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Langai 
Langai, įstiklintosios durys ir stoglangiai 

 

Pagal žaliųjų viešųjų pirkimų procedūrą perkamo gaminio 
aprašymas 

 
 

Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame aprašyme pateikiama 
gaminių grupei „langai“, kuriai priskiriamos įstiklintosios durys, stoglangiai ir langai, parengtų 
ŽVP kriterijų santrauka. 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 
 
Taikant šiuos žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus, langas apibrėžiamas kaip sienos arba stogo 
anga, kurioje sumontuotas stacionariame rėme įtvirtintas stiklas, praleidžiantis dienos šviesą. 
Dažnai langą galima atidaryti naudojant slystamąją arba atlenkiamąją sudedamąją rėmo dalį, 
kad į pastatą galėtų patekti oras. Ši apibrėžtis nustatyta sąmoningai įtraukiant išorines 
įstiklintąsias duris ir stoglangius: kai rašoma „langas“, turima galvoje visi trys gaminiai. 
 
Kriterijai taikomi langams, išorinėms įstiklintosioms durims ir stoglangiams, kurie bus 
naudojami pastato, įskaitant gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatus, taip pat 
socialinius pastatus, pvz., mokyklas ir ligonines, išorinėje sienoje.  
 
Rengiant šį dokumentą, atsižvelgta į stiklinimo (vienasluoksnio ir daugiasluoksnio), tarpų tarp 
stiklų, padengimo mažo šilumos pralaidumo danga, tarpų tarp stiklų pildymo oru ar 
inertinėmis dujomis ir rėmų projektavimo technologijas. 
 
Šiuo metu nėra tokio standarto ar ekologinio ženklo, kuris apimtų visas Europos klimato 
zonas, todėl jau esami ekologiniai ženklai neturėtų būti naudojami kaip ŽVP kriterijų 
nustatymo pagrindas, kuriuo būtų galima remtis visoje ES.  
 
 
 
2. Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai 
 
Pagrindiniai langų poveikio aplinkai būdai yra susiję su šiluminiu naudingumu, kuris 
apibrėžiamas kaip energijos perdavimas iš reguliuojamos temperatūros pastato vidaus į išorę 
ir matuojamas dydžio eile (dešimt kartų), viršijančia energiją, kurios reikia langui pagaminti1. 
Tai galiausiai virsta didesnėmis kuro sąnaudomis, didesniu išmetamu anglies dvideginio 
kiekiu ir kitų teršalų išmetimu, pvz., anglies monoksido išmetimu deginant iškastinį kurą. 
 
Be to, poveikį daro medžiagos, iš kurių gaminami langai, reikiamas tų medžiagų perdirbimas, 
cheminis apdorojimas, taikomas norint apsaugoti medžiagas ir atliekamas naudojimo 
laikotarpio pradžioje ir naudojant, gamybos ir montavimo atliekos bei atliekos, susidarančios 
pasibaigus naudojimo laikotarpiui, kai langai keičiami. 
 

• Pagrindiniai kriterijai daugiausia susiję su siekiu didinti šiluminį naudingumą viršijant 
reikalaujamą pagal nacionalines taisykles, ir su tam tikrais reikalavimais dėl medžiagų 
daromo poveikio. 

• Pagal išsamius kriterijus reikalaujama dar labiau didinti energinį naudingumą ir 
atsižvelgti į dar daugiau medžiagų daromo poveikio būdų, susijusių su langų gamyba, 
montavimu ir šalinimu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  EMPA, Materials Research and Technology (Medžiagų tyrimai ir technologijos), 
http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2 
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Pagrindiniai poveikio aplinkai būdai  ŽVP strategija 
 
 

• Lango naudojimo laikotarpiu 
per langą IŠLEISTOS pastato 
šildymo ir (arba) vėsinimo 
energijos poveikis. 

 
• Langui gaminti naudotų 

medžiagų poveikis aplinkai. 
• Atliekų, įskaitant pakuotes ir 

pasibaigus naudojimo 
laikotarpiui susidarančias 
atliekas, poveikis.  

 
 

  
• Skatinti pirkti didelio šiluminio 

naudingumo stiklą. 
• Skatinti naudoti didesnio 

šiluminio naudingumo ir mažesnį 
poveikį aplinkai darančius rėmus 
(taikant naudojimo ciklo 
vertinimą). 

