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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)“, 1-asis naudotojo vadovas. Bendros sistemos 
„Level(s)“ įvadas (1.1 leidinio versija).  
 
 
Pavadinimas 
Bendra ES biurų ir gyvenamųjų pastatų pagrindinių darnumo rodiklių sistema Level(s), 1-asis 
naudotojo vadovas. Bendros sistemos „Level(s)“ įvadas (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. 
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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 naudotis šiuo sistemos „Level(s)“ naudotojo vadovu 
„Level(s)“ yra pagrindinių pastatų darnumo rodiklių sistema. Ji gali būti naudojama teikiant ataskaitas 
dėl naujų statinių ir kapitalinės renovacijos projektų ir gerinant jų darnumą. Papildomi dokumentai 
parengti taip, kad jais galėtų naudotis visi šiame procese dalyvaujantys subjektai.  

Rekomenduojame perskaityti šį naudotojo vadovą, kad susipažintumėte su pagrindinėmis sistemos 
„Level(s)“ sąvokomis ir sužinotumėte, kaip šią sistemą galima pritaikyti statybos projektui. Šioje 
medžiagoje pateikiama tokia informacija: 

1. kas yra sistema „Level(s)“ ir kaip ją galima naudoti: pagrindiniai sistemoje „Level(s)“ 
nagrinėjami darnumo aspektai, pastatų rūšys ir specialistai, kuriems skirta ši sistema; 

2. bendra darnumo samprata: pagrindinės makrotikslų ir rodiklių, kuriais grindžiama bendra 
samprata, sąvokos ir kaip jais naudotis; 

3. kaip veikia sistema „Level(s)“: kokie yra lygiai ir kaip juos galima naudoti pastatų darnumui 
palyginti, analizuoti ir optimizuoti; 

4. darnumo aspektas: trumpi informaciniai pranešimai, kuriuos galima naudoti norint daugiau 
sužinoti apie kiekvieną iš toliau nurodytų svarbiausių sąvokų, kuriomis grindžiama sistema 
„Level(s)“:  

- viso gyvavimo ciklo ir žiediškumo principas 

- darnumo atotrūkio mažinimas  

- darnios renovacijos užtikrinimas  

- darnumo įtaka vertei.  
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1. Įvadinis informacinis pranešimas Nr. 1. Kas yra sistema „Level(s)“ ir kaip galima 
ja naudotis? 

„Level(s)“ yra bendra ES pagrindinių pastatų darnumo rodiklių sistema. Šiame informaciniame 
pranešime apibūdinami pagrindiniai sistemoje „Level(s)“ nagrinėjami darnumo aspektai, taip pat 

pastatų rūšys ir kokiems specialistams skirta ši sistema. 

 

Sistema „Level(s)“ sukurta taip, kad specialistai, dalyvaujantys planuojant, rengiant, finansuojant ir 
įgyvendinant statybos projektus, galėtų aiškiai prisidėti prie platesnio masto aplinkos būklės gerinimo 
Europos lygmeniu. Ja siekiama nustatyti bendrą pastatų darnumo sampratą, apibrėžiant pagrindinius 
biurų ir gyvenamųjų pastatų darnumo rodiklius.  

Sistemoje „Level(s)“ pateikiamas rodiklių ir bendrų kriterijų rinkinys pastatų darnumui per visą jų 
gyvavimo ciklą įvertinti, atsižvelgiant į šiuos aspektus: 

• aplinkosauginį veiksmingumą; 

• sveikatą ir patogumą;  

• gyvavimo ciklo sąnaudas ir vertę;  

• galimą riziką būsimam darnumui. 

 

1.1. Kas gali ja naudotis? 

Bendra sistema „Level(s)“ parengta atsižvelgiant į tris pagrindines projektų dalyvių grupes ir gali suteikti 
įvairių privalumų (žr.  1 lentelę):  

• projektų rengimo grupes, įskaitant architektus, inžinierius, sąmatininkus ir specialistus 
konsultantus; 

• klientus ir investuotojus, įskaitant turto savininkus, plėtotojus, valdytojus ir investuotojus; 

• viešosios politikos formuotojus ir perkančiuosius subjektus nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygmenimis. 

Šie dalyviai apima tiek viešus, tiek privačius klientus ir statybos projektų vadovus. Visose gairėse dėl 
bendros sistemos „Level(s)“ naudojimo pateikiami šioms tikslinėms grupėms skirti nurodymai.  

 

1 lentelė. Galimi sistemos „Level(s)“ naudojimo privalumai 

Projektų dalyviai Galimi sistemos „Level(s)“ naudojimo privalumai 

Projektų rengimo 
grupės  
(įskaitant projektų 
vadovus, 
architektus, 
inžinierius ir 
sąmatininkus) 

 – Joje nustatoma paprasta struktūra, kurią galima pateikti klientams 
siekiant, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama darnumo aspektams. 

 – Ji padeda naudotojui kiekviename projekto etape, joje pateikiamos 
aiškinamosios pastabos, kaip atlikti tikslius pastato darnumo 
vertinimus.  

 – Joje daugiausia dėmesio skiriama užbaigto pastato darnumui ir 
veiksmams, kurių reikia imtis projektavimo etapu, kad būtų užtikrintas 
didelis darnumas. 

 – Ji leidžia rinktis, kiek išsamiai norima atsižvelgti į darnumo aspektus 
projektavimo procese. 

Klientai ir 
investuotojai 
(įskaitant turto 
savininkus, 

 – Joje pateikiamas aiškus prioritetinių darnumo aspektų, į kuriuos 
reikia atkreipti dėmesį, rinkinys ir juo remiantis galima duoti 
nurodymus projektavimo specialistams. 
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Projektų dalyviai Galimi sistemos „Level(s)“ naudojimo privalumai 

plėtotojus ir 
investuotojus) 

 – Ja užtikrinamas darnumo vertinimo ataskaitų ir susijusių duomenų, 
skaičiavimo metodų ir prielaidų skaidrumas.  

 – Joje dėmesys sutelkiamas į atotrūkio tarp projektinio ir faktinio 
darnumo mažinimą. 

 – Joje nustatoma, kaip su pastato darnumu susijusios sąnaudos ir rizika 
gali būti orientuotos į ateitį ir valdomos siekiant užtikrinti ilgalaikę 
vertę. 

 – Joje numatomos priemonės, padedančios nustatyti galimybes 
pratęsti eksploatavimo trukmę, pagerinti vidaus aplinkos kokybę ir 
padidinti ilgalaikę pastato turto vertę. 

Viešosios politikos 
formuotojai ir 
perkantieji 
subjektai 
(vietos, regionų ir 
nacionaliniu 
lygmenimis) 

 – Joje pateikiamas aiškus prioritetinių darnumo aspektų, į kuriuos 
reikia atkreipti dėmesį, rinkinys ir standartizuotas reikalavimų, kuriuos 
turi atitikti nauji ir renovuoti pastatai, nustatymo būdas. 

 – Ja galima grįsti veiksmus ir reikalavimus, galinčius prisidėti prie 
valstybių narių, regioninių ir vietos valdžios institucijų išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimo tikslų ir platesnio masto darnumo 
tikslų. 

 – Joje daug dėmesio skiriama darnumo aspektams, susijusiems su 
nuolatiniu tiesioginiu valdžios institucijų ir agentūrų finansiniu 
interesu, pavyzdžiui, eksploatavimo ir priežiūros sąnaudoms. 

 – Ji apima rodiklius, kuriais vertinami pastato patogumo ir gerovės 
aspektai bei jo vidaus aplinka, pavyzdžiui, patalpų oro kokybė, 
šiluminis komfortas. 

 – Joje pateikiamos rekomendacijos, kaip stebėti ir tikrinti gyvenamo 
pastato darnumą. 

 

1.2. Kam ji gali būti naudojama? 

Sistema „Level(s)“ suteiks vertingos informacijos ir duomenų, kad galėtumėte suprasti, didinti ir 
optimizuoti pastato darnumą. Naudojant sistemą „Level(s)“ ir teikiant statybos projekto darnumo 
ataskaitas, renkami, tvarkomi ir apdorojami įvairūs su pastato darnumu susiję duomenys. Su sistema 
„Level(s)“ susijusių duomenų pavyzdžiai apima toliau pateikiamoje lentelėje nurodytus duomenis.  

