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Apie Pastatų konstrukcijų katedrą

• Viena iš penkių Architektūros fakulteto katedrų.

• Įkurta 1971 metais

• Šiuo metu dirba 12 darbuotojų, 

iš kurių 10 yra dėstytojai. 



• Pastatų konstrukcijų katedra vienintelė šalyje rengia Pastatų renovacijos 
specializacijos Architektūros magistrus.

• Katedrai priklauso Pastatų akustikos mokslo laboratorija, turinti vieną 
naujausių šalyje matavimų įrangą. 



Sąvokos

 Žalioji architektūra

 Energiją tausojanti

 Darni

 Draugiška aplinkai

 Subalansuota



Sąvokos

Žalia architektūra

 Kurti subalansuotą ir sveiką aplinką žmogui,

 Efektyviai naudoti energiją, vandenį ir kitus išteklius, 

 Naudoti atsinaujinančią energiją (saulės, vėjo ir kt.),

 Mažinti atliekų susidarymą ir aplinkos taršą,

 Globoti augmeniją ir gyvūniją bei jos natūralią aplinką.



Kurti subalansuotą ir sveiką aplinką žmogui

Šiandien jau drąsiai galime pasakyti, jog gyvenimo kokybę 
apsprendžia ne prabanga ir išleistų pinigų kiekis gyvenamajai 
ar darbo aplinkai sukurti. 

Gyvenimo kokybę nustato oras, kuriuo mes kvėpuojame, 
vanduo, kurį mes geriame, švari nuo toksinų aplinka, kurioje 
mes būname, maistas, kurį vartojame.



Energija

Užtikrinti maksimaliai efektyvų energijos naudojimą.

Ekologiškas = ekonomiškas bei efektyviai naudojantis energiją

• Ekologiško namo sąvoka pasaulyje suvokiama plačiai, vertinant būstą pagal daugybę parametrų. Galima
sakyti, kad kiekvienoje šalyje jie yra kitokie, priklausomai nuo klimato, turimų žaliavų ir valstybės politikos. 

Tačiau visur kalbant apie „žalią namą“ pabrėžiami keli esminiai principai: ekologiškas būstas turi būti
maksimaliai ekonomiškas, jame turi būti efektyviai išnaudojama energija.

• Aušinimo, šildymo ir apšvietimo sistemos turi naudoti metodus ir produktus, kurie saugotų ar mažintų 
energijos sunaudojimą. Taip siekiant ekonominės( pinigų taupymo), socialinės (mažinant kuro skurdą) ir 
ekologinės (išteklių išeikvojimą ir išmetų teršalų mažinimą) naudos.



Vanduo

Svarbu tinkamai panaudoti ir lietaus vandenį.

• jau statybos metu pradėkite taupyti vandenį, naudokite jį pakartotinai, rinkite lietaus vandenį ir naudokite
jį technologiniams procesams, nereikalaujantiems geriamo vandens kokybės

• pakartotinai naudokite vandenį – praustuvų, dušų, skalbimo mašinų, indaplovių vandenį (grey water) 
išvalykite ir panaudokite dar kartą wc bakeliuose ir pan.

• užterštą vandenį (brown water) išvalykite ir panaudokite teritorijos laistymui

• kaupkite lietaus vandenį ir naudokite jį buitinėms reikmėms

• kiemo ir parkavimo dangoms naudokite vandeniui pralaidžias medžiagas – taip garantuosite gruntinių
vandenų atsistatymą

• naudokite pažangias ir taupias technologijas vejos ir augalijos laistymui



Medžiagos

Renkantis statybines ir apdailos medžiagas, pirmenybė teikiama vietinės

gamybos produktams, taip pat ekologiškos sudėties medžiagoms, kurioms

pagaminti išeikvojama mažiau energijos ir kurios išsiskiria ilgaamžiškumu ar yra

tinkamos perdirbti.