• Skatinti naudoti tinkamą 
įstiklinimą ir priimant sprendimus 
atsižvelgti į klimato sąlygas. 

 
• Skatinti veiksmingą techninę 

langų priežiūrą, siekiant pailginti 
naudojimo laikotarpį. 

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

• Skatinti naudoti gaminius, 
kuriuos galima lengvai išardyti ir 
perdirbti. 

• Skatinti naudoti perdirbtas 
medžiagas. 

• Skatinti naudoti ekologiškas 
medžiagas. 
 
 

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

3.1. Langams taikomi pagrindiniai ŽVP kriterijai 
 

DALYKAS 
 
Didelio šiluminio naudingumo ir ekologiškų langų pirkimas. 
 
 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. Užtikrinti, kad visų naujuose pastatuose montuojamų langų ir anksčiau pastatytuose 
pastatuose keičiamų langų šiluminis naudingumas būtų didesnis nei reikalaujama 
pagal nacionalinės teisės aktuose. Norint tai pasiekti, turi būti įrodytas procentinis 
[X] % konkrečiame nacionalinės teisės akte (nurodyti pavadinimą) nustatytos vertės 
viršijimas pagal šiuos rodiklius: 
a. U vertė (šilumos perdavimo koeficientas); 
b. G vertė (visuminis saulės energijos laidumas); 
c. L50 vertė (oro pralaidumas); 
d. dienos šviesos pralaidumas. 
 
Šie rodikliai taikomi visai lango, įstiklinimo ir rėmo konstrukcijai. Papildomas 
procentinis lygis (įsipareigojimo lygis) labai priklauso nuo nacionaliniuose teisės 
aktuose nustatyto įsipareigojimo lygio.  
 
Dabartinį šiluminį naudingumą rekomenduojama siekti padidinti bent 20 proc., 
palyginti su nacionalinių standartų reikalavimais, o aukštesnio lygio siekis pagal kitus 
tris rodiklius turi būti nustatytas atsižvelgiant į vietos reikalavimus ir turi užtikrinti gerą 
nacionalinių reikalavimų viršijimo lygį. 

 
Jeigu susijusių nacionalinių taisyklių nėra, pirkimų specialistas turėtų atsižvelgti į 
nacionalines taisykles, taikomas kitose panašiose Europos šalyse. 

 
Patikra. Jeigu gaminiui nurodytieji 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 atitinkamas 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai arba 
pasirašyta deklaracija. 
  
 

2. Naudojama mediena turi būti tiekiama iš teisėtų šaltinių.  
 

Patikra. Medienos kilmės 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 išdavė FSC[2] arba kurie buvo išduoti pagal PEFC[3] sistemą ar kitais 

                                                 
[ 2]   FSC – Forest Stewardship Council (Miškų valdymo taryba): http://www.fsc.org/en   
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lygiaverčiais būdais. Jeigu medienos 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 tipus (rūšis), kiekius 
ir kilmę bei deklaruoti jų teisėtumą. Turi būti galima atsekti medienos judėjimą visa 
gamybos grandine – nuo miško iki gaminio. 
 

3. Plastikinės sudedamosios dalys, kurių masė didesnė kaip 50 g, turėtų būti pažymėtos 
pagal standartą ISO 11469 arba lygiavertį standartą. 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 

4. Šiltnamio efektą skatinančios užpildo dujos, kurių pasaulio klimato atšilimo 
potencialas (angl. Global Warming Potential, GWP) per 100 metų didesnis kaip 5, 
negali būti naudojamos kaip izoliavimo priemonės.  
 
Inertinių dujų (pvz., argono, kriptono) GWP mažesnis kaip 5. 
 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis atitinkamas 1 tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami 
įrodymai. 
 

5. Pasiūlymo teikėjas turi įrodyti, kad PVC gamyba atitinka geriausiąją patirtį pagal 
Vinyl 2010 programą arba lygiaverčius reikalavimus. 

 
Patikra. Pakanka dalyvavimo Vinyl 2010 programoje įrodymo; priešingu atveju 
pasiūlymo teikėjas privalo pateikti rašytinių įrodymų, kad laikomasi Vinyl 2010 
programos arba lygiaverčių rekomendacijų2

. 
 

