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Šiluminė izoliacija. 
Pagal žaliųjų viešųjų pirkimų procedūrą perkamo gaminio 

aprašymas 
 

Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame aprašyme pateikiama 
šiluminės izoliacijos gaminių grupei parengtų ŽVP kriterijų santrauka. Pridėtoje pagrindinėje 
ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie šių kriterijų parinkimo priežastis ir nurodoma, 
kur gauti daugiau informacijos. 
 
Pirkimo rekomendacijos pateikiamos dviejų kriterijų rinkinių pavidalu: 
 
• pagrindiniai kriterijai yra tinkami taikyti bet kuriai perkančiajai organizacijai, esančiai bet 

kurioje valstybėje narėje, ir apima konkretaus gaminio poveikio aplinkai aspektus. Jie 
parengti taip, kad juos taikant reikėtų atlikti kuo mažiau papildomų patikrų ir kad būtų 
patirta kuo mažiau papildomų išlaidų;  

• išsamūs kriterijai yra skirti tiems pirkėjams, kurie nori įsigyti geriausius rinkoje 
parduodamus gaminius. Taikant šiuos kriterijus gali reikėti atlikti papildomas patikras ir 
gali būti patirta daugiau išlaidų, palyginti su kitais tokių pačių funkcinių galimybių 
gaminiais.  

 
Pagrindiniuose ir išsamiuose kriterijuose pateikiamos gairės, susijusios su įvairiais viešųjų 
pirkimų procedūros etapais ir paaiškinama, kaip kiekviename etape geriausia įtraukti 
ekologinius kriterijus: 
 

• dalykas: konkurso pavadinimas, t. y. glaustas perkamo gaminio, darbų arba paslaugų 
aprašas; 

• techninės specifikacijos: pateikiamas aiškus, tikslus ir išsamus reikalavimo arba 
standarto, kurį prekės, darbai arba paslaugos turėtų atitikti, aprašas. Aprašomos 
būtinosios techninės specifikacijos, kurias turi atitikti visi pasiūlymai. Nustatomi 
specifiniai ekologiniai kriterijai, įskaitant ribas ir lygius, kuriuos turėtų atitikti konkretūs 
gaminiai;  

• atrankos kriterijai: grindžiami pasiūlymų teikėjų pajėgumu ir (arba) gebėjimu įvykdyti 
sutartį. Padeda nustatyti tinkamus tiekėjus, pvz., užtikrinti, kad būtų pasitelkti 
tinkamos kvalifikacijos darbuotojai arba kad būtų taikomos reikiamos aplinkos 
politikos priemonės ir procedūros; 

• laimėtojų atrankos kriterijai: pagrindas, kuriuo remdamasi perkančioji organizacija 
lygins pasiūlymus ir spręs, su kuo sudaryti sutartį. Laimėtojų atrankos kriterijai nėra 
teigiamo arba neigiamo sprendimo priėmimo kriterijai, t. y. pasiūlymai dėl gaminių, 
kurie neatitinka tam tikrų kriterijų, vis tiek gali būti nagrinėjami priimant galutinį 
sprendimą, jeigu jie surenka tam tikrą balų skaičių pagal kitus laimėtojų atrankos 
kriterijus;  

• sutarties įvykdymo sąlyga: nurodomos sąlygos, kurių privalu laikytis vykdant sutartį, 
pvz., kaip turėtų būti tiekiamos prekės arba kaip turėtų būti teikiamos paslaugos, 
įskaitant informaciją arba nurodymus dėl gaminių, kuriuos tiekėjas tieks. 

 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad rangovas privalo laikytis galiojančios teisės sistemos 
reikalavimų. 
 
Jeigu patikrinus pagal kriterijus nustatoma, kad gali būti naudojami kiti įrodymai, šiais 
įrodymais, be kitų, galėtų būti gamintojo techninė dokumentacija, pripažintos institucijos 
parengta bandymų ataskaita arba kiti techniniai duomenys. Perkančioji organizacija kiekvienu 
konkrečiu atveju turės įsitikinti, ar pateiktus įrodymus techniniu ir (arba) teisiniu požiūriu 
galima pripažinti tinkamais. 
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1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 
 
Nustatant šiuos žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus, šiluminė izoliacija apibrėžiama kaip 
medžiaga, naudojama išlaikyti pastatus vėsesnius vasarą ir šiltesnius žiemą mažinant 
šilumos srautą per išorinį pastatų paviršių1. Šiluminė izoliacija daugiausia naudojama šešiais 
būdais, kurie išsamiau apibrėžti pagrindinėje ataskaitoje, susijusioje su šiuo gaminio 
aprašymu:  
 

1. tuščiavidurėms sienoms izoliuoti; 
2. ištisinėms sienoms izoliuoti; 
3. palėpėms izoliuoti; 
4. grindims izoliuoti; 
5. stogams izoliuoti; 
6. vamzdžiams ir vamzdynams izoliuoti. 

