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Direktyva 2010/31/ES

• 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

priimta direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio 

naudingumo

Aplinkos ministerija 



Direktyva 2010/31/ES

20% - 20% - 20% iki 2020 metų

• Padidinti energijos vartojimo efektyvumą – 20%.

• Sumažinti bendrą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį 20%

• Skatinti naudoti atsinaujinančių šaltinių energiją (kad 
energija iš atsinaujinančių šaltinių iki 2020 m. sudarytų 
20% bendro ES suvartojamos energijos kiekio).
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Direktyva 2010/31/ES

• Energinio naudingumo skaičiavimo metodika.

• Minimalių reikalavimų pastatų energiniam naudingumui 

nustatymas ir  taikymas

• Lyginamoji metodika sąnaudų atžvilgiu optimaliems min. 

energinio naudingumo reikalavimų lygiams apskaičiuoti.

• Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo reikalavimai.

• Privaloma tvarka naujiems pastatams nagrinėti 

alternatyvių aprūpinimo energija sistemų galimybę.
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Direktyva 2010/31/ES

Direktyvoje nustatomi reikalavimai dėl:
a) bendrų pastatų ir pastato vienetų integruoto energinio naudingumo 
apskaičiavimo metodikos principų;
b) minimalių reikalavimų naujų pastatų ir naujų pastatų vienetų energiniam 
naudingumui taikymo;
c) minimalių reikalavimų energiniam naudingumui taikymo:
i) esamiems pastatams, pastato vienetams ir pastatų dalims, kuriems reikia 
kapitalinės renovacijos,
ii) pastato dalims, kurios sudaro dalį pastato atitvaro ir kurios daro didelį poveikį 
pastato atitvarų energiniam naudingumui, kai jos modernizuojamos ar 
keičiamos, ir
iii) pastato techninėms sistemoms, kai jos įrengiamos, keičiamos ar 
atnaujinamos;
d) nacionalinių planų, kuriais siekiama, kad būtų kuo daugiau beveik nulinės 
energijos pastatų;
e) pastatų ar pastato vienetų energinio sertifikavimo; 
f) periodinių pastatų šildymo ir oro kondicionavimo sistemų tikrinimų; ir
g) energinio naudingumo sertifikatų ir tikrinimo ataskaitų nepriklausomos 
kontrolės sistemų.
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Direktyva 2010/31/ES

Tikslai:

Beveik nulinės energijos pastatas:
- Aukštas energinis naudingumas;

- Energijos beveik nesuvartojama, arba 

suvartojama labai mažai;

- Didžioji dalis naudojamos energijos iš 

atsinaujinančių šaltinių.

Sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis
energijos vartojimo efektyvumo lygis, 

užtikrinantis mažiausias sąnaudas, per 

apytikrį ekonominio gyvavimo ciklą.
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Direktyva 2010/31/ES

Valstybės narės užtikrina, kad:

• iki 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų beveik

nulinės energijos pastatai;

• po 2018 m. gruodžio 31 d. valstybės institucijos užtikrina,

kad jų pastatai yra beveik nulinės energijos pastatai;
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Direktyva 2010/31/ES

• 19 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija ne vėliau kaip 

2017 m. sausio 1 d. atliktų direktyvos peržiūrą, 

atsižvelgdama į jos taikymo metu sukauptą patirtį ir 

padarytą pažangą, ir, jei būtina, pateiktų pasiūlymus
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LT Minimalūs energinio naudingumo 

reikalavimai:

2021 m. – naujiems pastatams (valstybiniams - 2019 m.)

2018 m. - naujiems pastatams

2016 m. lapkričio 1 d - naujiems pastatams

2014 m. - naujiems pastatams

nuo 2014 m. - modernizuojamiems pastatams

iki 2014 m. - modernizuojamiems pastatams
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Sąnaudų atžvilgiu optimalūs lygiai

2012 m. ir 2017 m. Lietuvoje atlikti skaičiavimai, pagal ES 

Komisijos reglamentu patvirtintą metodiką. (Įvertintas energijos 

vartojimo efektyvumo lygis)

Bendros 

išlaidos,

Lt/(m2

atitvaros)

U, W/(m2.K)

2 skaičiavimo metodai:

- finansinis;

- makroekonominis.

Apskaičiuota virš 1800 

galimų pastatų variantų
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Sąnaudų atžvilgiu optimalūs lygiai

Pagrindiniai rezultatai:

• optimalus lygis naujiems pastatams – A klasė

• optimalus lygis po kapitalinės renovacijos – C klasė

Pagal Direktyvos reikalavimus

tokie reikalavimai ir tūri būti minimalūs
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1. Controllers shall be QE;

2. Controllers are hired by SPSC;

Specificities of the control process

Calculation file of EPC sent to 

SPSC

Check of every EPC 

by software

Desk audit and return of 

EPC to QE with indication 

of problem
Not OK

Registration of EPC  

in the central database

Publication of information 

of EPC www.spsc.lt

With major 

problems 

(see No.5)

Not OK

With 

minor 

problems

More detailed audit of EPC: 

meeting with QE, visiting 

building and checking 

calculation

Return of EPC to QE with 

indication of problem

Correction of EPC by QE

Decision of Commission

Sanctions for incorrect EPC:

issue of correct EPC for free, the 

incorrect EPC is not valid, 

suspension or cancellation of 

license of QE

OK

Correction of EPC by QE

Selection of EPC 

for more detailed 

audit of EPC

(see No. 6)

Pastatų sertifikavimo ir kontrolės sistema

Aplinkos ministerija 



Yra tinkamos kompiuterinės programos

• NRG sert:

Skirta pastatų energinio naudingumo sertifikavimui, 
pilnai atitinka STRų reikalavimus

• NRGpro:

Pilnai atitinka STRų reikalavimus, valdymo principai 
ir struktūra analogiška NRGsert.