2 lentelė. Duomenų vienetai, susiję su pastato išteklių naudojimu ir vidaus aplinka 

Išteklių naudojimas Susiję duomenų vienetai 

Energijos vartojimas ir 
vandens naudojimas 

- Suvartojimas (apskaičiuotas ir stebimas) 
- Susijęs išmetamas CO2 ekvivalento kiekis 
- Susijusios sąnaudos 

Pastato elementai ir 
medžiagos 

- Sąmata (projekto ir faktinė) 
- Susijęs išmetamas CO2 ekvivalento kiekis 
- Susijusios sąnaudos 
- Susiję naudingo tarnavimo laiko įverčiai 

Pastatų projektai ir 
konstrukcijos 

- Pritaikomumo ypatybės (didinančios bendrą balą) 
- Išardymo ypatybės (didinančios bendrą balą) 
- Susijusios sąnaudos 

Priežiūros planai 
- Priežiūros ir pakeitimo ciklai 
- Susijusios sąnaudos 

Vidaus aplinka 
- Vėdinimo sparta (apskaičiuota ir išmatuota) 
- Išbandytas statybos produktų išmetamųjų teršalų kiekis (projektinis ir 

faktinis) 
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Išteklių naudojimas Susiję duomenų vienetai 
- Oro kokybės stebėsena ir mėginių ėmimo rezultatai 
- Šiluminės sąlygos (apskaičiuotos ir išmatuotos) 
- Apšvietimas ir regimasis patogumas 
- Triukšmo lygiai ir akustinis patogumas 

 

Be pranešimo apie rezultatus, kiekvieno pastato darnumas gali būti nagrinėjamas, pavyzdžiui, siekiant 
pagrįsti, be kita ko, šiuos aspektus: 

• projekto savybes ir specifikacijas, kuriomis galima padidinti darnumą; 
• poveikio aplinkai atžvilgiu reikšmingus elementus per visą gyvavimo ciklą; 
• būsimo darnumo scenarijus, kuriems gali turėti įtakos projektavimo etapo sprendimai; 
• projektavimo sprendimus ir pasirinkimus, kurie gali turėti įtakos vidaus aplinkos kokybei; 
• trumpalaikes, vidutinės trukmės ir ilgalaikes sąnaudas per pastato gyvavimo ciklą; 

mastą, kuriuo buvo pasiekti projekto darnumo įverčiai, palyginti su faktiniu arba išmatuotu darnumu. 
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2. Įvadinis informacinis pranešimas Nr. 2. Bendra darnumo samprata 

Šiame informaciniame pranešime pristatomi ir aprašomi strateginiai sistemos „Level(s)“ prioritetai – 
jos šeši makrotikslai. Tada pristatoma 16 rodiklių, kurie savo ruožtu suteikia galimybę įvertinti, kiek 

pavieniai statybos projektai prisideda prie kiekvieno iš šių makrotikslų įgyvendinimo. 

 

2.1. Šeši makrotikslai 

Bendra sistema „Level(s)“ grindžiama šešiais makrotikslais. Jie atitinka strategines prioritetines sritis, 
kuriose pastatai turėtų prisidėti siekiant ES ir valstybių narių politikos tikslų energetikos, medžiagų 
naudojimo, atliekų tvarkymo, vandens ir patalpų oro kokybės srityse. Makrotikslų apžvalga pateikiama 
toliau 2 pav.  

 
2 pav. Sistemos „Level(s)“ šeši makrotikslai 

 

Svarbu, kad kiekvieno iš šių strateginių prioritetų atveju būtų galima įvertinti atskirų statybos projektų 
indėlį ir darnumą. Todėl buvo parengti rodikliai, leidžiantys įvertinti darnumą pagal kiekvieną 
makrotikslą.  3 lentelėje pateikiama daugiau informacijos apie jų apibrėžtį ir aprėptį.  

 

1 makrotikslas. Per 
pastato gyvavimo 
ciklą išmetamas 
ŠESD ir oro teršalų 
kiekis

2 makrotikslas.
Tausaus išteklių 
naudojimo ir 
žiediniai 
medžiagų ciklai

3 makrotikslas.
Efektyvus 
vandens išteklių 
naudojimas

4 makrotikslas.
Sveikos ir 
patogios erdvės

5 makrotikslas.
Prisitaikymas 
prie klimato 
kaitos ir 
atsparumas jai

6 makrotikslas.
Optimizuotos 
gyvavimo ciklo 
sąnaudos ir vertė
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3 lentelė. Kiekvieno sistemos „Level(s)“ makrotikslo apibrėžtis ir aprėptis 

Makrotikslas Apibrėžtis Aprėptis ir pagrindinio dėmesio sritys 

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

 

Kuo labiau sumažinti bendrą per pastato 
gyvavimo ciklą1, nuo gavybos iki ciklo 
pabaigos, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, daugiausia dėmesio 
skiriant teršalams, susijusiems su pastato 
energijos vartojimu ir įkūnytąja energija. 

Veiksmai pastatų lygmeniu, daugiausia dėmesio skiriant šiems tikslams:  

• beveik nuliniam energijos suvartojimui naudojimo etapu, taip pat 
ekonomiškai efektyvių ir mažai teršalų išmetančių ir (arba) netaršių 
energetikos technologijų ir infrastruktūros indėliui;  

• per pastato gyvavimo ciklą išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui, įskaitant išmetamą kiekį, susijusį su produktų gamyba, 
priežiūra, remontu, pritaikymu, renovacija ir gyvavimo ciklo 
pabaiga.  

Vertinant pastato darnumą ypatingas dėmesys skiriamas galimiems 
kompromisams, susijusiems su įkūnytaisiais išmetamaisiais teršalais ir 
naudojimo (eksploatavimo) etapo išmetamaisiais teršalais, kad per visą 
gyvavimo ciklą būtų galima kuo labiau sumažinti bendrą išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį. 

2 makrotikslas. 
Tausaus išteklių 
naudojimo ir žiediniai 
medžiagų gyvavimo 
ciklai  

Optimizuoti pastatų projektavimą, inžineriją 
ir formą, kad būtų palaikomi tausūs ir 
žiediniai srautai, išplėsta ilgalaikė materialinė 
nauda ir sumažintas reikšmingas poveikis 
aplinkai. 

Veiksmai pastatų lygmeniu, daugiausia dėmesio skiriant medžiagų naudojimo 
efektyvumui ir žiediškumui. Tai apima visą gyvavimo ciklą vykdomus veiksmus, 
susijusius su:  

• pastatų projektavimu;  

• struktūrine inžinerija ir statybos valdymu;  

• statybos produktų gamyba;  

• pakeitimo ciklais ir lankstumu, siekiant prisitaikyti prie pokyčių; 

• išardymo potencialu.  
Bendras tikslas – optimizuoti medžiagų naudojimą, sumažinti atliekų kiekį ir 
projektuojant bei pasirenkant medžiagas taikyti žiediškumo principą.  

                                                           
1 Per visą gyvavimo ciklą išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis kartais vadinamas per visą gyvavimo ciklą išmetamu anglies dioksido kiekiu arba anglies dioksido pėdsaku. 
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Makrotikslas Apibrėžtis Aprėptis ir pagrindinio dėmesio sritys 

3 makrotikslas. 
Efektyvus vandens 
išteklių naudojimas 

 

Efektyviai naudoti vandens išteklius, ypač 
srityse, kuriose nustatytas ilgalaikis arba 
numatomas vandens trūkumas. 

Veiksmai pastatų lygmeniu, visų pirma esančių vietovėse, kurioms būdingas 
nuolatinis arba sezoninis vandens trūkumas. Tai galėtų apimti efektyvumo 
didinimo priemones, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti vandens 
naudojimą, taip pat tiekimo valdymo priemones, pavyzdžiui, buitinių 
nuotekų pakartotinį naudojimą ir lietaus vandens surinkimą, siekiant 
pasinaudoti alternatyviais šaltiniais. 

4 makrotikslas. Sveikos 
ir patogios erdvės 

 

Kurti pastatus, kuriuose būtų patogu, malonu 
bei naudinga gyventi ir dirbti ir kurie saugotų 
žmonių sveikatą. 

Veiksmai pastatų lygmeniu, kuriais siekiama spręsti esminius vidaus aplinkos 
kokybės klausimus, turinčius įtakos gyventojų sveikatai, patogumui ir 
produktyvumui. Keturi svarbiausi klausimai:  

• patalpų oro kokybė atsižvelgiant į konkrečius kriterijus ir teršalus;  

• šiluminio komforto lygis vidutiniais metais;  

• dirbtinės ir natūralios šviesos kokybė ir susijęs regimasis patogumas; 

• pastato medžiagų pajėgumas apsaugoti gyventojus nuo vidaus ir 
išorės triukšmo šaltinių. 

5 makrotikslas. 
Prisitaikymas prie 
klimato kaitos ir 
atsparumas jai 

 

Pastato būsimo darnumo užtikrinimas 
atsižvelgiant į numatomus būsimus klimato 
pokyčius, siekiant apsaugoti gyventojų 
sveikatą ir patogumą ir kuo labiau sumažinti 
ilgalaikę riziką turto vertei ir investicijoms. 

Veiksmai pastatų lygmeniu, kuriais siekiama prisitaikyti prie šių rūšių rizikos ir 
užtikrinti atsparumą jai: 

• vasarą padidėjusio perkaitimo ir netinkamo šildymo žiemą, nes tai 
gali sukelti nepatogumų ir pakenkti sveikatai; 

• padidėjusios ekstremalių oro sąlygų, kurios gali kelti pavojų pastato 
dalių saugumui ir vientisumui, rizikos;  

• padidėjusios potvynių, dėl kurių gali padidėti drenavimo 
sistemoms tenkantis spaudimas ir būti sugadintos konstrukcijos bei 
medžiagos, rizikos.  

6 makrotikslas. 
Optimizuotos 
gyvavimo ciklo 
sąnaudos ir vertė 

 

Optimizuoti pastatų gyvavimo ciklo sąnaudas 
ir vertę, kad būtų atsižvelgta į ilgalaikio 
darnumo didinimo galimybes, įskaitant 
įsigijimą, eksploatavimą, priežiūrą, 
atnaujinimą, pašalinimą ir eksploatavimo 
pabaigą. 