 
 
LAIMĖTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI 
Papildomų taškų skyrimo sąlygos: 

1. Galutinis gaminys pagamintas iš medienos, medienos plaušų arba medžio drožlių, 
gautų iš miškų, dėl kurių įsitikinta, kad jie valdomi tvariai, laikantis principų bei 
priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų miškų valdymą, su sąlyga, kad šie 
kriterijai yra 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. Priimtini tvaraus miško kirtimo įrodymai gali būti pateikiami remiantis įdiegta 

                                                                                                                                         
[ 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 gaminių teisėtumą. Norėdamos gauti 
licenciją, medieną gaminančios šalys turi būti pasirašiusios savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES. SPS šalyse partnerėse 
teisėtai pagaminti medienos gaminiai licencijuojami siekiant užtikrinti gamybos teisėtumą; daugiau informacijos pateikta šiuos 
interneto adresu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
2 http://www.vinyl2010.org/  



Langai. Gaminio aprašymas 

6 iš 17 

atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas gali būti sertifikavusi 
trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 arba pagal EMAS vadybos 
sistemą. Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, 
kuriuos medienos plaušams išdavė FSC arba kurie buvo išduoti pagal PEFC sistemą 
ar kitais lygiaverčiais būdais. 

2. Į langų plastikines dalis ir dangą neturi būti dedama švino (R23, R25 ir H301, H331) ir 
jo junginių.  
 
Iš galutinio langų kategorijai priskiriamo gaminio įprastomis naudojimo sąlygomis į 
aplinką neturėtų būti išskiriama arba skleidžiama cheminių medžiagų ar preparatų, 
kuriems pagal direktyvas 1999/45/EB ir 67/548/EEB priskirtos šios rizikos (R) frazės: 
 

• kancerogeninės medžiagos (R40, R45, R49); 
• reprodukcijos sistemai kenksmingos medžiagos (R60, R61, R62, R63); 
• mutageninės medžiagos, galinčios sukelti paveldimus genetinius pakenkimus 

ir negrįžtamus sveikatos pakenkimus (R46, R68); 
• toksinės medžiagos (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51); 
• medžiagos, galinčios sukelti alergiją įkvėpus (R42); 
• aplinkai kenksmingos medžiagos (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53); 
• medžiagos, kurios veikdamos ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus 

(R48). 
 

Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
nustatytos pavojingumo (H) frazės, susietos su pirmiau nurodytomis rizikos (R) 
frazėmis. Iš galutinio langų kategorijai priskiriamo gaminio įprastomis naudojimo 
sąlygomis į aplinką neturėtų būti išskiriama arba skleidžiama cheminių medžiagų ar 
preparatų, kuriems priskirtos šios pavojingumo (H) frazės: 

• kancerogeninės medžiagos (kancerogeninis poveikis, 1A, 1B ir 2 kategorijos: 
H350, H350i, H351); 

• reprodukcijos sistemai kenksmingos medžiagos (toksinis poveikis 
reprodukcijai, 1A, 1B ir 2 kategorijos: H360F, H360D, H361f, H361d, 
H360FD, H361fd, H360Fd ir H360Df); 

• mutageninės medžiagos, sukeliančios genetinius defektus (mutageninis 
poveikis, 1B ir 2 kategorijos: H340 ir H341); 

• toksinės medžiagos (ūmus toksinis poveikis, 1, 2 ir 3 kategorijos: H330, 
H331, H311, H301, H310, H300, ilgalaikis poveikis vandens aplinkai, 
2 kategorija: H412). 

• medžiagos, galinčios sukelti alergiją įkvėpus (kvėpavimo takų jautrinimas, 
1 kategorija: H334); 

• aplinkai kenksmingos medžiagos (ūmus poveikis vandens aplinkai, 
1 kategorija, ir ilgalaikis poveikis vandens aplinkai, 1, 2, 3 ir 4 kategorijos: 
H400, H410, H411, H412, H413); 

• medžiagos, kurios veikdamos ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus 
(pavojus sveikatai: H372 ir H373). 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 

 

3. Papildomi taškai skiriami proporcingai panaudotos perdirbtos medžiagos kiekiui. Ši 
nuostata netaikoma technologinėms atliekoms. 
 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti įrodymai, pvz., gamintojų 
atitinkami sertifikatai. 
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SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGA 
 

1. Pasiūlymo teikėjas privalo užtikrinti, kad su gaminiu būtų pateiktos techninės 
priežiūros rekomendacijos. Be to, jis privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų 
aprašytos procedūros ir instrukcijos, susijusios su kokybės ir ekologinių reikalavimų 
įgyvendinimu. 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 

 
 

3.2. Langams taikomi išsamūs ŽVP kriterijai 
 

DALYKAS 
 
Didelio šiluminio naudingumo ir ekologiškų langų pirkimas. 
 