• Therm 7: 

Nemokama JAV Berkely universiteto 

sukurta programa šiluminių tiltelių 

modeliavimui

• Smeigė:

Paprasta KTU ASI ir SPSC sukurta 

programa smeigių ir kt. tvirtinimo 

elementų skaičiavimui.

Ir kt...
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Yra ir rezultatų:

Šiuo metu jau yra virš 450  A         

ir aukštesnės klasės pastatų. 

125 pastatai yra  A+ klasės.

2 pastatai A++ klasės.

Renovuotas daugiabutis namas 

pasiekiant A klasę

Formuojasi rinka
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Pasiūlyti pakeitimai

• Siekiama praktiškai įgyvendinti principą „pirmiausia –

energijos vartojimo efektyvumas“, kuris yra vienas 

pagrindinių energetikos sąjungos elementų. 
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Pasiūlyti pakeitimai

• Siūloma atnaujinti tokiais aspektais: 

• integruojant į ją nuostatas dėl ilgalaikių pastatų 
renovacijos strategijų (EED 4 straipsnį) siekiama telkti 
finansavimą ir kurti pastatų ūkio priklausomybės nuo 
iškastinio kuro panaikinimo iki 2050 m. viziją; 

• skatinant naudoti informacines ir ryšių technologijas, kad 
pastatai būtų eksploatuojami efektyviai;

• racionalizuojant direktyvos nuostatas, kurių taikymas 
nedavė lauktų rezultatų.
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Pasiūlyti pakeitimai

Sąvokos:

pastato sistemų apibrėžtis išplečiama įtraukiant 
elektros energijos gamybos vietoje sistemą 
infrastruktūrą;

Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos:

dabartinis Energijos vartojimo efektyvumo 
direktyvos 4 straipsnis nuoseklumo sumetimais 
perkeliamas į šią direktyvą ir įtrauktos 
nuostatos dėl: 

- energijos nepritekliaus problemos, 

- paramos pažangiam pastatų renovacijos 
finansavimui;

- iškastinių išteklių energijos naudojimo 
nutraukimo iki 2050 m.
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Pasiūlyti pakeitimai

• Reikalavimai dėl elektromobilumo infrastruktūros:

>10 vietų – 1 įkrovimo stotelė (negyvenamieji pastatai);

>10 vietų – vamzdžiai kabeliams (gyvenamieji pastatai);
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Pasiūlyti pakeitimai

• Valstybės narės susieja savo finansines priemones 

pastatų atnaujinimui, siekdamos sutaupyti energijos, 

pagal vieną ar kelis pasiūlytus kriterijus (įrangos 

reikalavimai; sertifikatų prieš ir po renovacijos palyginimas 

ir kt.)

• Sertifikatų duomenų bazė – informacija apie energijos 

vartojimą;
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Pasiūlyti pakeitimai

• Pastato elektroninės stebėsenos, automatizavimo ir 

kontrolės sistemų įrengimas:

patalpų temperatūros reguliavimas;

> 290 kW ŠVOK sistemų kontrolės automatizavimas.

• Pastato ŠVOK sistemų tikrinimas:

> 70 kW šildymo sistemų periodinis tikrinimas (buvo 20kW);

> 70 kW kondicionavimo sistemų tikrinimas (buvo 20kW).

Aplinkos ministerija 



Pasiūlyti pakeitimai

• Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 23 straipsnį priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva būtų papildyta 

pažangumo rodiklio apibrėžtimi ir sąlygomis, kuriomis 

pažangumo rodiklis būtų pateikiamas kaip papildoma 

informacija būsimiems nuomininkams arba pirkėjams.
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Pasiūlyti pakeitimai

• I priedas (energinio naudingumo skaičiavimo sistema) 

atnaujinamas siekiant padidinti energinio naudingumo 

nustatymo nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu skaidrumą ir 

nuoseklumą ir atsižvelgti į patalpų aplinkos svarbą.
„Pastato energinis naudingumas išreiškiamas suvartojamos pirminės energijos 

skaitiniu rodikliu (kilovatvalandėmis vienam kvadratiniam metrui per metus), kuris 

suvienodintas tiek energinio naudingumo sertifikavimo, tiek atitikties minimaliems 

energinio naudingumo reikalavimams tikslais. Taikoma energinio naudingumo 

nustatymo metodika turi būti skaidri ir atvira inovacijoms.“

Valstybės narės savo nacionalinę apskaičiavimo metodiką aprašo laikydamosi 

susijusių Europos standartų, kuriuos pagal Europos Komisijos suteiktą Įgaliojimą 

M/480 sukūrė Europos standartizacijos komitetas, nacionalinių priedų sistemos.
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Chronologija
• 2016 gruodžio 1 – Europos Komisija pateikė pasiūlymus 

Aplinkos ministerija 

• Nagrinėjimas, Europos Tarybos darbo grupių posėdžiai

• 2017 birželis – kompromisinis (Komisijos ir Tarybos) variantas 

• 2017 spalis – Europos parlamento siūlymai

• 2017 gruodžio 19 – prieita bendro sutarimo (Komisija, Taryba, 
Parlamentas) 



Dėkoju už dėmesį

Aplinkos ministerija 