Veiksmai ir sprendimų priėmimas pastatų lygmeniu, grindžiami ilgalaike 
tvaresnių pastatų viso gyvavimo ciklo sąnaudų ir rinkos vertės apžvalga, 
įskaitant:  

• mažesnių gyvavimo ciklo sąnaudų ir našesnių bei patogesnių erdvių 
gyventi ir dirbti užtikrinimą; 
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Makrotikslas Apibrėžtis Aprėptis ir pagrindinio dėmesio sritys 

• teigiamą įtaką vertės nekilnojamojo turto rinkoje nustatymui ir 
rizikos lygiui.  
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2.2. Pagrindiniai rodikliai 

Sistemą „Level(s)“ sudaro 16 pagrindinių rodiklių. Kiekvienas rodiklis pasirinktas pastato darnumui ir indėliui siekiant 
konkretaus makrotikslo įvertinti. Rodiklių ir jų matavimo vienetų apžvalga pateikiama tolesnėje lentelėje. 

4 lentelė. Makrotikslų ir jų atitinkamų rodiklių bei matavimo vienetų apžvalga 

Makrotikslas Rodiklis Matavimo vienetas 

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) 

1.2. Visuotinio atšilimo 
potencialas per gyvavimo ciklą 

kg CO2 ekvivalentų vienam kvadratiniam 
metrui per metus (kg CO2 ekv./m2 per 
metus) 

2. Tausaus išteklių 
naudojimo ir žiediniai 
medžiagų gyvavimo 

ciklai 

2.1. Kiekių, medžiagų ir 
eksploatavimo trukmės aprašas kiekio vienetai, masė ir metai 

2.2. Statybos ir griovimo atliekos 
bei medžiagos 

kg atliekų ir medžiagų vienam bendro 
naudingojo ploto m2 

2.3. Projektavimas atsižvelgiant į 
pritaikomumą ir renovaciją pritaikomumo balas 

2.4. Projektavimas atsižvelgiant į 
išardymą, pakartotinį naudojimą 

ir antrinį perdirbimą 
išardymo balas 

3. Efektyvus vandens 
išteklių naudojimas 

3.1. Vandens suvartojimas 
naudojimo etapu m3 vandens per metus vienam gyventojui 

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 ciklo analizės 
koeficientas, pelėsiai, benzenas, kietosios 
dalelės, radonas 

4.2. Laikas, praleidžiamas už 
šiluminio komforto ribų 

laiko, praleidžiamo už komforto ribų 
šildymo ir vėsinimo sezonais, procentinė 
dalis 

4.3. Apšvietimas ir regimasis 
patogumas 1 lygio kontrolinis sąrašas 

4.4. Akustika ir apsauga nuo 
triukšmo 1 lygio kontrolinis sąrašas 

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)  

5.2. Didesnė ekstremalių oro 
sąlygų rizika 1 lygio kontrolinis sąrašas (rengiamas) 

5.3. Padidėjusi potvynių rizika 1 lygio kontrolinis sąrašas (rengiamas) 

6.1. Gyvavimo ciklo sąnaudos EUR už kvadratinį metrą per metus 
(EUR/m² per metus ) 
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6. Optimizuotos 
gyvavimo ciklo 

sąnaudos ir vertė 

6.2. Vertės kūrimas ir rizikos 
pozicija 1 lygio kontrolinis sąrašas 

Dauguma pagrindinių rodiklių turi vieną matavimo vienetą. Tačiau yra keletas svarbių išimčių, kai darnumą reikia 
vertinti ir apie jį pranešti kitaip: 

• Sudėtiniai rodikliai (1.2, 2.2, 4.1). Šie rodikliai yra sudėtingesni ir juos sunku susieti tik su vienu matavimo 
vienetu. Todėl juos sudaro keli susiję matavimo vienetai, į kuriuos reikia atsižvelgti drauge, kad būtų galima 
suprasti pastato darnumą.  

• Kokybiniai vertinimai (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2). Šiuo metu šie rodikliai neturi sutarto kiekybinio vieneto ar 
matavimo vienetų, todėl galima pateikti kokybinio vertinimo rezultatus.  

• Informacijos teikimas (2.1). Šis rodiklis skirtas tam, kad naudotojai būtų skatinami tvarkyti ir apdoroti 
konkrečius pastato duomenis ir taip padėtų įgyvendinti gyvavimo ciklo principą. 

 

2.3. Viso gyvavimo ciklo analizė (GCA) 

Bendroje sistemoje „Level(s)“ į pastatų darnumą žvelgiama iš viso gyvavimo ciklo perspektyvos. Siekiant visapusiškai 
tai paremti, pagrindiniai 1, 2 ir 3 makrotikslų rodikliai papildomi holistiniu pastato poveikio aplinkai vertinimu – 
pastato viso gyvavimo ciklo analize (GCA). Atliekant gyvavimo ciklo analizę, su pastatu siejamas poveikis aplinkai gali 
būti kiekybiškai įvertintas, o reikšmingiausios sritys – bendrai nurodomos kaip „karštieji taškai“ – gali būti nustatytos 
ir naudojamos kaip atskaitos taškas didinant darnumą.  

 

5 lentelė. Aplinkos makrotikslai ir gyvavimo ciklo analizės (GCA) rodikliai 

1–3 makrotikslai. Viso gyvavimo ciklo analizė (GCA) 
Viso gyvavimo 

ciklo analizė 
(GCA): poveikio 

kategorijos 
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 Klimato kaita 

 Ozono 
sluoksnio 
ardymas 

 Rūgštėjimas 

 Gėlo 
vandens 
eutrofikacija 

 Jūros 
vandens 
eutrofikacija 

 Eutrofikacija 
sausumoje 

 Fotochemini
s ozono 
susidarymas 

 Abiotinių 
išteklių 
išeikvojimas 
– mineralai 
ir metalai 

 Abiotinių 
išteklių 
išeikvojimas 
– iškastinis 
kuras 

 Vandens 
naudojimas 

 
  

Griovimas

Eksploatavimas 
ir priežiūra

Analizė

Dokumentavimas

Gamyba

Statyba
4D / 5D

Statybos 
logistika

Programavimas

Koncepcinis 
projektavimas

Detalus 
projektavimas

Renovacija
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3. Įvadinis informacinis pranešimas Nr. 3. Kaip veikia sistema „Level(s)“ 

Šiame informaciniame pranešime pateikiama ir aprašoma bendros sistemos struktūra ir jos organizavimo būdas. 
Ypatingas dėmesys skiriamas trims lygiams, kurie leidžia naudotojams pasirinkti, kokia pažanga gali būti padaryta 

vertinant pastato darnumą ir teikiant jo darnumo ataskaitas. 

 

3.1. Trys lygiai (angl. Levels) 

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 ir eksploatacinį pastato darnumą.  

 
3 pav. Lygiai – nuo koncepcinio projektavimo iki eksploatacinio darnumo 

 

1L
Koncepcinis 
projektavimas

2L
Detalus 
projektavimas 
ir statyba

3L
Užbaigtas ir 
naudojamas 
pastatas
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3.2. Palyginamumo užtikrinimas 

Sistema „Level(s)“ sudaryta taip, kad būtų užtikrintas būtiniausias funkciniu požiūriu lygiaverčių pastatų 
palyginamumo lygis. Siekiant užtikrinti, kad remiantis kiekybiniais rezultatais būtų galima atlikti prasmingus 
palyginimus, kiekvieno rodiklio atveju pateikiami konkretūs nurodymai ir gairės. Tam reikia, kad naudotojai laikytųsi 
toliau pateiktame intarpe išdėstytų punktų. 

Siekiant remti sistemos „Level(s)“ naudojimą visoje ES, taip pat laikomasi lygiavertiškumo principo. Praktiškai tai 
reiškia, kad gali būti taikomos nacionalinės priemonės ir metodai, taip pat tam tikros privačios priemonės ir metodai, 
jei jie yra aiškiai priimtini pagal sistemą „Level(s)“ kiekvieno rodiklio atveju pateikiamuose nurodymuose. Jei taikoma 
viena iš šių priemonių ar metodų, apie tai visada pranešama kartu su rezultatais. 

 
Sužinokite daugiau 
Elementai, kuriais grindžiamas palyginamumas naudojant sistemą „Level(s)“: 
 

• bendrų matavimo vienetų naudojimas; 
• pastato aprašymo pagal sistemą „Level(s)“ parengimas; 
• nurodytų pamatinių standartų ir metodų taikymas;  
• reikalaujamas ataskaitų dėl pagrindinių kriterijų, prielaidų ir duomenų kokybės teikimas siekiant 

užtikrinti skaidrumą; 
• nustatytos sistemai „Level(s)“ būdingos taisyklės, kuriomis:  

- nustatomi pagrindiniai parametrai,  
- pateikiami numatytieji duomenys,  
- apibrėžiamos skaičiavimo prielaidos. 

 
 
 

3.3. Tolesni veiksmai siekiant optimizuoti darnumą 

Sistemoje „Level(s)“ pripažįstama, kad statybos specialistams pasiekus pagrindinį rodiklių naudojimo kompetencijos 
lygį, vis dar gali būti daug galimybių optimizuoti darnumą. Jie gali norėti imtis tolesnių veiksmų profesinio tobulėjimo 
srityje, naudodamiesi pažangesnėmis priemonėmis, metodais ir duomenimis.  

Tokių optimizavimo galimybių pateikiama kiekvieno rodiklio srityje. Kai kurios pagrindinės galimybių rūšys nurodytos 
toliau pateiktame intarpe. 