 
Esami ekologiniai ženklai izoliacijos gaminiams daugiausia suteikiami atsižvelgiant į 
medžiagą, iš kurios jie pagaminti. Išskiriamos keturios pagrindinės medžiagų kategorijos: 
 

• neorganinis mineralinis pluoštas; 
• iš organinio kuro pagamintos medžiagos; 
• organinės augalinės ir (arba) gyvūninės kilmės medžiagos; 
• kitos medžiagos. 

 
Esami ekologiniai ženklai šiuo metu nesuteikiami vamzdžių ir vamzdynų izoliacijai arba folijos 
tipo izoliacijos gaminiams. Taigi šiame dokumente išdėstyti kriterijai taikomi tik pirmiau 
nurodytoms 1–5 kategorijų medžiagoms. 
 
Daugeliui šiluminės izoliacijos gaminių taikoma direktyva dėl statybos produktų (žr. 
6.2 skirsnį), jie apibrėžti suderintais Europos standartais ir vertinami taikant šiuose 
standartuose nurodytus bandymų metodus. Statybos gaminiai, kuriems taikoma direktyva dėl 
statybos produktų, turi būti pažymėti ženklu „CE“. Šalia ženklo „CE“ pateikiama speciali 
techninė informacija apie konkrečias šių gaminių savybes. 

 
2. Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai 
 
Pagrindinis poveikio aplinkai būdas šiluminės izoliacijos naudojimo ciklo metu yra pavojingų 
medžiagų poveikis, ypač tų, kurių yra porodarių cheminėje sudėtyje. Šios medžiagos gali 
turėti įtakos oro ir vandens kokybei, taip pat žmonių sveikatai: daugelis šių cheminių 
medžiagų įvardytos kaip kancerogeninės arba dirginančios tiems asmenims, kurie skundžiasi 
kvėpavimo sistemos sutrikimais. Atsižvelgiant į šių cheminių medžiagų pavojingąsias 
savybes, daugelis šių medžiagų yra netinkamos užkasti sąvartynuose, skirtuose 
nepavojingoms cheminėms medžiagoms. Kai kurias iš jų galima perdirbti, taip sumažinant 
poveikį aplinkai.  
 
Kitas svarbus poveikio būdas yra energijos vartojimas, pirmiausia gaminant ir transportuojant. 
Visgi labai svarbu mažinti energijos sąnaudas pastatuose, parenkant labai veiksmingą 
izoliaciją su gera šilumine varža, ir šis aspektas turi būti svarstomas vienas iš pirmųjų. Taip 
bus mažinamos energijos sąnaudos eksploatavimo etapu, mažinant patalpoms šildyti 
reikalingo kuro poreikį ir turimą energiją derinant su izoliacinėmis medžiagomis. Priėmus 
sprendimą dėl pageidaujamos šiluminės varžos, dar reikės apsvarstyti įvairių izoliacinių 
medžiagų, kurios atitinka pagrindinį reikalavimą, poveikio aplinkai būdus. Šiuo etapu turėtų 
būti apsvarstyti toliau pateiktoje schemoje apibendrinti poveikio būdai.  

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3rd ed. John Wiley & Sons. 
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Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai  ŽVP strategija 
 

• Energijos sąnaudos, 
pirmiausia gaminant ir 
transportuojant. 

• Energijos sąnaudos pastate, 
naudojant ne tokią veiksmingą 
izoliaciją. 

• Oro, žemės ir vandens tarša, 
naudojant pavojingas 
medžiagas, pvz., porodarius. 

• Žaliavų naudojimas ir (arba) 
gavyba.  

• Pavojingų atliekų susidarymas. 
• Medžiagų atliekų, įskaitant 

pavojingas atliekas ir 
pakuotes, susidarymas.  

  
• Pirkti energiniu požiūriu 

veiksmingiausią izoliaciją.  
• Pirkti konkrečiam atvejui 

pritaikytą izoliaciją, kad būtų 
gauta didžiausia nauda. 

• Pirkti izoliaciją, kurioje 
naudojama mažiau pavojingų 
medžiagų. 

• Skatinti veiksmingą techninę 
izoliacijos priežiūrą, siekiant 
pailginti jos naudojimo 
laikotarpį. 

• Gerinti panaudotų gaminių 
tvarkymą, pvz., surinkimo, 
antrinio naudojimo ir (arba) 
perdirbimo sistemas. 

• Pirkti gaminius, kuriuos 
galima lengvai išardyti ir 
perdirbti. 

• Skatinti naudoti ekologiškas 
medžiagas. 

• Skatinti izoliacijoje ir 
pakuotėje naudoti perdirbtas 
medžiagas – tiesiogiai arba, 
jeigu tai pakuotė, dalyvaujant 
oficialiai pripažintoje 
perdirbimo sistemoje. 

 
Atkreipkite dėmesį, kad poveikio būdai nebūtinai išdėstyti pagal svarbą. 
 
3. Šiluminei izoliacijai taikomi ŽVP kriterijai 
 

3.1. Šiluminei izoliacijai taikomi pagrindiniai ŽVP kriterijai 
 
DALYKAS 
 

Energiniu požiūriu veiksmingų ir ekologiškų šiluminės izoliacijos gaminių pirkimas.  