• įvertinkite, ar konstruktyvo bei apdailos medžiagoms pagaminti
naudojamos ekologinės technologijos

• rinkitės kiek įmanoma vietinius gamintojus ir medžiagas – išvengsite
gabenimo taršos

• įvertinkite medžiagų perdirbamumo galimybes – rinkitės ilgaamžišką, bet 
pakartotiniam naudojimui tinkamą produkciją – taip paremsite draugišką
aplinkai pramonę

• įsitikinkite, jog medžiagos nėra toksiškos laikui bėgant, jas gaminant ar
ateityje prireikus perdirbant

uoliena, šiaudai, bambukas, molis, popieriaus blokai (maišyti su betonu ir
smėliu), pjuvenos, 



Naudoti atsinaujinančią energiją

• Inovacijų pritaikymas: atsinaujinančios 
energijos panaudojimas

 saulės 

 vėjo



Mažinti atliekų susidarymą ir aplinkos taršą

• Gamtiniai ištekliai – protingas naudojimas ir gamtos 
išteklių vartojimo mažinimas (vandens, energijos, 
medžiagų). Užterštieji ištekliai – išteklių saugojimas, 
teisingai, efektyviai ir atsargiai vartoti išteklius, kurie yra 
užterštumo rizikoje, pavyzdžiui, žemė, vanduo, oras ir t.t. 
Vidinės aplinkos kokybės gerinimas.

• Jau statybos metu rūšiuoti statybos atliekas, stengtis jas 
perdirbti, pakartotinai panaudoti



Globoti augmeniją ir gyvūniją bei jos natūralią aplinką

• sveiki, draugiški planetai ir jos gamtai sprendimai garantuoja 
saugų ir į ateitį orientuotą gyvenimo būdą



Žaliąją architektūrą reglamentuojantys teisės 
aktai

 Lietuvoje

 Europoje



Lietuvoje

• STR 2.01.01(6):2008 „ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS „ENERGIJOS 
TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS“

• STR 2.01.09:2005 “Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo 
sertifikavimas”

• Lietuvoje dar nėra priimtas toks statybos techninis reglamentas, pagal kurį pastatas 
turėtų būti ‚žalias‘ arba nustatantis atitinkamus kriterijus kuriuos toks pastatas 
turėtų atitikti. Iki šiol Lietuvos teisinėje bazėje dar nėra apibrėžta ir koks pastatas 
mūsų šalyje gali būti vadinamas pasyviu.

• 2010 m. priimta nauja pastatų energinio taupymo direktyva, pagal kurią nuo 
2018m. viešos paskirties, o nuo 2020 metų visi naujai statomi ir renovuojami 
pastatai turės būti pasyvūs.



Europoje

• Direktyva 2010/31/ES

Valstybės narės užtikrina, kad:

a) ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai, ir

b) po 2018 m. gruodžio 31 d. viešosios valdžios institucijos, užimančios ir valdančios naujus pastatus, 
užtikrintų, kad tie pastatai būtų energijos beveik nevartojantys pastatai.

• Direktyva dėl pastatų energinio naudingumo 
• Direktyva dėl pastatų energinio naudingumo buvo priimta 2006 m. sausio mėnesį. Ši Direktyva reikalauja, 

kad visos 25 ES valstybės narės ir Norvegija bei Šveicarija reguliariai atnaujintų savo nacionalinį pastatų 
kodeksą.

• Pastatų direktyvos nuostatos turi būti pagrįstos energijos vartojimu, įskaitant oro kondicionavimą, šildymo 
įrangą, karštą vandenį, vėdinimą, apšvietimą ir kt.;



Europoje

• Direktyva dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių 
paslaugų

• Direktyvos dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų tikslas yra 
sumažinti energijos kiekį, reikalingą norint teikti Europos piliečiams ir įmonėms energetines 
paslaugas. Buvo apskaičiuota, kad Europos Sąjungoje energijos suvartojimas yra maždaug 
20% didesnis negu būtų galima pagrįsti ekonominiais motyvais. Taigi akivaizdu, kad yra labai 
didelės ekonominės galimybės sutaupyti energijos. Dalį šios energijos galima veiksmingai 
sutaupyti teikiant energetines paslaugas ir kitomis galutinio vartojimo efektyvumo 
priemonėmis.

