grindų danga ir apdaila  

Įmontuota apšvietimo 
sistema 

Šviestuvai  
Valdymo sistemos ir jutikliai 

Energijos tiekimo sistema 
Šildytuvas ir paskirstymas 
Aušintuvas ir paskirstymas 
Elektros energijos gamyba ir paskirstymas 

Vėdinimo sistema 
Oro kondicionavimo blokas  
Vamzdžių tiesimas ir paskirstymas 

Sanitarinės sistemos 

Šalto vandens paskirstymas 
Karšto vandens paskirstymas 
Vandens valymo sistemos 
Nuotekų šalinimo sistema 

Kitos sistemos 

Liftai ir eskalatoriai 
Gaisro gesinimo įrenginiai 
Ryšių ir saugumo įrenginiai 
Telekomunikacijų ir duomenų įrenginiai 

                                                           
8 Pagal CEN (2011 m.), BCIS (2012 m.), DGNB (2014 m.) ir BRE (2016 m.). 
9 Jeigu požeminė automobilių stovėjimo aikštelė (naudojamas plotas ir eismo plotas) sudaro daugiau kaip 25 proc. viso naudingojo grindų ploto, 
požeminės stovėjimo aikštelės eismo plotas turi būti atimamas iš bendro naudingojo grindų ploto. 
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Išorės darbai 

Viešosios paslaugos 
Jungtys ir nukreipimai 
Pastotės ir įranga 

Kraštovaizdis 
Grindinys ir kitos kietos dangos 
Tvoros, turėklai ir sienos 
Nuotekų šalinimo sistemos 
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