 
Sužinokite daugiau 

Tolesni veiksmai, kurių galima imtis siekiant žengti tolesnį žingsnį ir optimizuoti darnumą naudojant sistemą 
„Level(s)“: 

• naudoti išsamesnius pradinius duomenis; 
• taikyti pažangesnius skaičiavimo metodus ir priemones; 
• apibrėžti ir išbandyti sudėtingesnius ir išsamesnius scenarijus; 
• atsižvelgti į papildomus projektavimo ir darnumo aspektus atliekant skaičiavimus ir vertinimus; 
• naudoti stebėsenos sistemas, kuriomis užtikrinami išsamesni duomenys. 
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4. Darnumo principas. Trumpi informaciniai pranešimai apie pagrindines sistemos „Level(s)“ 
sąvokas 
Šioje sistemos „Level(s)“ dalyje pateikiami keturi (antriniai) informaciniai pranešimai apie pagrindines sąvokas ir 
principą, kuriais grindžiama bendra sistema, jos makrotikslus ir rodiklius. Informaciniai pranešimai gali būti 
naudojami siekiant padėti visiems statybos projekto dalyviams taikyti su darnumu susijusias sąvokas, pateikti 
daugiau gairių ir sužinoti, kaip kuo geriau pasinaudoti sistema „Level(s)“ vertinant projektą. 

 

4.1. 1-as darnumo aspektas. 1. Viso gyvavimo ciklo ir žiediškumo principas 

Pagal sistemą „Level(s)“ pastatų darnumui taikomas viso gyvavimo ciklo metodas. Šiame informaciniame 
pranešime nagrinėjame, ką tai reiškia praktiškai ir kaip projektuojant pastatus galima atsižvelgti į įvairių rūšių 

poveikį aplinkai per visą pastato gyvavimo ciklą. Tai pasakytina ne tik apie naudojimo etapą, nes sprendimai, susiję 
su projekto struktūra, pastatų statyba ir renovacija, gali būti tokie pat svarbūs. 

Taikant gyvavimo ciklo metodą galima analizuoti įvairų su pastatu susijusį poveikį aplinkai ir nustatyti 
reikšmingiausią poveikį – vadinamuosius karštuosius taškus. Su tuo susijusi ir žiediškumo sąvoka, kuria siekiama 
standartizuotai užtikrinti ilgalaikį išteklių naudojimo efektyvumą. Suprasdami šias tarpusavyje susijusias sąvokas, 
visi projekto dalyviai gali prisidėti prie to, kad būtų kuo labiau sumažintas viso pastato gyvavimo ciklo poveikis. 

 

Pastato gyvavimo ciklo sąvoka yra gerokai platesnė nei dabartinis požiūris, kuriuo remiantis dėmesys sutelkiamas į 
pastatų projektavimą ir statybą. Kitaip tariant, tai reiškia, kad reikia suprasti ir kiekybiškai įvertinti pastato poveikį 
aplinkai, pradedant gavybos etapu, t. y. išgaunant pastato statyboje naudojamas žaliavas, ir baigiant ciklo pabaigos 
etapu, t. y. pastato naudojimo laikotarpio pabaiga ir pastato išardymu, taip pat statybinių medžiagų tvarkymo būdus 
(naudojimą, pakartotinį naudojimą, antrinį perdirbimą ir atliekų tvarkymą).  

Sistema „Level(s)“ sukurta siekiant paskatinti statybos specialistus, kiek tai įmanoma, pavieniui ir komandiniame 
darbe mąstyti apie visą pastato projekto gyvavimo ciklą ir žiediškumą nuo gavybos iki ciklo pabaigos etapo. Pastatai 
yra svarbus medžiagų bankas – juose ištekliai išbūna daugelį dešimtmečių, todėl svarbu projektuoti, statyti, prižiūrėti 
ir renovuoti vadovaujantis žiediniu principu.  

Pagrindinės viso gyvavimo ciklo metodo sąvokos ir terminai 

Per pastato gyvavimo ciklą daromas reikšmingas poveikis aplinkai nėra vienodas – jis labai priklauso nuo veiklos 
kiekvienu gyvavimo ciklo etapu. Iš esmės jis vertinamas pagal išmetamųjų teršalų, galinčių padaryti žalos aplinkai, 
įverčius, kurie apskaičiuojami ir nurodomi kaip „poveikio kategorijos“. Šios poveikio kategorijos apima tokių dujų 
kaip CO2 indėlį į klimato kaitą, tokių dujų kaip sieros dioksidas indėlį į rūgštėjimą ir tokių medžiagų kaip sunkieji 
metalai toksinį poveikį žmogui ir ekosistemoms. Kai kuriomis poveikio kategorijomis taip pat apibūdinamas pastatų 
indėlis išeikvojant mineralus, metalus ir iškastinio kuro išteklius. Su pastatais tiesiogiai susijusi poveikio kategorija 
yra dirvožemio praradimas dėl žemės naudojimo keitimo ir paviršiaus užsandarinimo. 

Siekiant suprasti pastato poveikį aplinkai per gyvavimo ciklą, reikia pradėti nuo šių svarbiausių sąvokų: 

• Gyvavimo ciklo etapai. Tai atskiri pastato gyvavimo etapai, su kuriais siejamas poveikis aplinkai. Pavyzdžiui, 
su plytos gamyba susijęs poveikis bus priskirtas gamybos etapui. Pastato gyventojų suvartojama energija 
bus priskirta naudojimo etapui. Sistema „Level(s)“ grindžiamas standarte EN 15978 aprašytais gyvavimo 
ciklo etapais, kurie savo ruožtu padalyti į modulius, skirtus išsamiau analizuoti ir pranešti apie tai, kas sukelia 
poveikį (žr.  4 pav.). 

• Poveikio kategorijos Kiekvienai poveikio aplinkai kategorijai, kuri bus vertinama per pastato gyvavimo ciklą, 
priskirtas rodiklis su atskiru matavimo vienetu arba vienetais. Šie matavimo vienetai siejami su pagrindiniu 
modeliavimo ir skaičiavimo metodo pasirinkimu. Pagal sistemą „Level(s)“ įvertintas poveikis aplinkai iš 
esmės yra vadinamosios tarpinės poveikio kategorijos, kuriomis matuojamas į aplinką išmetamas teršalų, 
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pavyzdžiui, CO2, kiekis arba iš aplinkos išgaunamų išteklių, pavyzdžiui, metalų, naudojimas. Kiekvienos 
poveikio kategorijos atveju kiekvienos rūšies išmetamųjų teršalų arba išteklių naudojimo santykinis indėlis 
vertinamas pagal jų poveikį, pavyzdžiui, kiekviena metano dujų molekulė turi 25 kartus didesnį visuotinio 
atšilimo potencialą nei CO2 molekulė. 

• Funkcinis vienetas Tai yra pastatų konstrukcijų ar projektų palyginimo atskaitos vienetas. Sistemoje 
„Level(s)“ rezultatai normalizuojami vienam m2 pastato naudingojo patalpų ploto ir vieniems naudingo 
tarnavimo metams, darant prielaidą, kad standartinė naudingo tarnavimo trukmė yra 50 metų. 

• Inventorinės gyvavimo ciklo analizės duomenys Tai yra svarbi gyvavimo ciklo analizės dalis, suskirstyta į du 
etapus. Neapdoroti duomenys pirmiausia reikalingi kalbant apie medžiagų išteklių, naudojamų per visą 
gyvavimo ciklą, masę – vadinamąjį medžiagų aprašą, – taip pat kitus išteklius, pavyzdžiui, energiją, kurą ir 
vandenį, ir bet kokius tiesioginius išmetamuosius teršalus (pavyzdžiui, aušalus ar apdailoje naudojamus 
lakiuosius organinius junginius). Tada įvertinamas su šių išteklių naudojimu susijęs į aplinką išmetamas 
teršalų kiekis ir išteklių suvartojimas. Šis atsargų srautas susijęs su medžiagų gavybos, perdirbimo, gamybos 
ir energijos gamybos procesais. Šie duomenys gali būti pirminiai, t. y. faktiniai tipinių gamybos vietų 
duomenys, arba antriniai ir bendro pobūdžio duomenys, kurių vidurkis apskaičiuojamas pagal kelias tipines 
gamybos vietas regionų, nacionaliniu, ES ar tarptautiniu lygmeniu. Reikia pasirūpinti, kad šie duomenys kuo 
geriau atspindėtų procesus ir išteklius, susijusius su pastato projektavimu, statyba ir naudojimu, ypač 
atsižvelgiant į duomenų senumą ir toje geografinėje vietovėje naudojamas technologijas.  

• Karštieji taškai Tai yra svarbiausi pastato gyvavimo ciklo elementai, kurie daro didžiausią poveikį bendram 
rezultatui. Jie gali būti susiję su pastato gyvavimo ciklo etapais arba moduliais (pavyzdžiui, B: naudojimo 
etapas, B2 modulis: priežiūra), konkrečiais procesais (pavyzdžiui, cemento gamyba), konkrečiomis dalimis 
(pavyzdžiui, fasado plokštėmis, konstrukcinėmis kolonomis, vidinėmis tvirtinimo detalėmis ir apdaila) arba 
pirminiu srautu (pavyzdžiui, naudojant katilą išmetamu CO2 kiekiu). 