• Vokietijoje bet kuris naujas visuomeninės paskirties pastatas privalo būti žaliasis. Kitaip jo 
neleis statyti.



Žalios architektūros praktika

 Sertifikavimas/konsultavimas
 LEED

 BREEAM

 EU GREEN

 DGNV

 MINERGIE

 Kiti pavyzdžiai (nesertifikuoti)



Amerikietiškas USGBC/Tarptautinis LEED for retail

• Būtinos sąlygos ir atitinkami kreditai siekiant LEED Green Building Rating  
siejamos su šiom 7 temom:

 Tvarūs Sklypai (SS Sustainable Sites)

 Vandens naudojimo efektyvumą (WE Water Efficiency)

 Energetika ir atmosferos dalis (EA Energy and Atmosphere)

 Žaliavos ir ištekliai (MR Materials and Resources)

 Vidinis aplinkos Kokybė (IEQ Indoor Environmental Quality)

 Naujovės Design (ID Innovation in Design)



Angliškasis/Tarptautinis BREEAM

• BREEAM nustato geriausią darnaus pastatų projektavimo 
praktiką, statybos ir eksploatavimo standartą ir yra tapus 
viena išsamiausių ir plačiai pripažintų priemonių nustatant 
pastatų aplinkosauginį veiksmingumą. Priemonės 
naudojamos aprašyti/įvardinti  įvairias kategorijas ir kriterijus 
nuo energijos iki ekologijos. Jie apima aspektus, susijusius 
su:

- energijos ir vandens naudojimu, 

- vidaus aplinkos (sveikata ir gerovė), 

- tarša, 

- transportu, 

- medžiagų, atliekų, ekologijos ir valdymo 
procesuose.



EU Green building

• Šia programa siekiama:

- gerinti energijos vartojimo efektyvumą

- plėsti atsinaujinančių energijos šaltinių integraciją negyvenamųjų pastatų 
Europoje savanoriškumo pagrindu. 

Programa skirta skatint negyvenamųjų pastatų savininkus įgyvendinti ekonomiškai 
efektyvias priemones, kurios didina energijos vartojimo efektyvumą pastatuose 
vienoje ar daugiau to pastato techninių disciplinų.



DGNB, Voketija

• DGNB tai nuolat auganti narių skaičiumi bendrija, kurios pagrindinis tikslas: 

- nuolatinis siekimas tvarios ir ekonomiškai efektyvios  statybos praktikos. 

DGNB nariai siekiant įgyvendinti šį tikslą sistemingai dalinasi savo patirtimi, 
organizuojant mokymus rinkos dalyviams bei plačiai informuojant  apie tai 
visuomenei. 

DGNB sertifikatas :

 nekenksmingumas aplinkai, 

 ekonomiškai efektyvus 

 vartotojui draugiškas/patogus pastatas.



Šveicarų/ Tarptautinis Minergie

Prekės ženklo apsauga, prekės ženklas, sertifikavimas ir organizacija

• MINERGIE ® yra tvarumo/darnos prekės ženklas naujuose bei modernizuotose 
pastatuose. Tai abipusiškai palaikoma Šveicarijos Konfederacijos, Šveicarijos 
kantonuose, kartu su prekybos bei pramonės, ir yra įregistruotas Šveicarijoje ir 
visame pasaulyje.

MINERGIE ® siekiai – tai komfortas vartotojams pastate gyventi arba dirbti. 

Sveikas komforto lygis jų nuomone pasiekiamas tik  aukštos kokybės statyba ir 
nuolat atsinaujinančiu oru pastate. Konkretus suvartojamos energijos kiekis yra 
naudojamas kaip pagrindinis rodiklis, skirtas apskaičiuoti reikiamą pastato kokybę. 