 

 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. Pagal direktyvoje dėl pastatų energinio naudingumo nustatytus pastatų naudingumo 
reikalavimus šiluminės izoliacijos gaminių šiluminis laidumas turi būti mažesnis kaip 
0,044 W/mK. 

 
Patikra. Jeigu gaminiui nurodyti kriterijai įtraukti į atitinkamą suderintąjį Europos 
standartą, pagal direktyvos dėl statybos produktų (89/106/EEB) CE ženklinimo nuostatas 
tiekėjas šalia ženklo „CE“ privalo pateikti informaciją, patvirtinančią atitiktį nurodytiems 
kriterijams. 

  
Jeigu gaminiui nurodytieji kriterijai nėra pateikti papildomoje CE ženklinimo informacijoje, 
kaip nustatyta direktyvoje dėl statybos produktų (89/106/EEB), gaminiai, kuriems 
suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai arba pasirašyta deklaracija. 
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2. Iš gaminio neturi būti išskiriama arba skleidžiama cheminių medžiagų viršijant dabar 
galiojančias ribines vertes, nustatytas toliau nurodytuose reglamentuose:  

 
a) cheminių medžiagų, Europos Sąjungoje reguliuojamų Reglamentu 

(EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų dujų; 
b) neturi būti išskiriama cheminių medžiagų arba preparatų, pagal Direktyvas 

1999/45/EB ir 67/548/EEB priskiriamų kancerogeninėms (R40, R45, R49), 
kenkiančioms reprodukcijos sistemai (R60, R61, R62, R63), mutageninėms (R46, 
R68), toksinėms (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), galinčioms sukelti 
alergiją įkvėpus (R42), galinčioms sukelti paveldimus genetinius pakenkimus 
(R46), veikiant ilgą laiką galinčioms sukelti sunkius sveikatos sutrikimus (R48) ir 
galinčioms sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (R68) medžiagoms. 

c) neturi būti išskiriama cheminių medžiagų arba preparatų, pagal KŽP reglamentą 
(EB) Nr. 1272/20082 priskiriamų kancerogeninėms (H350–351), kenkiančioms 
reprodukcijos sistemai (H360–361), mutageninėms (H340–341), toksinėms 
(H300–H301, H310–H311, H330–H331, H411), galinčioms sukelti alergiją 
įkvėpus (H334), galinčioms sukelti paveldimus genetinius pakenkimus (H340), 
veikiant ilgą laiką galinčioms sukelti sunkius sveikatos sutrikimus (H372–373) ir 
galinčioms sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (H371). 

 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio kriterijaus. 
 

 
LAIMĖTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI 
Papildomi taškai skiriami už šių sąlygų laikymąsi: 

1. šiluminei izoliacijai gaminti naudojamos medienos pagrindo medžiagos (pvz., 
kamščiamedžio žievė, celiuliozė) gautos iš miškų, dėl kurių įsitikinta, kad jie valdomi 
tvariai, laikantis principų bei priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų miškų 
valdymą, su sąlyga, kad šie kriterijai būtų svarbūs ir susiję su gaminiu. Europoje šie 
principai ir priemonės turi atitikti bent Europos darbinio lygmens tvarios miškotvarkos 
gairėse nustatytus principus ir priemones, patvirtintus Lisabonoje vykusioje ministrų 
konferencijoje dėl miškų apsaugos Europoje (1998 m. birželio 2–4 d.). Už Europos 
ribų jie turi atitikti bent UNCED miškų ūkio principus (Rio de Žaneiras, 1992 m. 
birželio mėn.) ir, jeigu taikytina, tvarios miškotvarkos kriterijus arba gaires, patvirtintas 
pagal atitinkamas tarptautines arba regionines iniciatyvas (ITTO, Monrealio procesas, 
Tarapoto procesas, UNEP/FAO Afrikos sausosios zonos iniciatyva). 

 
Patikra. Medienos ir (arba) popieriaus kilmės tvarumas ir teisėtumas įrodomas remiantis 
įdiegta saugojimo grandinės atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas 
sistemas gali būti sertifikavusi trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 
standartą (-us) arba pagal EMAS vadybos sistemą. 
 
Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, kuriuos 
medienai ir (arba) medienos plaušams išdavė FSC[2] arba kurie buvo išduoti pagal 
PEFC[3] sistemą ar kitais lygiaverčiais būdais. Jeigu medienos ir (arba) medienos plaušų 
kilmės šalis yra pasirašiusi savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES, teisėtumui 
įrodyti gali būti naudojama FLEGT licencija[4]. 
Kiti priimtini įrodymai yra susiję galiojantys CITES sertifikatai arba kiti lygiaverčiai 
patikrinami įrodymai, pvz., gaunami taikant „deramo patikrinimo“ sistemą. Nesertifikuotos 
pirminės žaliavos siūlytojai turi nurodyti medienos ir (arba) medienos plaušų tipus (rūšis), 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, p. 1352. 
[2]  FSC – Forest Stewardship Council (Miškų valdymo taryba): http://www.fsc.org/en  
[3]  PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification (Miško pažymų patvirtinimo programa): 
http://www.pefc.org/internet/html  
[4]FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade (Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos) veiksmų planą ES 
patvirtino 2003 m. Veiksmų plane nustatytos įvairios priemonės, skirtos kovoti su neteisėtu miškų kirtimu besivystančiose šalyse. 
Plane nustatyta medienos licencijavimo sistema, skirta užtikrinti importuojamų medienos produktų teisėtumą. Norėdamos gauti 
licenciją, medieną gaminančios šalys turi būti pasirašiusios savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES. SPS šalyse partnerėse 
teisėtai pagaminti medienos produktai licencijuojami siekiant užtikrinti gamybos teisėtumą; daugiau informacijos pateikta šiuos 
interneto adresu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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kiekius ir kilmę bei deklaruoti jų teisėtumą. Turi būti galima atsekti medienos ir (arba) 
medienos plaušų judėjimą visa gamybos grandine – nuo miško iki gaminio. 

 

 
SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGOS 
 

1. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti šią informaciją:  
 

• nurodyti gamintoją ir gamybos datą ir (arba) partijos numerį; 
• pagaminimo metu gaminiui priskiriamas R vertes ir atitinkamas H frazes; 
• medžiagą, iš kurios pagamintas gaminys; 
• svorį ir storį; 
• procentinę perdirbtos žaliavos dalį3; kiekvienos medžiagos procentinę dalį pagal 

masę ir tūrį; 
• ilgiausią saugojimo laiką arba sumontavimo terminą; 
• laiką nuo sumontavimo, kai gaminys įgis savo vardinį storį; 
• transportavimo ir montavimo instrukcijas; 
• rašytines saugojimo instrukcijas. 

 
Patikra. Jeigu gaminiui nurodyti kriterijai įtraukti į atitinkamą suderintąjį Europos 
standartą, pagal direktyvos dėl statybos produktų (89/106/EEB) CE ženklinimo nuostatas 
tiekėjas šalia ženklo „CE“ privalo pateikti informaciją, patvirtinančią atitiktį nurodytiems 
kriterijams. 

  
Jeigu gaminiui nurodyti kriterijai nėra pateikti papildomoje CE ženklinimo informacijoje, 
kaip nustatyta direktyvoje dėl statybos produktų (89/106/EEB), gaminiai, kuriems 
suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis tam tikras 1 tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai arba pasirašyta deklaracija. 

 

 

                                                 
3 Taikant standarte ISO 14021 pateiktą perdirbtos žaliavos apibrėžtį. 
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3.2. Šiluminei izoliacijai taikomi išsamūs ŽVP kriterijai 
 
DALYKAS 
 

Energiniu požiūriu veiksmingų ir ekologiškų šiluminės izoliacijos gaminių pirkimas.  

 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. Pagal direktyvoje dėl pastatų energinio naudingumo nustatytus pastatų naudingumo 
reikalavimus šiluminės izoliacijos gaminių šiluminis laidumas turi būti mažesnis kaip 
0,044 W/mK. 

 
Patikra. Jeigu gaminiui nurodyti kriterijai įtraukti į atitinkamą suderintąjį Europos 
standartą, pagal direktyvos dėl statybos produktų (89/106/EEB) CE ženklinimo nuostatas 
tiekėjas šalia ženklo „CE“ privalo pateikti informaciją, patvirtinančią atitiktį nurodytiems 
kriterijams. 

  
Jeigu gaminiui nurodyti kriterijai nėra pateikti papildomoje CE ženklinimo informacijoje, 
kaip nustatyta direktyvoje dėl statybos produktų (89/106/EEB), gaminiai, kuriems 
suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis tam tikras 1 tipo ekologinis ženklas, laikomi 
atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai arba pasirašyta deklaracija. 

 
1. Iš gaminio neturi būti išskiriama arba skleidžiama cheminių medžiagų viršijant dabar 

galiojančias ribines vertes, nustatytas toliau nurodytuose reglamentuose: 
 

a) cheminių medžiagų, Europos Sąjungoje reguliuojamų Reglamentu 
(EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų dujų; 

b) neturi būti išskiriama cheminių medžiagų arba preparatų, pagal Direktyvas 
1999/45/EB ir 67/548/EEB priskiriamų kancerogeninėms (R40, R45, R49), 
kenksmingoms reprodukcijos sistemai (R60, R61, R62, R63), mutageninėms 
(R46, R68), toksinėms (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), alerginėms 
įkvėpus (R42), sukeliančioms paveldimus genetinius pakenkimus (R46), veikiant 
ilgą laiką galinčioms sukelti sunkius sveikatos sutrikimus (R48), galinčioms sukelti 
negrįžtamus sveikatos pakenkimus (R68), kenksmingoms įkvėpus (R20) ir 
kenksmingoms susilietus su oda (R21) medžiagoms. 

c) neturi būti išskiriama cheminių medžiagų arba preparatų, pagal KŽP reglamentą 
(EB) Nr. 1272/20084 priskiriamų kancerogeninėms (H350–351), kenkiančioms 
reprodukcijos sistemai (H360–361), mutageninėms (H340–341), toksinėms 
(H300–H301, H310–H311, H330–H331, H411), galinčioms sukelti alergiją 
įkvėpus (H334), galinčioms sukelti paveldimus genetinius pakenkimus (H340), 
veikiant ilgą laiką galinčioms sukelti sunkius sveikatos sutrikimus (H372–373) ir 
galinčioms sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (H371). 