 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. Užtikrinti, kad visų naujuose pastatuose montuojamų langų ir anksčiau pastatytuose 
pastatuose keičiamų langų šiluminis naudingumas būtų didesnis nei reikalaujama 
pagal nacionalinės teisės aktus. Norint tai pasiekti, turi būti įrodytas procentinis 
konkrečiame nacionaliniame teisės akte (nurodyti pavadinimą) nustatytos vertės 
viršijimas pagal šiuos rodiklius: 
a. U vertė (šilumos perdavimo koeficientas); 
b. G vertė (visuminis saulės energijos laidumas); 
c. L50 vertė (oro pralaidumas); 
d. dienos šviesos pralaidumas. 
 
Šie rodikliai taikomi visai lango, įstiklinimo ir rėmo konstrukcijai. Papildomas 
procentinis lygis (įsipareigojimo lygis) labai priklauso nuo nacionaliniuose teisės 
aktuose nustatyto įsipareigojimo lygio.  
 
Esamą šiluminį naudingumą rekomenduojama siekti padidinti bent 30 proc., palyginti 
su nacionalinių standartų reikalavimais, o aukštesnio lygio siekis pagal kitus tris 
rodiklius turi būti nustatytas atsižvelgiant į vietos reikalavimus ir turi užtikrinti puikų 
nacionalinių reikalavimų viršijimo lygį. 
 
Jeigu susijusių nacionalinių taisyklių nėra, pirkimų specialistas turėtų atsižvelgti į 
nacionalines taisykles, taikomas kitose panašiose Europos šalyse. 

 
Patikra. Jeigu gaminiui nurodytieji 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 atitinkamas 1 tipo ekologinis 
ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai arba 
pasirašyta deklaracija. 
 
 

2. Naudojama mediena turi būti tiekiama iš teisėtų šaltinių. 
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Patikra. Medienos kilmės 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 išdavė FSC[2] arba kurie buvo išduoti pagal PEFC[3] sistemą ar kitais 
lygiaverčiais būdais. Jeigu medienos 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 tipus (rūšis), kiekius 
ir kilmę bei deklaruoti jų teisėtumą. Turi būti galima atsekti medienos judėjimą visa 
gamybos grandine – nuo miško iki gaminio. 

 
3. Plastikinės sudedamosios dalys, kurių masė didesnė kaip 50 g, turėtų būti pažymėtos 

pagal standartą ISO 11469 arba lygiavertį standartą. 
 

Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis atitinkamas 1 tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami 
įrodymai. 

 
4. Šiltnamio efektą skatinančios užpildo dujos, kurių pasaulio klimato atšilimo 

potencialas (angl. Global Warming Potential, GWP) per 100 metų didesnis kaip 5, 
negali būti naudojamos kaip izoliavimo priemonės.  
 
Inertinių dujų (pvz., argono, kriptono) GWP mažesnis kaip 5. 
 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis atitinkamas 1 tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami 
įrodymai. 
 

5. Pasiūlymo teikėjas turi įrodyti, kad PVC gamyba atitinka geriausiąją patirtį pagal 
Vinyl 2010 programą arba lygiaverčius reikalavimus. 

 
Patikra. Pakanka dalyvavimo Vinyl 2010 programoje įrodymo; priešingu atveju 
pasiūlymo teikėjas privalo pateikti rašytinių įrodymų, kad laikomasi Vinyl 2010 
programos arba lygiaverčių rekomendacijų3

. 
 

 
 

LAIMĖTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI 
Papildomų taškų skyrimo sąlygos: 

1. Galutinis gaminys pagamintas iš medienos, medienos plaušų arba medžio drožlių, 
gautų 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.  
 