MINERGIE ® standartas yra plačiai pripažįstamas. Yra daug priežasčių, tačiau 
svarbiausias yra jų tikslas ir orientuotas požiūris: jei statybininkai ir projektuotojai -
kitaip tariant, architektai ir inžinieriai gali pasiekti standartą, jie turi visišką laisvę 
tiek savo dizaino ir medžiagų pasirinkimu, taip pat vidaus ar išorės konstrukcijų 
pasirinkimu. 



Analogai
Lietuvoje

Green Hall, Vilnius
Pirmasis energijos vartojimo efektyvumo klasę A+ atitinkantis biurų pastatas. Jo žaliąją koncepciją atspindi:

- pavadinimas  „Green Hall“.

- efektyvus natūralus vėdinimas + galimas natūralus vėdinimas.

- kiekvienas langas yra varstomas.

- dvigubos fasado konstrukcijos 

- patenkantis oras nesudaro skersvėjo. 

- šviežią ir vėsų orą patalpose užtikrina kiekviename aukšte įrengtos vėdinimo kameros - taip vėsus oras šalčio sijomis

gabenamas labai trumpu atstumu – ne daugiau 12 m, taigi jis nespėja sušilti ir jo nereikia iš naujo vėsinti. 

- taip pat įrengta sistema „Free cooling“, kuri leidžia patalpas vėsinti bene veltui. Jei lauko temperatūra ne aukštesnė nei 8 °C, orą 
viduje vėsina natūralus oras iš lauko, t. y. nereikia naudoti šalčio mašinų. 

- karštas oras iš pastato šildymo sistemų nėra paprasčiausiai išmetamas į lauką. Jis panaudojamas pirmuose dviejuose aukštuose 
naudojamam vandeniui šildyti (pirmoji pakopa – iki 35 °C).



Analogai                Swedbank Administracinis pastatas, Vilnius
Lietuvoje

• Pastate įrengta moderni vėdinimo, drėkinimo ir apšvietimo sistema. 

• Palyginti su įprastu apšvietimu, energiją taupančios liuminescencinės lemputės leis 25 proc. sutaupyti 
sąnaudas už elektros energiją. 

• Numatomos 10 proc. vienam kv.m mažesnės šildymo sąnaudos, 10 proc. mažesnės išlaidos kanceliarinėms 
prekėms, 9 proc. vienam kv. m mažesnės priežiūros ir valymo išlaidos, 25 proc. mažesnės kuro ir atliekų 
išvežimo sąnaudos. Tokiu būdu banko, įsikūrusio naujajame pastate, veikla bus draugiškesnė aplinkai.







VGTU 2012 metų 15-osios Lietuvos Jaunųjų mokslininkų konferencijos 
ciklo “Mokslas – Lietuvos ateitis” teminė konferencija

• Pastatų inžinerinės sistemos

• S. Aperavičiūtė , V. Jankauskas

• ‘Saulės energijos skatinimo Lietuvoje 
įvertinimas’

Maxima prekybos centre atsinaujinčios saulės energijos panaudojimas



Prekybos centras Heimberge, Šveicarijoje
pardavimai 6880m2

sandėliavimas 4176m2

Architectas : Fent AG Gesamtplanungen

Šildymo sistema 100% Šilumos siurblys, gruntinis 

vanduo, tiesioginis  

Karštas vanduo  100% Elektrinis vandens 
šildytuvas



Prekybos centras Melingene, Šveicarijoje
dydis: 2663m2

Šildymo sistema 60% granulės šildymo sistema
40% Centralizuotas šildymas

Karštas vanduo 100% Centralizuotas šildymas



Korporacijos centras, Jungtinės valstijos

• Patenkinti darbuotojai
- 42% mažiau  sunaudoja energijos 

- 34% mažiau vandens. 

- daugiau nei 75% naudotų medžiagų pastatui statyti yra 
perdirbtos medžiagas

- 90% visų statybinių atliekų iš projekto buvo pakartotinai 
panaudotos.

- gausu natūralios šviesos

- varstomi langai 

- galimybė  kontroliuoti darbo vietos temperatūrą ir apšvietimą 

- sukurti tiesioginiai vaizdai į lauką iš biuro ar darbo sričių. 