 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio kriterijaus. 
 
 

LAIMĖTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI 
Papildomi taškai skiriami už šių sąlygų laikymąsi: 

1. šiluminei izoliacijai gaminti naudojamos medienos pagrindo medžiagos (pvz., 
kamščiamedžio žievė, celiuliozė) gautos iš miškų, dėl kurių įsitikinta, kad jie valdomi 
tvariai, laikantis principų bei priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų miškų 
valdymą, su sąlyga, kad šie kriterijai būtų svarbūs ir susiję su gaminiu. Europoje šie 
principai ir priemonės turi atitikti bent Europos darbinio lygmens tvarios miškotvarkos 
gairėse nustatytus principus ir priemones, patvirtintus Lisabonoje vykusioje ministrų 
konferencijoje dėl miškų apsaugos Europoje (1998 m. birželio 2–4 d.). Už Europos 

                                                 
4  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, p. 1352. 
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ribų jie turi atitikti bent UNCED miškų ūkio principus (Rio de Žaneiras, 1992 m. 
birželio mėn.) ir, jeigu taikytina, tvarios miškotvarkos kriterijus arba gaires, patvirtintas 
pagal atitinkamas tarptautines arba regionines iniciatyvas (ITTO, Monrealio procesas, 
Tarapoto procesas, UNEP/FAO Afrikos sausosios zonos iniciatyva). 

 
Patikra. Medienos ir (arba) popieriaus kilmės tvarumas ir teisėtumas įrodomas remiantis 
įdiegta saugojimo grandinės atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas 
sistemas gali būti sertifikavusi trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 
standartą (-us) arba pagal EMAS vadybos sistemą. 
 
Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, kuriuos 
medienai ir (arba) medienos plaušams išdavė FSC[2] arba kurie buvo išduoti pagal 
PEFC[3] sistemą ar kitais lygiaverčiais būdais. Jeigu medienos ir (arba) medienos plaušų 
kilmės šalis yra pasirašiusi savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES, teisėtumui 
įrodyti gali būti naudojama FLEGT licencija[4]. 
Kiti priimtini įrodymai yra susiję galiojantys CITES sertifikatai arba kiti lygiaverčiai 
patikrinami įrodymai, pvz., gaunami taikant „deramo patikrinimo“ sistemą. Nesertifikuotos 
pirminės žaliavos siūlytojai turi nurodyti medienos ir (arba) medienos plaušų tipus (rūšis), 
kiekius ir kilmę bei deklaruoti jų teisėtumą. Turi būti galima atsekti medienos ir (arba) 
medienos plaušų judėjimą visa gamybos grandine – nuo miško iki gaminio. 

 

2. Jeigu ŽVP apima gaminio montavimą, montuotojai suteikia ne trumpesnę kaip 
20 metų garantiją. Jeigu ŽVP apima tik gaminių pirkimą (be montavimo darbų, t. y. 
gaminių pirkimą „atsargai“), gamintojas gaminiui suteikia ne trumpesnę kaip 20 metų 
garantiją, jeigu jis buvo montuojamas pagal jo parengtą techninį vadovą. 

 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio kriterijaus. 
 

3. Papildomi taškai skiriami proporcingai perdirbtos žaliavos5 procentinei daliai 
izoliacijos gaminio sudėtyje, palyginti su tokiomis pat medžiagomis, tačiau tokia dalis 
turi būti užtikrinama nedidinant medžiagos storio tokiam pat izoliacijos lygiui užtikrinti. 
Be to, naudojant iš perdirbtos žaliavos pagamintus gaminius neturėtų nukentėti 
izoliacijos gaminio funkcinės arba šiluminės savybės (ar padidėti visam pastatui 
reikalingų medžiagų kiekis).  

 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio kriterijaus. 
Rekomendacijos dėl tinkamo perdirbtos žaliavos kiekio skelbiamos šiuo interneto adresu: 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf. 

 
4. Papildomi taškai skiriami izoliacijos gaminiams, kuriuose naudojami porodariai, kurių 

pasaulio klimato atšilimo potencialas (angl. Global Warming Potential, GWP) yra 
mažesnis, jeigu naudojant lyginamuosius porodarius per gaminio naudojimo ciklą 
užtikrinamas toks pat izoliacijos šiluminis naudingumas. 

 
Patikra. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti tinkamų įrodymų, kad laikomasi šio kriterijaus.  