                                                 
[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 gaminių teisėtumą. Norėdamos gauti 
licenciją, medieną gaminančios šalys turi būti pasirašiusios savanorišką partnerystės susitarimą (SPS) su ES. SPS šalyse partnerėse 
teisėtai pagaminti medienos gaminiai licencijuojami siekiant užtikrinti gamybos teisėtumą; daugiau informacijos pateikta šiuos 
interneto adresu: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3 http://www.vinyl2010.org/  
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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. Priimtini tvaraus miško kirtimo įrodymai gali būti pateikiami remiantis įdiegta 
atsekamumo užtikrinimo sistema. Šias savanoriškas sistemas gali būti sertifikavusi 
trečioji šalis, dažnai – pagal ISO 9000 ir (arba) ISO 14000 arba pagal EMAS vadybos 
sistemą. Kaip atitikties įrodymai taip pat priimami saugojimo grandinės sertifikatai, 
kuriuos medienos plaušams išdavė FSC arba kurie buvo išduoti pagal PEFC sistemą 
ar kitais lygiaverčiais būdais. 
 

2. Į langų plastikines dalis ir dangą neturi būti dedama švino (R23, R25 ir H301, H331) ir 
jo junginių.  
 
Iš galutinio langų kategorijai priskiriamo gaminio įprastomis naudojimo sąlygomis į 
aplinką neturėtų būti išskiriama arba skleidžiama cheminių medžiagų ar preparatų, 
kuriems pagal direktyvas 1999/45/EB ir 67/548/EEB priskirtos šios rizikos (R) frazės: 
 

• kancerogeninės medžiagos (R40, R45, R49); 
• reprodukcijos sistemai kenksmingos medžiagos (R60, R61, R62, R63); 
• mutageninės medžiagos, galinčios sukelti paveldimus genetinius pakenkimus 

ir negrįžtamus sveikatos pakenkimus (R46, R68); 
• toksinės medžiagos (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51); 
• medžiagos, galinčios sukelti alergiją įkvėpus (R42); 
• aplinkai kenksmingos medžiagos (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53); 
• medžiagos, kurios veikdamos ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus 

(R48). 
 

Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 
nustatytos pavojingumo (H) frazės, susietos su pirmiau nurodytomis rizikos (R) 
frazėmis. Iš galutinio langų kategorijai priskiriamo gaminio įprastomis naudojimo 
sąlygomis į aplinką neturėtų būti išskiriama arba skleidžiama cheminių medžiagų ar 
preparatų, kuriems priskirtos šios pavojingumo (H) frazės: 

• kancerogeninės medžiagos (kancerogeninis poveikis, 1A, 1B ir 2 kategorijos: 
H350, H350i, H351); 

• reprodukcijos sistemai kenksmingos medžiagos (toksinis poveikis 
reprodukcijai, 1A, 1B ir 2 kategorijos: H360F, H360D, H361f, H361d, 
H360FD, H361fd, H360Fd ir H360Df); 

• mutageninės medžiagos, sukeliančios genetinius defektus (mutageninis 
poveikis, 1B ir 2 kategorijos: H340 ir H341); 

• toksinės medžiagos (ūmus toksinis poveikis, 1, 2 ir 3 kategorijos: H330, 
H331, H311, H301, H310, H300, ilgalaikis poveikis vandens aplinkai, 
2 kategorija: H412). 

• medžiagos, galinčios sukelti alergiją įkvėpus (kvėpavimo takų jautrinimas, 
1 kategorija: H334); 

• aplinkai kenksmingos medžiagos (ūmus poveikis vandens aplinkai, 
1 kategorija, ir ilgalaikis poveikis vandens aplinkai, 1, 2, 3 ir 4 kategorijos: 
H400, H410, H411, H412, H413); 

• medžiagos, kurios veikdamos ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus 
(pavojus sveikatai: H372 ir H373). 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis atitinkamas 1 tipo 
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ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami 
įrodymai. 
 

3. Papildomi taškai skiriami proporcingai panaudotos perdirbtos medžiagos kiekiui. Ši 
nuostata netaikoma technologinėms atliekoms. 
 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis atitinkamas 1 tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti įrodymai, pvz., 
gamintojų atitinkami sertifikatai. 
 

4. Chemijos produktai (dažai, klijai, sandarikliai, glaistai ir t. t.) pagamintame lange turi 
atitikti vieną iš šių reikalavimų: 

a. gaminys negali būti laikomas kenksmingu aplinkai, kaip nustatyta ES 
direktyvoje 1999/45/EB; 

ARBA 
b. gaminio sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 2 proc. cheminių medžiagų (pagal 

masę), kurios laikomos kenksmingomis aplinkai, kaip nustatyta ES direktyvoje 
67/548/EB. 