- įrengti sodai pastato viduje

• Pastato savybės
- užtikrinta optimali oro kokybė pastate, įrengta oro monitoringo 
sistema,

- stogo apželdinimas sugeria lietaus vandenį ir sugeria šilumą,

- daugiau negu 32% pastato fasado įstiklinta dvigubu stiklu, tokiu 
būdu suteikiant šilumos naudą, reguliuojant saulės spinduliuotę 
bei vėdinimą angų sklendėmis,

- varstomi langai leidžia naudotis natūralia ventiliacija, sumažinant 
priklausomybę nuo pastato šilumos ir vėdinimo sistemų, 

- prizmės formos žaliuzės (valdomos kompiuteriu seka saulės 
padėti) nukreipia tiesioginius saulės spindulius ir apsaugo nuo 
perkaitimo, išsklaidyti šviesos spinduliai veidrodžių įrengtų ant 
stogo dėka nukreipiami į vidinį kiemą, 

- įrengtos fotovoltinės plokštės naudoti atsinaujinančią energiją

- vieta lengvai pasiekiama pėsčiomis



Prekybos centras Drezdene, Vokietija
dydis: 52,000 m2

Aplinką tausojančių savybių apžvalga

- optimizuotas energijos ir kitų išteklių naudojimas,

- pastatas projektuojamas trijų lygių  siekiant optimalaus žemės išnaudojimo,

- aukštos kokybės medžiagos ir kruopštus pastato dizainas sumažina šilumos 
perdavimo nuostolius iki 40%,

- projektas turi visapusią apšvietimo valdymo sistemą, maksimaliai 
išnaudojamas natūralus apšvietimas,

- įrengti atskiri energijos suvartojimo  skaitikliai nuomos srityse,

- viešosiose vietose įrengti eskalatoriai ir pėsčiųjų takai turi energijos 
taupymo kontrolę, 

- didelis stogo apželdinimas sumažina lietaus nuotekų koeficientą, 

- centras yra lengvai pasiekiamas pėsčiomis ir dviračiu.

- Architect: Peter Kulka Architektur Dresden GmbH



Supermarketas, Stratfordas, Anglija
dydis: 3012m²

Pastato pagrindiniai bruožai:
-prijungimas prie energetikos centro, daugiau nei 20% CO2 mažinimo.
- nenaudojamas tradicinis šaldymas - tik angliavandenilinis, kuris turi daug mažesnį neigiamą poveikį 
aplinkai.
- visos montavimo medžiagos yra EMS sertifikuotos.
- turi puikų susisiekimą viešuoju transportu,
- įdiegtos vandens taupymo santechnikos įranga ir technologijos, 
- nemokamas aušinimas šaltu oru gaunamas iš naudojamų šaldytuvų.
- gautas"A" įvertinimo energinio naudingumo sertifikatas (EPK) - CO2, indeksas 24.
- nėra elektrinio šildymo, tokiu būdu sumažinant NOx emisiją, susijusią su parduotuve.



Elithis biurai, Dijone, Prancūzijoje

• Elithis - pirmasis pozityvios energijos biurų pastatas. Daug 
metų nulinės energijos pastatas (kai suvartojama tiek 
energijos, kiek jos pagaminama) buvo tik graži viso pasaulio 
architektų svajonė, tačiau Elithis bokštas, esantis Prancūzijos 
Dižono mieste, šią seną svajonę ne tik pavertė realybe, bet ir 
nubrėžė naujas žaliosios architektūros gaires. Be to, šis 
statinys į atmosferą išmeta šešis kartus mažiau išlakų nei 
įprasti biurų pastatai. 

• Elithis bokštas yra pagamintas iš medžio ir perdirbtos 
izoliacinės medžiagos, 

• ant jo stogo yra sumontuota 330 saulės baterijų ir 
apsauginis skydas, kuris puikiai praleidžia šviesą, bet sulaiko 
perteklinę šilumą.