                                                                                                                                         
[2]  FSC – Forest Stewardship Council (Miškų valdymo taryba): http://www.fsc.org/en   
[3]  PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification (Miško pažymų patvirtinimo programa): 
http://www.pefc.org/internet/html   
[4]FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade (Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos) veiksmų planą ES 
patvirtino 2003 m. Veiksmų plane nustatytos įvairios priemonės, skirtos kovoti su neteisėtu miškų kirtimu besivystančiose šalyse. 
Plane nustatyta medienos licencijavimo sistema, skirta užtikrinti importuojamų medienos produktų teisėtumą. Norėdamos gauti 
licenciją, medieną gaminančios šalys turi būti pasirašiusios savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES. SPS šalyse partnerėse 
teisėtai pagaminti medienos produktai licencijuojami siekiant užtikrinti gamybos teisėtumą; daugiau informacijos pateikta šiuos 
interneto adresu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 Taikant standarte ISO 14021 pateiktą perdirbtos žaliavos apibrėžtį: perdirbtos medžiagos dalis pagal masę produkto sudėtyje. 
Perdirbta žaliava laikoma tik iki vartojimo etapo gautos medžiagos ir vartotojų panaudotos medžiagos, atitinkančios šias sąvokas: 

• iki vartojimo etapo gauta medžiaga: medžiaga, gamybos proceso metu gauta iš atliekų srauto. Neįtraukiamas 
pakartotinis tam tikrų medžiagų, pvz., technologinio proceso metu gautos perdirbtos, permaltos arba likutinės medžiagos, 
kurią galima panaudoti per tą patį technologinį procesą, per kurį jos susidarė, naudojimas; 

• vartotojų panaudota medžiaga: namų ūkiuose arba komerciniuose, pramoniniuose ar instituciniuose objektuose, kurie 
yra galutiniai produkto naudotojai, susidariusi medžiaga, kurios nebegalima panaudoti pagal numatytąją paskirtį. Tokiai 
medžiagai priskiriama iš paskirstymo grandinės grąžinta medžiaga. 
(http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 
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SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGOS 
 

1. Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti šią informaciją:  
 

• nurodyti gamintoją ir gamybos datą ir (arba) partijos numerį; 
• pagaminimo metu gaminiui priskiriamas R vertes ir atitinkamas H frazes; 
• medžiagą, iš kurios pagamintas gaminys; 
• svorį ir storį; 
• procentinę perdirbtos žaliavos dalį6; kiekvienos medžiagos procentinę dalį pagal 

masę ir tūrį; 
• ilgiausią saugojimo laiką arba sumontavimo terminą; 
• laiką nuo sumontavimo, kai gaminys įgis savo vardinį storį; 
• transportavimo ir montavimo instrukcijas; 
• rašytines saugojimo instrukcijas. 

 
Patikra. Jeigu gaminiui nurodyti kriterijai įtraukti į atitinkamą suderintąjį Europos 
standartą, pagal direktyvos dėl statybos produktų (89/106/EEB) CE ženklinimo nuostatas 
tiekėjas šalia ženklo „CE“ privalo pateikti informaciją, patvirtinančią atitiktį nurodytiems 
kriterijams. 

  
Jeigu gaminiui nurodyti kriterijai nėra pateikti papildomoje CE ženklinimo informacijoje, 
kaip nustatyta direktyvoje dėl statybos produktų (89/106/EEB), gaminių, kuriems suteiktas 
nurodytus kriterijus atitinkantis tam tikras 1 tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai arba pasirašyta deklaracija. 

 
 

                                                 
6 Taikant standarte ISO 14021 pateiktą perdirbtos žaliavos apibrėžtį. 
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3.3. Izoliacinės medžiagos: aiškinamosios pastabos 
 

1. Laimėtojų atrankos kriterijai. Perkančiosios organizacijos skelbime apie konkursą ir 
konkurso dokumentuose turės nurodyti, kiek taškų papildomai skiriama pagal kiekvieną 
laimėtojų atrankos kriterijų. Ekologiniai kriterijai kartu paėmus turėtų sudaryti ne mažiau 
kaip 10–15 proc. visų taškų. 

 
2. Perkančiosios organizacijos turėtų deramai atsižvelgti į statybos darbų, kuriems reikalinga 

izoliacija, vietos sąlygas, pvz., geografinius ypatumus, klimatą ir pastato matmenis, kad 
būtų naudojamas tinkamas izoliacijos kiekis ir tinkama jos rūšis. 
 

3. Pakuotė 
 

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių 
ir pakuočių atliekų pakuotė apibrėžiama taip: 

 
• „iš bet kurios rūšies medžiagų padaryti gaminiai, skirti prekėms, pradedant 

žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, izoliuoti, apsaugoti, tvarkyti, pristatyti 
ir pateikti iš gamintojo naudotojui ar vartotojui. Tais pačiais tikslais naudojami 
„negrąžintini“ daiktai taip pat laikomi pakuotėmis.“ 

 
Tai, kiek pakuotė yra svarbus ekologinis gaminio vertinimo aspektas, priklauso nuo įvairių 
veiksnių, įskaitant gaminio naudojimo laikotarpį ir pakavimo medžiagą. Pvz., jeigu 
gaminio naudojimo laikotarpis trumpas, pakuotė veikiausiai bus svarbesnis aspektas nei 
tada, kai gaminio naudojimo laikotarpis ilgas. Panašiai galima teigti, kad naudojimo ciklo 
požiūriu pakuotė ne tokia svarbi, kai gaminys naudoja energiją. 
 