 
Jeigu tai medienos konservantai, šis rodiklis pakeliamas iki 3 proc., kaip nustatyta 
Direktyvoje 67/548/EEB. 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis atitinkamas 1 tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami 
įrodymai. Be to, turi būti pateiktas patvirtinimas, kad laikomasi a arba b reikalavimo, ir 
medžiagų saugos duomenų lapai, kuriuose nurodoma, kaip klasifikuojami šie 
gaminiai. Medžiagų saugos duomenų lapai turi būti ne senesni kaip trejų metų. Turi 
būti pateiktas rašytinis patvirtinimas, kad lango gamybos šalies valdžios institucija yra 
patvirtinusi cheminių produktų paskirtį, ir patvirtinimas, kad galutinio langų kategorijai 
priskiriamo gaminio sudėtyje nėra CCA (chromuoto vario arsenato), CC (vario citrato), 
organinių alavo junginių arba kreozoto alyvos. 
 

 
 

SUTARTIES ĮVYKDYMO SĄLYGA 
 

1. Pasiūlymo teikėjas privalo įrodyti, kad rangovas, kuris permontuos arba renovuos 
langus, yra įdiegęs veiksmingas politikos priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad 
panaudoto gaminio atliekos (t. y. išimti langai) būtų tinkamai tvarkomos pagal tvarumo 
principą, pvz., jeigu įmanoma, perdirbamos arba utilizuojamos jų nešalinant 
sąvartyne. 

 
Patikra. Galimi įrodymai, be kitų, yra EMAS ir ISO 14001 sertifikatai arba lygiaverčiai 
sertifikatai, Bendrijos teisės aktų reikalavimus arba susijusius Europos arba 
tarptautinius standartus atitinkančių institucijų išduoti pagal aplinkos valdymo 
standartus. Priimami ir kiti tinkami įrodymai. 
 
 

2. Pasiūlymo teikėjas privalo užtikrinti, kad su gaminiu būtų pateiktos techninės 
priežiūros rekomendacijos. Be to, jis privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų 
aprašytos procedūros ir instrukcijos, susijusios su kokybės ir ekologinių reikalavimų 
įgyvendinimu. 

 
Patikra. Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis atitinkamas 1 tipo 
ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. Priimami ir kiti tinkami 
įrodymai. 
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3.3. Aiškinamosios pastabos 

 
Perkančioji organizacija turi atsižvelgti į vietos aplinkybes:  
 

• vietos klimatą: pusę, kurioje gali būti montuojamas langas, toje vietoje esamą šešėlį ir 
t. t.; 

 
• regioninį klimatą: vyraujančias orų sąlygas ir tai, ar vyraujančio klimato kontrolė 

pastate bus vykdoma šildant ar šaldant; 
 

• lango sudėtingumo lygį: ar lango naudojimo laikotarpiu bus gauta ekologinės naudos.  
 
Vietos klimatas. Pastato, kuriame saulės energija naudojama pasyviai, projektas rengiamas 
numatant tokią langų, sienų, stoginių, priebučių ir medžių padėtį, kad langai ir stogas vasarą 
būtų šešėlyje, o žiemą gautų kuo daugiau saulės. Efektyviai išdėsčius langus, į vidų patenka 
daugiau natūralios šviesos ir sumažėja elektros apšvietimo poreikis dienos metu, todėl, jeigu 
tai tikslinga ir efektyvu, perkančioji institucija turėtų apsvarstyti lango padėtį. 
 
Regioninis klimatas. Tai, ar pastatas daugiau šildomas, ar vėsinamas, turės įtakos stiklo 
atspalviui, nes naudojant tam tikrą atspalvį galima sumažinti ryškios šviesos perteklių ir 
saulės patekimą į pastatą karšto klimato zonose. Be to, tai turės įtakos dangos pasirinkimui, 
pirmiausia mažo šilumos pralaidumo dangų, nes norint sumažinti šilumos išleidimą iš pastato 
į išorę arba apsisaugoti nuo šilumos patekimo iš išorės į pastatą naudojamos įvairios 
konstrukcijos ir dangos. 
 