• Scenarijai Tai aprašymai ir prognozės, kaip pastatas bus naudojamas ateityje, taip pat kaip aplinka gali 
keistis ir daryti įtaką su pastatu susijusiam poveikiui per visą gyvavimo ciklą. Pavyzdžiui, sistemoje „Level(s)“, 
be kita ko, pabrėžiama, kad svarbu parengti scenarijus, kurie atspindėtų: 

- kiek laiko pastatas gali būti naudojamas prieš atliekant kapitalinę renovaciją;  

- kokios įtakos klimato kaita gali turėti šildymo ir vėsinimo poreikiams;  

- kaip ilgainiui gali sumažėti ES ir nacionalinės elektros energijos gamybos metu išmetamas CO2 kiekis; 

- kokios įtakos projektavimas atsižvelgiant į pritaikomumą gali turėti naudingo tarnavimo laikui; 

- kokios įtakos projektavimas atsižvelgiant į išardymą gali turėti medžiagų banko naudojimui. 
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4 pav. Pastatų gyvavimo ciklo etapai 

Remiantis CEN duomenimis (2011 m.) 

Ką jau dabar atskleidžia pastatų gyvavimo ciklo analizės? 

Nors su pastatų naudojimo etapu susijęs poveikis aplinkai tebėra svarbus, pereinant prie labai energiškai efektyvių 
energijos beveik nevartojančių pastatų dabar daugiau dėmesio skiriama poveikiui, susijusiam su statybinėmis 
medžiagomis. Remiantis jau atliktų gyvavimo ciklo analizių duomenimis galima nustatyti, kokie yra su statybinėmis 
medžiagomis susijusio poveikio aplinkai „karštieji taškai“: 

• atraminės (nešančiosios) konstrukcijos, išorės sienos ir fasadai yra pagrindinis medžiagų poveikio karštasis 
taškas daugumoje poveikio kategorijų, naudojamų atliekant pastatų gyvavimo ciklo analizę (GCA);  

• sprendžiant šio poveikio klausimą reikia sutelkti dėmesį į svarbiausių medžiagų srautų, kuriuos sudaro 
betonas, plytos, keramika, plienas ir mediena, poveikį gyvavimo ciklui. 

Su kiekviena iš šių medžiagų ir elementų susijęs poveikis aplinkai yra skirtingas ir negali būti nagrinėjamas daugiausia 
dėmesio skiriant vienai poveikio kategorijai arba vienam projektavimo aspektui. Nors medžiagų efektyvumas kartais 
gali būti projekto patobulinimo rodiklis, pageidautina laikytis visapusiško požiūrio, kad būtų atsižvelgta į skirtingą 
poveikį, susijusį su naudojamomis nemetalinėmis mineralinėmis, metalinėmis ir iš medienos pagamintomis 
medžiagomis. 

Naudojimo etapu taip pat gali pasireikšti didelis poveikis, susijęs su statybinėmis medžiagomis ir elementais. 
Pavyzdžiui:  

A. PRODUKTO ETAPAS

A1. Žaliavos tiekimas

A2. Pervežimas

A3. Gamyba

A. STATYBOS 
PROCESO ETAPAS

A5. Konstrukcijos 
montavimo procesas

A4. Pervežimas

B. NAUDOJIMO ETAPAS

B1. Naudojimas

B2. Priežiūra

B3. Remontas

B4. Pakeitimas

B5. Atnaujinimas

B6. Energijos vartojimas eksploatuojant

B7. Vandens naudojimas eksploatuojant

C. EKSPLOATAVIMO PABAIGA

C1. Išardymas, 
griovimas

C2. Pervežimas

C3. Atliekų apdorojimas

C4. Šalinimas

D. NAUDA IR NAŠTA 
UŽ SISTEMOS RIBŲ

Pakartotinio naudojimo, atkūrimo, antrinio perdirbimo galimybės
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• Atliekant planinį kapitalinį remontą ir priežiūrą gali būti pakeistos medžiagos ir elementai (pavyzdžiui, 
stogai, fasadai).  

• Renovuojant taip pat gali būti pakeistos montuojamos medžiagos ir kiti svarbūs elementai, pavyzdžiui, 
langai ir fasadai. Atskiras poveikis, susijęs su montuojamomis medžiagomis, pavyzdžiui, toksiškumas 
žmonėms, gali būti nenustatomas ir kiekybiškai nevertinamas, jei šie rodikliai nėra įtraukti į pasirinktas 
poveikio kategorijas.  

• Pastatų konstrukcijų, erdvės ir žemės naudojimo efektyvumas ir intensyvumas yra svarbūs tobulintini 
aspektai.  

- Projektuojant namus efektyvesnis žemės, medžiagų naudojimas ir energijos vartojimas užtikrinamas 
kompaktiškesnėmis formomis.  

- Projektuojant komercinius pastatus, pavyzdžiui, biurus, medžiagų poveikį galima sumažinti 
orientuojant projektą į statinių pritaikomumą ir ilgesnę eksploatavimo trukmę.  

- Funkcinio vieneto pasirinkimas yra labai svarbus apibrėžiant išteklių naudojimo intensyvumą. 
Pavyzdžiui, nustatant poveikį pagal kiekvieną darbo vietą arba gyventoją galima gauti daugiau 
informacijos nei nustatant poveikį pagal naudingojo grindų ploto kvadratinį metrą. 

 

Kaip sistema „Level(s)“ gali būti naudojama visam gyvavimo ciklui įvertinti? 

Bendra sistema „Level(s)“ skatina naudotojus apmąstyti visą pastato gyvavimo ciklą ir suteikia pagrindą jį kiekybiškai 
įvertinti, analizuoti ir suprasti. Turint tai omenyje, siekiama atsižvelgti į keletą žiediškumo aspektų, pateikiant 
rodiklius, kurie padėtų suprasti, kaip padidinti pastato darnumą ne tik atsižvelgiant į jo naudingo tarnavimo laiką ir 
vertę nekilnojamojo turto rinkoje, bet ir medžiagų, iš kurių jis sudarytas, naudojimo, pakartotinio naudojimo ir 
antrinio perdirbimo galimybes ateityje. 

Raginama teikti ataskaitas visais gyvavimo ciklo etapais, kad būtų galima susidaryti išsamų vaizdą apie poveikį 
aplinkai. Be to, sistema „Level(s)“ sukurta taip, kad naudotojai galėtų imtis veiksmų susipažinę su įvairiais etapais, 
kurie būtini visuotinio atšilimo potencialo (VAP) per gyvavimo ciklą vertinimui atlikti, ir, jei nuspręstų, galėtų išplėsti 
analizę iki ciklo nuo gavybos iki eksploatavimo pabaigos, t. y. gyvavimo ciklo, analizės (GCA). 

Šis mokymosi procesas pradedamas nuo projekto sąvokų, kurios gali padėti suprasti gyvavimo ciklą (žr. toliau 
pateiktą intarpą). Šis mokymosi procesas taip pat papildomas kitais sistemos „Level(s)“ rodikliais, kuriais remiantis 
nagrinėjami gyvavimo ciklo analizės aspektai, įskaitant:  

• 2.1, kuriuo renkama informacija apie pastato kiekių, medžiagų ir naudingo tarnavimo laiko aprašą; 

• 2.3 ir 2.4, pagal kuriuos galima parengti pritaikomumo ir išardymo scenarijus; 

• 5.1, 5,2 ir 5.3, pagal kuriuos vertinamas galimų būsimų klimato pokyčių pavojus pastatams.  

Esamų pastatų gyvavimo ciklo analizių, pateiktų šiame informaciniame pranešime, išvados buvo sujungtos į kelių 
sistemos „Level(s)“ gyvavimo ciklo projekto aspektų rinkinį, kuris yra projekto sprendimų, pagrįstų gyvavimo ciklo 
samprata, atskaitos taškas (žr. toliau pateiktą intarpą).  

Sužinokite daugiau 
Sistemoje „Level(s)“ vartojamos projektavimo atsižvelgiant į visą gyvavimo ciklą sąvokos 

• Našūs pastato pavidalas, forma ir naudojimas Pastato paviršiaus ploto ir tūrio santykis, taip pat 
vadinamas jo tankiu ar kompaktiškumu, ir jo aukštis turi įtakos medžiagų naudojimo efektyvumui ir 
energijos suvartojimui. Kompaktiškesnės formos pastato statybai sunaudojamų medžiagų kiekis yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnis, o naudojimo etapu suvartojamos šildymo ir vėsinimo energijos kiekis yra 
daugiau kaip 20 proc. mažesnis. Pastato naudojimo intensyvumas, atsižvelgiant į apgyvendinimo 
tankumą ir bendrą naudojimą, taip pat gali turėti įtakos pastato darnumui per visą gyvavimo ciklą. 
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• Optimizuota energijos beveik nevartojančių pastatų statyba Taikoma tiek naujiems statybos, tiek 
kapitalinės renovacijos projektams, kuriuose turėtų būti svarstomas kompromisas tarp šių dviejų etapų: 
- energijos suvartojimo naudojimo etapu. Pastatų naudojimo etapui didelės įtakos turi pirminės 

energijos suvartojimas visų pirma patalpoms šildyti, karštam vandeniui ir apšvietimui;  
- energijos suvartojimo gamybos etapu. Nors energijos suvartojimas mažėja, perėjimui prie energijos 

beveik nevartojančių pastatų taip pat reikia daugiau įkūnytosios energijos, kuri naudojama 
efektyvesnei izoliacijai, langams, fasado sistemoms, šiluminės masės ir atsinaujinančiosios energijos 
technologijoms gaminti. 