Jeigu, perkančiosios organizacijos nuomone, pakuotė yra svarbus aspektas, ji gali prašyti 
galimų tiekėjų pateikti informacijos, patvirtinančios, kad jie atsižvelgė į jų pakavimo būdo 
poveikį aplinkai ir kad tiekėjas laikosi perkančiosios organizacijos politikos.  
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4. Išlaidų aspektai 
 
Didėjant energijos ir atliekų šalinimo sąvartynuose išlaidoms, gamintojai ir pastatų naudotojai, 
siekdami sumažinti didėjančias sąskaitas, vis daugiau dėmesio skiria izoliavimo medžiagoms. 
1 lentelėje pateiktos kai kurios išlaidos, susijusios su įvairių rūšių izoliacijos gaminiais. 
Atkreipkite dėmesį, kad šioje lentelėje duomenys pateikti ne apie visas izoliavimo medžiagas, 
nes jie paimti iš antrinių šaltinių. Be to, reikėtų pažymėti, kad šios išlaidos orientacinės ir gali 
keistis dėl rinkos svyravimų.  

1 lentelė. Įvairių izoliacijos gaminių kainų palyginimas7 

Izoliacijos rūšis Šiluminis 
naudingumas (W/mK) 

(a) Kaina / m2 

Polistireninis putplastis 
0,033 

50 mm plokštė: 3,14 EUR 
100 mm plokštė: 6,28 EUR 
65 mm ertmės užpildas: 4,40 EUR 
(įskaitant montavimo darbą) 

Akmens mineralinė vata 0,034–0,036 4,40–7,80 EUR 
Celiuliozė 0,033 10,06 EUR 
Flax Isovlas 

50 mm: 0,035 
50 mm: 5,52 EUR 
100 mm: 9,48 EUR 

Avies vilna 
0,037 

50 mm: 5,98 EUR 
100 mm: 11,94 EUR 

Elastinės melamino putos 0,035 50 mm: 37,71 EUR 
Kamščiamedžio žievė 0,037 Nenurodyta 
Isonat Hemp ir perdirbto 
medvilnės pluošto veltinis 0,039 

50 mm: 5,23 EUR 
100 mm: 10,43 EUR 

(a) Šie skaičiai pateikti JK svarus sterlingus perskaičiavus į eurus taikant valiutos keitimo kursą, 2008 m. liepos 7 d. 
paskelbtą http://www.xe.com. 

 
Nors polistireninio putplasčio (PSP) įsigijimo kaina mažesnė už daugelio kitų medžiagų, kurių 
šiluminis naudingumas labai panašus, jam pagaminti reikia daugiau energijos. Pvz., 
Pagrindinės techninės ataskaitos 2 lentelėje nurodyta, kad PSP pagaminti reikia keturis 
kartus daugiau energijos nei akmens mineralinei vatai. Atitinkamai, nors 100 mm storio avies 
vilna beveik du kartus brangesnė už 100 mm PSP plokštę, o šiluminis naudingumas panašus, 
jai pagaminti reikia labai mažai energijos (4 proc.). Vartotojai privalo įvertinti pirkimo ir 
montavimo išlaidas, atsižvelgdami į medžiagos patvarumą ir pastatui reikalingą šiluminį 
naudingumą, ir užtikrinti proporcingumą. Kitaip tariant, už didesnius pinigus galima įsigyti ir 
sumontuoti gaminius, užtikrinsiančius didesnį šiluminį naudingumą, tačiau tokio šiluminio 
naudingumo pastatui gali ir nereikėti, atsižvelgiant į jo paskirtį, vietą ir klimatą. 
 
Naudojimo ciklo požiūriu pastato kaina apima šiuos aspektus8: 
 

• atmosferos taršos kontrolės išlaidas; 
• gaminio gavybai ir gamybai reikalingų išteklių išlaidas, pvz., energijos, 

transportavimo, pakavimo, atliekų ir taršos kainą;  
• atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidas; 
• ekologijos mokesčių išlaidas; 
• taršos valymo priemonių išlaidas; 
• aplinkos valdymo išlaidas; 
• komunalinių paslaugų, pvz., vandens, elektros ir dujų tiekimo, išlaidas. 

 
Kai kurios iš šių išlaidų – paprastai tos, kurios patiriamos gamybos etapu, – perkeliamos 
galutiniam vartotojui nustatant izoliacijos gaminio kainą. Vartotojai privalo įvertinti šias išlaidas 
ir palyginti jas su didesnėmis šildymo ir vėdinimo išlaidomis, kurias jie patirtų, jeigu izoliacija 
nebūtų įrengta. Vertinant reikėtų atsižvelgti į skatinimo sistemas, kurias taiko vyriausybė arba 
komunalinių paslaugų įstaigos. Pvz., Jungtinės Karalystės Energijos taupymo fondas (angl. 
Energy Saving Trust, EST) apskaičiavo, kiek šioje srityje būtų galima sutaupyti dujomis 
                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide. 3rd ed. Architectural Press. 
8 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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centralizuotai šildomame bendrą sieną su kitu pastatu turinčiame name su trimis 
miegamaisiais, jeigu profesionalus darbuotojas jame sumontuotų izoliaciją ir jeigu vietos 
energijos tiekėjas izoliacinių medžiagų kainai pritaikytų nuolaidą. 
 