Lango sudėtingumas. Trijų sluoksnių stiklo paketui reikia daugiau medžiagų, todėl ekologinė 
nauda gali neviršyti gaminant tokį stiklą patirtų sąnaudų, jeigu toks stiklas bus montuojamas 
švelnaus klimato zonose, pvz., Anglijoje arba Prancūzijoje. Tačiau trijų sluoksnių stiklo paketą 
tinka montuoti Skandinavijoje, o kartais tai netgi privaloma, nes tokio stiklo teikiama ekologinė 
nauda atperka papildomas medžiagų sąnaudas. Atlikus TNO tyrimą, kiekybiškai įvertintas 
galimas išmetamo CO2 kiekio sumažinimas geriausiai panaudojant įvairių rūšių stiklą4. 
 
Norėdama užtikrinti didžiausią medinių arba iš medžio ir aliuminio pagamintų langų 
patvarumą ir ilgaamžiškumą, perkančioji organizacija turėtų apsvarstyti, ar tinkamai apdorotas 
medis, kuris bus veikiamas oro sąlygų. Atsižvelgiant į medienos rūšį, medis, be kitų 
priemonių, gali būti apdorojamas konservantais, kurių skvarbos klasė pagal standartą 
EN 351 1 arba 351 2 yra P5, arba padengiamas konservantais mirkant arba apliejant.  

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 galimų 
taškų. 
 
 
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.“ 

                                                 
4 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy-makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to 
meet EU targets for 2020 (Reguliuojamo saulės pralaidumo stiklo naudojimas siekiant efektyviau panaudoti energiją: kaip politikai 
galėtų sutaupyti energijos ir gerokai sumažinti išmetamą CO2 kiekį, kad pasiektų ES 2010 m. tikslus), 
http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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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.  
 
4. Išlaidų aspektai 
 
Langai – labai svarbi daugelio pastatų sudedamoji dalis, ypač jei tie pastatai naudojami kaip 
gyvenamasis būstas arba darbo vieta. Langų naudojama vis daugiau, ypač komercinės 
paskirties pastatuose, nes gerėja langų stiprumas ir šiluminės savybės, taip pat dėl kintančios 
mados. Langų kaina sudaro didelę bet kurio pastato sąmatos dalį, todėl jie turi būti patvarūs ir 
ekonomiški. 
 
Pastačius pastatą ir pradėjus jį naudoti, didžiausias rūpestis tampa langų energinis 
naudingumas, kaip aptarta Pagrindinės techninės ataskaitos 4.2.1 skirsnyje. Tikėtina, kad 
atlikus renovavimo darbus, langų energinis naudingumas padidės, nors didelė, jeigu ne visa, 
likusioji išorinė pastato dalis išliks nepakitusi.  
 
Langų atsipirkimo laikotarpis priklauso 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 montuojant didelio 
šiluminio naudingumo langus. Taip sutrumpės atsipirkimo laikotarpis, nes labiau sumažės 
sąskaitos už energiją. Tai rodo, kad visais etapais langų kategorijai priskiriamų gaminių 
išlaidų efektyvumui įtakos turi pirminės išlaidos, techninės priežiūros išlaidos ir numatomas 
naudojimo laikotarpis. 
 
Daugelyje pastatų langų naudojimo laikotarpis bus trumpesnis už numatomą viso pastato 
naudojimo laikotarpį. Todėl pastato naudojimo laikotarpiu langus veikiausiai reikės kelis 
kartus pakeisti. Langai kasdien naudojami tam tikromis aplinkos, t. y. orų, sąlygomis, dėl kurių 
jie palaipsniui nusidėvi. Dėvėjimosi laipsnis priklauso nuo tokių veiksnių kaip geometrinė 
padėtis, konstrukcinės detalės, sudėtis, akytumas, korozijos produktų sukibimas, aplinkos 
tarša, drėgnis, saulės poveikis ir temperatūros svyravimai. Be to, reikia įvertinti tai, kad langų 
naudojimo laikotarpis susijęs ne tik su techninėmis savybėmis, bet ir su estetiniais bei mados 
poreikiais. 
 
Įvertinti vidutinį numatomą langų naudojimo laikotarpį yra sunku; toks vertinimas priklauso 
nuo daugybės veiksnių, įskaitant vietos klimato sąlygas, naudojimo pobūdį ir techninę 
priežiūrą. Be to, yra įvairių prieštaringų langų naudojimo laikotarpio vertinimų. BRE ataskaitoje 
Britų plastiko federacijai (angl. British Plastics Federation) nurodytas prognozuojamas PVC 
naudojimo laikotarpis, be to, atsižvelgiant į LCA skaičiavimus, įvertinta mediena, plienas ir 
aliuminis5,6: 

• PVC-U langų – ne mažiau kaip 35 metai; 
• plieno, džiovinimo krosnyje džiovintos medienos ir aliuminio langų – 40 metų.  