• Optimizuoti medžiagų naudojimo ciklai Pastato konstrukcija daugeliu atvejų lemia daugiau kaip pusę su 
statyba susijusio įkūnytojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.  
- Naujos konstrukcijos. Iš duomenų matyti, kad optimizuojant struktūrinį projektavimą medžiagų 

naudojimą galima sumažinti maždaug trečdaliu, kartu išsaugant būtinas technines ypatybes.  
- Pakartotinai naudojamos konstrukcijos. Pakartotinai naudojant esamo pastato struktūrą, galima 

gerokai sumažinti medžiagų naudojimą ir su tuo susijusį išmetamą ŠESD kiekį. 
• Projektavimas atsižvelgiant į pritaikomumą. Pastatų galimybės prisitaikyti prie kintančių rinkos ir 

gyventojų poreikių ir būti lankstiems šiuo atžvilgiu gali padėti pratęsti pastato eksploatavimo trukmę, 
įskaitant, visų pirma, jo konstrukciją ir pagrindines dalis, t. y. gyvavimo ciklo karštuosius taškus.  

• Pastatų ir jų dalių naudingo tarnavimo laiko pratęsimas. Pastato eksploatavimo trukmė, kartais taip pat 
vadinama jo naudingo tarnavimo laiku, ir jo dalių eksploatavimo trukmė yra svarbūs veiksniai, turintys 
įtakos poveikiui statybos ir naudojimo etapais. Apskritai kuo daugiau pakeitimo ir renovacijos ciklų reikia, 
tuo didesnis įkūnytasis poveikis. Tai ypač pasakytina apie pastatų renovacijos paslaugas, įskaitant 
elektros laidų ir vamzdžių tiesimą, taip pat apdailos darbus, pavyzdžiui, dažymą. 

• Projektavimas atsižvelgiant į išardymą. Atliekos, susidarančios produktų gamybos, statybos vietoje ir 
griovimo procesų metu, gali sudaryti didelę dalį bendro medžiagų srauto statybvietėje ir, jei jos nebus 
pakartotinai panaudotos ar perdirbtos, gali lemti iššvaistytus išteklius ir taip padidinti gyvavimo ciklo 
poveikį sektoriaus lygmeniu.  
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4.2. 2-as darnumo aspektas. Atotrūkio tarp projektinio ir faktinio darnumo mažinimas 

Dauguma darnumo rezultatų vertinimų atliekama projektavimo etapu. Užbaigto pastato darnumo stebėsena 
vykdoma tik labai retais atvejais. Daugėja įrodymų, kad gali atsirasti skirtumų tarp projektinių įverčių ir faktinio 
pastato darnumo ir kad kai kuriais atvejais šis skirtumas gali būti didelis (kartais net 50 proc.). Taip gali būti dėl 

daugelio veiksnių, kuriuos reikia suprasti ir iš kurių reikia pasimokyti. 

Siekiant užtikrinti, kad tokie tikslai kaip efektyvus energijos vartojimas ir vandens naudojimas arba gyventojų 
pasitenkinimas vidaus aplinka iš tikrųjų būtų pasiekti, sistema „Level(s)“ siekiama užtikrinti, kad nuo pat pradžių 
būtų nustatytas aiškus tikslas patikrinti, kiek pastatas bus darnus faktiškai jį eksploatuojant. Tai galima padaryti 
planuojant patikrinti pastato faktines specifikacijas, vykdyti užbaigto pastato darnumo stebėseną ir apsvarstyti 

galimybę įvertinti gyventojų pasitenkinimą. 
 

Siekiant užtikrinti, kad tokie tikslai kaip efektyvus energijos vartojimas ir vandens naudojimas arba kokybiškas 
patalpų oras būtų iš tikrųjų pasiekti, svarbu vykdyti užbaigto pastato darnumo stebėseną, atsižvelgiant tiek į 
naudojamo pastato darnumo duomenis, tiek į galutines eksploatacines specifikacijas. Gali būti įvairių priežasčių, dėl 
kurių pastato darnumas yra ne toks, kaip numatyta:  

• kokybė apskritai yra nuolatinis iššūkis statybos sektoriuje ir jai reikia skirti dėmesio viso projekto 
įgyvendinimo proceso metu; 

• naujoms ir novatoriškoms projektavimo ir statybos formoms, kurių reikia darnumo tikslams pasiekti, iš 
pradžių gali prireikti taikyti naujus ir nežinomus metodus, medžiagas ir sistemas;  

• vertinant ir modeliuojant darnumą, prielaidos, susijusios su potencialių gyventojų naudojimo modeliais, gali 
būti grindžiamos numatytosiomis vertėmis, be to, gali būti neatsižvelgiama į visus gyvenamo pastato 
energijos poreikius; 

• dėl su projektu susijusių komunikacijos, koordinavimo ir atsakomybės spragų projekto elementai ir 
specifikacijos gali likti neįgyvendinti, taip pat 

• projekto grupei gali trūkti tinkamos kompetencijos, kad kiekvienas darnumo tikslas virstų išsamiais planais 
ir parengtais projektais.  

Sprendžiant šiuos klausimus ankstyvuoju etapu ir nagrinėjant, kaip projektas bus vykdomas, galima kuo labiau 
sumažinti projektinio ir faktinio darnumo atotrūkio riziką. Galiausiai pastatai taip pat kuriami žmonėms naudoti, 
todėl gyventojų pasitenkinimas yra svarbus papildomas stebėsenos elementas. Tam reikės apklausti pastate 
gyvenančius ir dirbančius asmenis. Toks tyrimas leis išanalizuoti kitus pastato darnumo aspektus, pavyzdžiui, 
pasitenkinimą vidaus aplinkos kontrolės lygiu. 

Visa gyvenamojo pastato stebėsenos ir tyrimo veikla turi būti kruopščiai suplanuota ir, siekiant gauti didžiausią naudą 
iš šios veiklos, visi suinteresuotieji subjektai turi įsipareigoti pasimokyti iš išvadų ir jomis pasinaudoti. Šis profesinio 
mokymosi procesas gali būti naudingas ne tik klientams, bet ir projekto grupės nariams, projektų vadovams ir 
rangovams. Todėl sistemos „Level(s)“ naudotojai raginami stebėti ir tirti užbaigtus ir apgyvendintus pastatus, kad 
būtų galima įvertinti užbaigto pastato darnumą.  

 

Kaip sumažinti atotrūkį pasinaudojant sistema „Level(s)“? 

Siekiant susidaryti išsamų vaizdą apie pastato darnumą, svarbu atlikti tikslią užbaigto pastato darnumo stebėseną. 
Šiuo etapu bus surenkami matavimų duomenys, naudojami ataskaitoms teikti. Tada šie duomenys gali būti 
analizuojami siekiant nustatyti faktinį pastato darnumą. Jei būtų kokių nors darnumo neatitikimų, šie duomenys gali 
būti naudojami kaip atskaitos taškas bet kokioms problemoms ar trūkumams nustatyti ir šalinti. Taip pat reikėtų 
patikrinti faktines pastato specifikacijas, nes proceso metu galėjo būti padaryta reikšmingų pakeitimų. 
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Sistemoje „Level(s)“ pateikiami pagrindiniai nurodymai, kaip vykdyti stebėseną tų rodiklių, kuriuos įmanoma stebėti. 
Patikslinama stebėsenos veikla ir pridedami pamatiniai standartai. Be kita ko, dėmesys sutelkiamas į:  

• pastato medžiagų bandymus; 

• šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų bandymus; 

• energijos ir vandens sąnaudų nustatymą; 

• patalpų oro vertinimą tiek perduodant, tiek naudojant pastatą; 

• šilumines sąlygas naudojant pastatą; 

• dienos šviesos ir dirbtinės šviesos indėlį ir kokybę. 

Stebėsena taip pat apima duomenis, susijusius su faktiniais kiekiais ir sąnaudomis, įskaitant panaudotas statybines 
medžiagas. Šie duomenys yra svarbūs, nes skirtumai galutiniame kiekių ir medžiagų apraše gali turėti įtakos 
inventorinei gyvavimo ciklo analizei, naudojamai apskaičiuojant tokius rodiklius kaip „1.2. Visuotinio atšilimo 
potencialas per gyvavimo ciklą“, taip pat nustatant su rodikliu „2.1. Medžiagų, kiekių ir eksploatavimo trukmės 
aprašas“ susijusias prielaidas dėl naudingo tarnavimo laiko ir priežiūros bei prielaidas, naudojamas kalbant apie 
rodiklį „6.1. Gyvavimo ciklo sąnaudos“.  

 

Gyventojų pasitenkinimo tyrimai 

Gyventojų pasitenkinimas taip pat yra labai svarbus pastato sėkmės kriterijus. Nors tai nėra pagrindinė bendros 
sistemos „Level(s)“ dalis, ji rekomenduojama kaip kiekybinių kriterijų stebėsenos papildymas ir yra pateikiamos 
bendro pobūdžio gairės. Vertinant gyventojų pasitenkinimą reikia rengti struktūrinius pokalbius ir apklausas, 
naudojant tokias metodikas, kokios nustatytos ISO standartuose 10551 ir 28802, ir daugiausia dėmesio skiriant 
konkretiems darnumo aspektams, kurie laikomi svarbiais siekiant užtikrinti sveikatai nekenkiančius ir patogius 
pastatus. Šiam procesui apibūdinti galima vartoti įvairius terminus, įskaitant tokias sąvokas kaip gyvenamojo pastato 
įvertinimas, gyvenamųjų patalpų aplinkos kokybės tyrimas arba pastato naudotojų apklausa. Sistemoje „Level(s)“ šis 
procesas vadinamas gyvenamojo pastato įvertinimu.  