 
Toliau pateikiami kai kurie EST tyrimo rezultatai. 
 
2 lentelė. Taupymas įrengus izoliaciją 
Gaminys Sutaupoma per 

metus* 
Kaina su įrengimu* Atsipirkimo 

laikotarpis 
Tuščiavidurių sienų 
izoliacija9 

Apie 132 EUR Apie 300 EUR** Apie 2 metus 

Vidinių sienų 
izoliacija10 

Apie 438 EUR 6600-10200 EUR*** Apie 15-23 metus 

Išorinių sienų 
izoliacija11 

Apie 462 EUR 12600-17400 EUR*** Apie 27-37 metus 

Grindų izoliacija12 Apie 60 EUR Apie 120 EUR**** Apie 2 metus**** 
 
Pastabos: 
*Visos sutaupomos sumos ir kainos nurodytos eurais, pavertus iš svarų sterlingų pagal valiutos keitimo kursą 1 
svaras sterlingų = 1,20037 EUR 
**Kaina su įrengimu nurodyta atsižvelgus į subsidiją, kurią galima gauti iš didžiųjų energijos tiekėjų pagal anglies 
dioksido išmetalų mažinimo tikslą (angl. CERT); be subsidijos gaminio ir jo įrengimo kaina paprastai sudaro apie 600 
eurų. 
***Vidaus / išorės: pateikti skaičiai apima visą įrengimą, tačiau jei ruošiatės renovuoti atskiras savo namų sienas, 
galite labai sutaupyti kartu jas izoliuodami. 
**** kaina ir atsipirkimas, jei darbus atliekate patys. 
 

 
 
Be to, reikėtų atkreipti dėmesį, kad izoliacijos gaminių atsipirkimo laikotarpis gali priklausyti 
nuo to, ar jie montuojami naujame, ar renovuojamame pastate. Kadangi daugelis senų 
pastatų neatitinka tokių aukštų statybos standartų, kokie šiandien taikomi naujiems 
pastatams, sutaupyti daugiau energijos galima keičiant izoliaciją ir (arba) gerinant jos lygį. 
Taip sutrumpės atsipirkimo laikotarpis, nes labiau sumažės sąskaitos už energiją. 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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5. Susiję ES teisės aktai ir informacijos šaltiniai 
 
5.1. ES teisės aktai 

 
• Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF  
 

• Direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų 
išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF  

 
• Direktyva 89/106/EEB dėl statybos produktų. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:en:HTML 
 
• Direktyva 93/68/EEB, iš dalies keičianti kai kurias direktyvas, įskaitant Direktyvą 

89/106/EEB (dėl statybos produktų). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 

  
• 2008 m. gruodžio 16 d. Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP reglamentas). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF  

 
• REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 

 
• Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):EN:HTML 

 
• Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF 
 

• Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML  

 
• 1997 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas (97/129/EB), nustatantis pakuočių medžiagų 

identifikavimo sistemą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl 
pakuočių ir pakuočių atliekų. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Direktyva 2004/12/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 

atliekų. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Direktyva 91/689/EB dėl pavojingų atliekų. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:EN:HTML  
 
• Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (pagrindų direktyva). 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:EN:PDF  

 
• Europos atliekų katalogas (angl. European Waste Catalogue, EWC). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:EN:HTML  
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• Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML  

 
• Direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių 

paslaugų. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:EN:HTML  

 
• Direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija 

susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF 

 
 
5.2. Ekologiniai ženklai ir kiti kriterijų šaltiniai 
 
• Standartas „Good Environmental Choice Australia (GECA)“: pastatų šiluminės izoliacijos 

medžiagos. 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Environment Canada programa „Environmental Choice“: šiluminės izoliacijos medžiagos. 

http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 
 
• Ženklas „Environmental Choice New Zealand“: šiluminė (varžinė) pastatų izoliacija. 

http://www.enviro-choice.org.nz/ 
 
• Taivano „GreenMark“ logotipas: pastatų šiluminės izoliacijos medžiagos. 

http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 
 
• Korėjos „Ecolabel“: EL243. šiluminės izoliacijos ir garsą sugeriančios medžiagos. 

http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 
 
• Vokietijos „Blue Angel“: iš stiklo atliekų pagamintos statybinės medžiagos; iš popieriaus 

atliekų pagamintos statybinės medžiagos. 
• http://www.blauer-engel.de/ 
 
• JK logotipas „Energy Saving Recommended (ESR)“: izoliacija (įvairi). 

http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 
 
• JAV „ENERGY STAR“ programa: namų izoliacija. 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing  
 