• Elithis Engineering pasistengė, kad energijos naudojimo 
efektyvumą pastebėtų ir šiame, 54.000 kvadratinių pėdų 
ploto, dešimties aukštų pastate dirbsiantys žmonės – buvo 
įrengtas ekranas, kuriame rodoma 1600 jutiklių surinkta 
informacija apie energijos suvartojimą ir apie išmetimų į 
atmosferą dydį.



Žaliasis bokštas, Geterborge, Švedijoje
dydis: 25,000 m2

• Žaliasis bokštas ofisu centras yra pirmasis LEED Platina sertifikatu ivertintas pastatas Geteborge, 
Švedijoje, ir Skanska nekilnojamojo turto registre. 17 aukštu 25.000 kv m (269.098 kv pėdų) biurų 
pastatas 80% išnuomotas. Pusė jo yra Skanska nauji biurai: ekologiškesni, gražesni ir labiau 
ekonomiškai efektyvus nei ankstesnėse vietose.       

Dalis žaliųjų sprendimų, igyvendintu Žaliajame  bokšte:
• Efektyvi ir mažai energijos naudojanti vėdinimo sistema
• Aukštas šilumos gavimo laipsnis
• Dienos sviesa ir malonus vaizdai visose darbo vietose
• Vietoje gaminama vėjo energija ir centralizuotas šildymo tiekimas
• Žaliu automobiliu baseinas ir elektrinių automobilių įkrovimo stotis
• žalias stogas renkantis ir neutralizuojantis lietaus vandenį
• Žemas vandens sunaudojimas visuose pastato  įtaisuose



Griunvaldo centras, Vroclavas, Lenkija 

• Griunvaldo (Grunwaldzki) centras Lenkijoje yra modernus biurų pastatas centrinėje Vroclave kuris sertifikuotas pagal Europos 
Sąjungos GreenBuilding programa, remiantis pastato 30 procentų mažiau energijos suvartojimu negu Lenkijos statybos 
standartų reikalaujama.

• Sumažintas poveikis aplinkai jau statybos metu. Triukšmingi statybos darbai tik dienos metu. 

• Atliekų tvarkymas. Statybinės atliekos atskiriamos vietoje į konteinerius iš kurių 98% atliekų buvo perdirbta. 

• Ekologiškai atsakingos statybinės medžiagos. Konstrukcijoms ir apdailai parinktos ekologiškos statybinės medžiagos, 
atitinkančios aukščiausius aplinkosaugos standartus.
Energijos vartojimo efektyvumas. Pastate yra įrengtos pažangios BMS (Building Management System), kurios valdo ŠVOK 
sistemą ir visus interjero parametrus, siekiant užtikrinti optimalų energijos suvartojimą. BMS turi energijos taupymo 
funkcijas, tokias kaip atskirus dienos ir naktinį režimus. Šilumos rekuperatoriai, vėdinimo įrenginiuose perdirba 90 proc 
energijos iš išeinančio oro ir išeinanti šilto oro srovė recirkuliuojama garažo lygiuose išvengiant papildomo patalpų šildymo. 
Elektriniai vandens šildytuvai šrengti po kiekviena kriaukle siekiant teikti šiltą vandenį tik tada, kada reikia. Vandens 
šildytuvai yra efektyvesni nei įprasti karšto vandens sistemų, kuri paprastai apima centralizuotą šildymo sistemą kuri 
nuolatinį naudojimą ir neefektyvų vamzdžių dėl didelių šilumos nuostolių paskirstymo sistemą. Griunvaldo centre taip pat yra 
įrengtas efektyvus apšvietimas: langai su maža U verte, minimaliu išoriniu apšvietimu, judesio davikliu apšvietimo kontrole 
garaže ir komunalinėse srityse, ir ŠVOK zonavimu, kuris leidžia optimizuoti šildymą ir vėdinimą atskirose patalpose.
Sumažintas šviesos taršą. Griunvaldo centro išorinis apšvietimas yra sumažintas nakties metu. 
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