Rodikliai „4.1. Patalpų oro kokybė“ ir „4.2. Laikas už šiluminio komforto ribų“ yra pagrindiniai sistemos „Level(s)“ 
rodikliai, kuriems nustatytas standartizuotas tyrimo metodas. Pavyzdžiui, 4.2 rodiklio atveju nustatytas gyventojų 
pasitenkinimo šiluminiu komfortu vertinimo metodas. Gali būti naudojamas tyrimo formatas, kuris statistiškai 
kalibruotas pagal faktines šiluminio komforto sąlygas.  

Tos projekto grupės, kurios nori išsamiau įvertinti gyventojų pasitenkinimą, turėtų įtraukti šį tikslą į savo pagal 
sistemą „Level(s)“ rengiamo projekto planą. Tada kaip atskaitos tašku rekomenduojama remtis toliau pateiktame 
intarpe nurodytais metodais.  

Sužinokite daugiau 

Gyvenamojo pastato patogumo ir pasitenkinimo juo įvertinimas  

Paprastai gyvenamojo pastato vertinimas atliekamas praėjus ne mažiau kaip vieniems metams po to, kai pastatas 
tampa visiškai apgyvendintas. Paprastai šį vertinimą sudaro pokalbiai su gyventojais, siekiant įvertinti kokybinius 
aspektus, susijusius su pastato darnumo rodikliais. Gyvenamojo pastato vertinimą paprastai turėtų atlikti trečioji 
šalis, taikydama standartizuotą metodiką.  

Kai kurie vertinimo metodai ir standartai tapo įprastomis gyvenamojo pastato įvertinimo gairėmis. Kiekvienas iš 
šių metodų ir standartų – tai gairės, kaip derinti kiekybinius ir kokybinius vertinimus, taip pat pateikiami 
pavyzdinių apklausų klausimai, kuriuos galima naudoti. Toliau pateikiamas neišsamus dažniausiai nurodomų 
metodų ir standartų sąrašas: 
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 pastatų naudotojų apklausos (angl. Building User Survey, BUS) metodas, parengtas remiantis XX a. 9-ojo 
ir 10-ojo dešimtmečių mažai energijos naudojančių pastatų vertinimo patirtimi2;  

 Apstatytos aplinkos centro (Berklis) parengtas gyvenamųjų patalpų aplinkos kokybės (angl. Indoor 
Environmental Quality, IEQ) tyrimas, kuris yra atliekamas internetu ir apima septynis patalpų kokybės 
aspektus3; 

 poveikio sušvelninimo procesas – daugiapakopis metodas, kuriuo siekiama užtikrinti geresnius pastatus 
ir kuris apima baigiamąjį pratęstos vėlesnės priežiūros etapą ir gyvenamojo pastato įvertinimą4. 

Be to, kai kuriose pastatų vertinimo sistemose ir ataskaitų teikimo priemonėse gyvenamojo pastato įvertinimas 
numatytas kaip: 

 pagrindinis sistemos reikalavimas (pavyzdžiui, „Miljöbyggnad“ Švedijoje; SSO Ispanijoje);  
 neprivalomas rodiklis, kriterijus arba kreditas (pavyzdžiui, „BREEAM New Construction“, „LEED Building 

Operations & Maintenance“, Suomijos „GBC Building Performance Indicators“).  

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/ 
3 University of California Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/


 

24 
 
 

4.3. 3-as darnumo aspektas. Darnios renovacijos užtikrinimas  

Naujuoju Europos žaliuoju kursu siekiama suteikti postūmį renovacijos bangai, kad būtų pagerintas esamas pastatų 
ūkis, siekiant užtikrinti, kad ateityje jis būtų atsparus klimato kaitai, būtų sumažintas energijos nepriteklius ir 

kuriamos naujos darbo vietos. Poreikis spręsti kitus patalpų, kuriose gyvename ir dirbame, darnumo klausimus, 
kaip antai sveikatos, patogumo ir prisitaikymo, taip pat tampa vis svarbesnis, o įgyvendinant kapitalinės renovacijos 

projektus atsiranda galimybių atsižvelgti į šiuos projektavimo aspektus. 

Sistema „Level(s)“ skatina laikytis visapusiško požiūrio į kapitalinės ir esminės renovacijos projektus, remiantis 
kiekvieno pastato charakteristikų ir savybių supratimu, galimybių didinti darnumą vertinimu ir renovacijos projektų 

rengimui taikomu gyvavimo ciklo metodu. 
 

Apie 85–90 proc. pastatų ūkio, kuris, kaip manoma, išliks ir 2050 m., jau pastatyta ir jis yra didžiulis viso žemyno 
materialinių išteklių bankas. Pavyzdžiui, remiantis Vokietijos įverčiais daroma prielaida, kad šalies apstatyta aplinka 
sudaro maždaug 50 mlrd. tonų medžiagų saugyklą.  

Iš gyvavimo ciklo duomenų matyti, kad, atlikdami itin našią ir esminę esamų pastatų renovaciją, galime apytiksliai 
60–80 proc. sumažinti gyvavimo ciklo poveikį aplinkai, susijusį tiek su pastato gyventojų, tiek su statybos produktų 
energijos ir vandens sąnaudomis. Apskaičiuota, kad visoje ES esminė renovacija, kuria energijos suvartojimas 
sumažinamas bent 60 proc., per metus atliekama tik 0,2 proc. pastatų ūkio. Šis rodiklis turės gerokai padidėti, jei ES 
nori pasiekti savo klimato kaitos tikslus.  

Dėl COVID-19 pandemijos užsitęsęs gyventojų izoliavimas neseniai taip pat atskleidė, kad daugiau dėmesio skiriama 
erdvių, kuriose ilgą laiką gyvename ir dirbame, sveikumui, patogumui ir pritaikomumui. Todėl atliekant kapitalinę 
renovaciją taip pat būtų galima spręsti klausimus, susijusius su pastato aspektais, kurie gali kenkti gyventojų 
gyvenimo kokybei ir produktyvumui. 

Kaip sistema „Level(s)“ gali būti taikoma kapitalinei renovacijai? 

Į sistemą „Level(s)“ įtraukti projektavimo principai ir vertinimo etapai, specialiai pritaikyti taip, kad kapitalinės 
renovacijos projektai taptų darnesni. Pirmas žingsnis užtikrinant darnią pastato renovaciją yra išsami pirminio 
pastato statybos ir, jei įmanoma, gyventojų patirties apžvalga. Šis pirmas žingsnis yra labai svarbus didinant darnumą, 
nes kiekviena renovacija turi būti pritaikyta prie esamos pastato būklės ir techninių savybių, numatomų 
apgyvendinimo modelių ir vietos aplinkybių.  

Kartais galima toliau išvystyti esamas ypatybes, pavyzdžiui, šviesos šulinius ir vidinius kiemelius vėdinimui užtikrinti, 
tačiau taip pat gali būti būdingų problemų, kurios iš pradžių nebuvo numatytos, pavyzdžiui, šiluminiai tiltai, vandens 
patekimas ar oro nuotėkis, atsirandantys dėl tam tikrų medžiagų ir konstrukcijų, pavyzdžiui, balkonų, sienų plokščių. 
Gyventojų naudojimosi pastatu patirtis taip pat gali išryškinti darnumo aspektus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti. 

Surinkus šią informaciją, ją galima naudoti tiksliam pastato bazinio darnumo modeliavimui atlikti ir projekto 
variantams parengti. Tada pagal sistemą „Level(s)“ pateikiami specialūs nurodymai, kaip atliekant renovaciją 
įgyvendinti šešis makrotikslus. Toliau pateiktame intarpe apibendrinamos kai kurios pagrindinės sritys, kuriose 
taikant sistemą „Level(s)“ galima padidinti darnumą. 

Sužinokite daugiau 

Makrotikslų ir rodiklių įgyvendinimas atliekant kapitalinę renovaciją 

Makrotikslas Pagrindinės darnumo didinimo galimybės 

1 makrotikslas. 
Per pastato 
gyvavimo ciklą 
išmetamas 
šiltnamio efektą 

 Didinant pastato apvalkalo šiluminį efektyvumą, taip pat sprendžiant kitų energijos vartojimo 
būdų, pavyzdžiui, apšvietimo, šildymo ir vėsinimo, klausimus galima padėti gerinti bendrą 
esamo pastato kokybę.  
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sukeliančių dujų 
ir oro teršalų 
kiekis 

 Pastato medžiagų, išplanavimo ir techninių paslaugų renovacija taip pat gali apimti aspektus, 
dėl kurių pastatas prieš tai buvo nepatogus naudoti, pavyzdžiui:  

- šaltį, drėgmę arba perkaitimą ir  

- dideles išlaikymo išlaidas.  

 Galima įvertinti savarankiškos atsinaujinančiosios energijos gamybos ir jos vartojimo vietoje 
galimybes. 

 Renovacijos užtikrinant mažą įkūnytąjį CO2 kiekį galimybių vertinimas, įvertinant, be kita ko, su 
pastato elementais, langais, izoliacija, vidaus įrengimu, apdaila ir atsinaujinančiosios energijos 
įranga susijusias galimybes. 

2 makrotikslas. 
Tausaus išteklių 
naudojimo ir 
žiediniai 
medžiagų 
gyvavimo ciklai 

Pastatų, vidaus erdvių ir priežiūros pertvarkymas gali suteikti galimybių:  

 pašalinti visus trūkumus, susijusius su dabartiniais ir būsimais gyventojų poreikiais, pavyzdžiui, 
poreikiu lanksčiau paskirstyti erdvę, užtikrinti geresnį prieinamumą, bendrą erdvę ir nuotolinį 
darbą;  

 užtikrinti, kad nekilnojamasis turtas būtų įperkamesnis tiek dabar, tiek ateityje. 

3 makrotikslas. 
Efektyvus 
vandens išteklių 
naudojimas 

Modernizavus ir pakeitus santechnikos įrenginius ir įrangą, taip pat sukūrus naują išorės kraštovaizdį, 
gali atsirasti galimybių: 

 nurodyti vandenį taupančius čiaupus, dušus ir vonias; 

 įdiegti vandens taupymo sistemas, naudojant buitines nuotekas ir lietaus vandenį; 

 įdiegti vandens kiekio matavimą ir stebėseną; 

 projektuoti naujas mažai vandens naudojančias drėkinimo sistemas ir atrinkti sausrai atsparius 
augalus. 

4 makrotikslas. 
Sveikos ir 
patogios erdvės 

Kai kurie pagrindiniai veiksniai, galintys turėti įtakos patalpų sveikumui – vėdinimas, patalpų teršalai, 
dienos šviesa ir triukšmas – įgavo naują reikšmę pasaulyje po COVID-19, kartu atsirado naujas ir 
padidėjęs jautrumas sveikatos ir higienos atžvilgiu. Vidaus erdvių pertvarkymas gali padėti patobulinti 
ir pakeisti vidaus išplanavimą ir priežiūrą, pavyzdžiui, užtikrinant:  

 dienos šviesą;  

 natūralią kryžminę ventiliaciją;  

 naują mechaninio vėdinimo šaltinį.  

5 makrotikslas. 
Prisitaikymas 
prie klimato 
kaitos ir 
atsparumas jai 

Esamo pastato atsparumas aplinkos pokyčiams iš dalies priklausys nuo pradinių projekto ypatybių, 
tačiau taip pat gali būti galimybių patobulinti:  

 vidaus išplanavimą;  

 vėdinimo kelius;  

 pastato medžiagų efektyvumą;  

 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas.  

Ant pastato arba aplink jį galėtų būti diegiami ekologiški sprendimai (žalioji infrastruktūra). 

6 makrotikslas. 
Optimizuotos 
gyvavimo ciklo 
sąnaudos ir 
vertė 

Skatinant projekto grupių, klientų ir nekilnojamojo turto vertintojų dialogą, vertinant turtą rinkoje 
galima geriau atsižvelgti į ilgalaikę darnumo savybių vertę.  

Gerai suprojektuotų, sveikų ir darnių pastatų pajėgumas išlaikyti ir kurti vertę mažinant pridėtines 
išlaidas, kuriant patrauklias savybes ar mažinant būsimą riziką suteikia turtui vis daugiau išskirtinumo 
rinkoje.  
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4.4. 4-as darnumo aspektas. Kaip darnumas gali daryti teigiamą poveikį nekilnojamojo turto rinkos 
vertei? 

Sistema „Level(s)“ siekiama užtikrinti, kad darnesnių pastatų vertė būtų užfiksuota ir atspindėta pastato 
ekonominiame vertinime. Taip siekiama užtikrinti, kad su ilgalaikiu pastato darnumu siejami numatomi privalumai 

padės sumažinti gyvavimo ciklo sąnaudas ir tai turės teigiamą poveikį jo vertei nekilnojamojo turto rinkoje, 
skolinimo sąlygoms ir nuomai. 

Todėl sistema „Level(s)“ ne tik siūlo priemonių darnumui didinti ir vertinti, bet kartu ragina statybos srities 
specialistus apsvarstyti, kaip darnus pastatas galėtų daryti teigiamą poveikį vertinimams rinkoje ir sumažinti 

būsimos rizikos poveikį. 

 

Daugelio statybos specialistų pagrindinis sąlytis su nekilnojamojo turto vertinimo pasauliu bus per jų klientą, kuris, 
tikėtina, praneš, kokie yra pagrindiniai projekto vertę lemiantys veiksniai. Rinkos vertinimo metodai iš išorės gali 
pasirodyti kaip juodoji dėžė, kurios turinys žinomas tik klientui, jo patarėjams nekilnojamojo turto klausimais ir 
vertinimo specialistams. 

Todėl projekto grupių nariams svarbu suprasti, kaip galima atsižvelgti į darnumą kai kuriuose svarbiausiuose 
vertinimo standartuose, kurie taikomi visoje ES. Pažymėtina, kad trys pagrindiniai vertinimo standartų leidėjai – 
Karališkoji diplomuotų ekspertų institucija (RICS), Europos vertintojų asociacijų grupė (TEGoVA) ir Tarptautinė 
vertinimo standartų taryba (IVSC) – jau įtraukė darnumą į savo vertinimo standartus ir rizikos vertinimo kriterijus. 
Tai reiškia, kad iš esmės darnumas turėtų būti svarstomas jau proceso metu.  

Praktiškai daugumos projektų, skirtų darnumo aspektams apsvarstyti, atskaitos taškas bus susijęs su nekilnojamojo 
turto naudingumu, kurį lemia norminiai reikalavimai teikti informaciją pateikiant energinio naudingumo sertifikatą.ta  
5 pav. parodyta, kaip tai gali tapti dialogo dėl įvairių darnumo ypatybių, kurios taip pat gali turėti ekonominį poveikį, 
įskaitant galbūt pastato rinkos vertę, atskaitos tašku. 
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5 pav. Kas slypi nekilnojamojo turto rinkos vertinimo juodojoje dėžėje. Pritaikyta pagal Lutzkendorf ir Lorenz (2005)5 

 

Kaip sistema „Level(s)“ gali būti taikoma vertinant nekilnojamąjį turtą? 

Nekilnojamojo turto vertinime ir rizikos vertinimo standartuose galima įvairiai atspindėti darnesnių pastatų 
privalumus ir padėti priimti ilgalaikius sprendimus dėl investicijų. Naudodamiesi sistemos „Level(s)“ 6.2 rodikliu 
naudotojai gali pranešti apie didesnį darnumo potencialą pagal visus sistemos „Level(s)“ aspektus ir tai turėtų 
ekonominės įtakos trijose pagrindinėse srityse:  

1. mažesnių pridėtinių išlaidų (kuo labiau sumažinant eksploatavimo sąnaudas); 

2. didesnių pajamų ir stabilesnių investicijų (padarant nekilnojamąjį turtą patrauklesnį); 

3. mažesnės rizikos (iš anksto numatant galimą būsimą riziką). 

6 lentelėje nurodyti visi bendros sistemos „Level(s)“ rodikliai, pagal kuriuos didesnis darnumas gali turėti įtakos kai 
kuriose arba visose šiose trijose srityse. Todėl sistemos „Level(s)“ naudotojai, bendraudami su vertinimo 
specialistais, gali būti geriau informuoti, visų pirma jie gali geriau suprasti ir perteikti, kaip projektavimo sprendimais, 
kuriais didinamas darnumas, galima sukurti vertę. 

6 lentelė. Galima kiekvieno sistemos „Level(s)“ rodiklio įtaka nekilnojamojo turto vertinimui arba rizikos vertinimui 

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment. 
Building Research & Information, 33(3), p. 212–234. 

Darnaus pastato ypatybės 
(pavyzdžiai)

Energijos vartojimo efektyvumas

Mažesnis poveikis aplinkai Didesnė paklausa, taigi mažesnė laisvų 
darbo vietų rizika ir didesnis grynųjų 

pinigų srautų stabilumas

Gerokai mažesnės eksploatavimo ir 
priežiūros išlaidos

Atitinkamas ekonominis poveikis

Didesnis gyventojų patogumas ir gerovė

Palankesnės sąlygos vykdyti priežiūros, 
aptarnavimo ir antrinio perdirbimo veiklą

Didesnis funkcionalumas, tinkamumas 
eksploatuoti, atsparumas ir pritaikomumas

Mažesnės išlaidos kompensacijai ir 
mažesnė rizika bylinėtis dėl kenksmingų 

pastatų

Didesnis nuomos augimo potencialas

Turto praradimo prevencija ir mažesnė 
verslo sutrikdymo rizika

Didesnis naudotojų / gyventojų 
produktyvumas

Didesnė pastato vertė ir rinkos vertė
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Sistemos „Level(s)“ pagrindiniai rodikliai 

Galima įtaka būsimoms pajamoms ir rizikos pozicija 

1. Didesnės 
pajamos dėl 

pripažinimo rinkoje 
ir paklausos 

2. Mažesnės 
eksploatavimo ir 

priežiūros sąnaudos 

3. Būsima rizika, 
susijusi su 

didesnėmis 
pridėtinėmis 

išlaidomis arba 
prarastomis 
pajamomis 

1.1. Energinis naudingumas naudojimo etapu    

1.2. Visuotinio atšilimo potencialas per 
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    

Viso gyvavimo ciklo analizė (GCA)    
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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