 
Vokietijos pastatų ministerijos 2001 m. paskelbtose gairėse nurodyti tokie prognozuojami 
langų medžiagų naudojimo laikotarpiai7: 

1. minkštosios medienos langai – 30–50 metų; 

                                                 
5  BRE ataskaita Britų plastiko federacijai, http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-
U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf  
6  Informacija, kurią konsultacijų metu pateikė Aliuminio naudojimo pastatuose taryba (angl. Council for Aluminium in 
Buildings). 
7  Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2001 m. sausio mėn., Guidelines for 
Sustainable Construction, Federal Office for Building and Regional Planning (Tvarios statybos gairės, Pastatų ir regioninio planavimo 
federalinio biuras), 2001 m. sausis. 
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2. plastikiniai langai – 40–60 metų; 
3. kietosios medienos ir aliuminio langai – 40–60 metų; 
4. galvanizuoto plieno – 40–60 metų; 
5. stiklo – 20–30 metų. 

 
Jungtinės Karalystės Atliekų ir išteklių veiksmų plane (angl. Waste and Resources Action 
Plan, WRAP)8 taip pat pateikta pagrindinių įstiklinimo rūšių ir rėmų medžiagų tipinių 
numatomų naudojimo laikotarpių ir keitimo dažnumo apžvalga (žr. 1 lentelę). Matyti, kad 
langai paprastai keičiami dar nepasibaigus tikrajam jų naudojimo laikotarpiui – galbūt dėl 
techninės pažangos, finansinių iniciatyvų keisti senus langus arba kintančių estetinių poreikių. 

1 lentelė. Numatomas labiausiai paplitusių gyvenamųjų namų langų rėmų ir stiklų naudojimo 
laikotarpis ir keitimo dažnumas 

Lango tipas Numatomas 
vidutinis naudojimo 
laikotarpis (metais) 

Tipinis keitimo 
dažnumas (metais) 

Minkštosios medienos rėmai 8–10 7–8 
Kietosios medienos rėmai 20–35 10–15 
Plieno rėmai 40–60 30–40 
Aliuminio rėmai 20–35 Stiklas (10–15) 
Poliesterio milteliais dengti aliuminio rėmai 20–40 Stiklas (10–15) 
PVC-U  20–25 10–20 

 
 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad pirmiau pateiktoje lentelėje aliuminio langų įstiklintosios dalies 
keitimo dažnumas nurodytas todėl, kad jis buvo nurodytas pirminiame šaltinyje, o ne todėl, 
kad čia norėta atkreipti dėmesį į aliuminio langus. Kai kuriuose standartuose, pvz., BS 7543: 
2003, reikalaujama, kad projektinis naudojimo laikotarpis būtų 30 metų, o Europos pramonės 
šakų asociacijų pateikti duomenys rodo, kad numatomas izoliacinio stiklo (angl. Insulating 
Glass Unit, IGU) naudojimo laikotarpis galėtų būti 20 metų ar ilgesnis, tačiau paties lango 
naudojimo laikotarpis galėtų būti bent dvigubai ilgesnis nei IGU. 
 
Kuo langas techniniu požiūriu modernesnis, tuo didesnės jo įsigijimo išlaidos. Techniniai 
patobulinimai, dėl kurių didėja lango kaina, yra susiję su dviejų arba trijų sluoksnių stiklo 
paketų naudojimu, inertinių dujų (pvz., argono) naudojimu ertmei tarp stiklų užpildyti vietoje 
sauso oro, mažo šilumos pralaidumo dangos arba triukšmą slopinančio sluoksninio stiklo 
naudojimu ir rėmų su minimaliu šiluminių tiltelių kiekiu naudojimu. Siekiant sutaupyti išlaidų 
pastate naudojant didesnio šiluminio naudingumo langus, būtina technologiniu požiūriu 
modernių langų naudojimą derinti su pirkimo kaina. 
 
Šiuo metu vyrauja nuomonė, kad išlaidų požiūriu efektyvu montuoti dviejų stiklų langus ir kad 
tai, palyginti su vieno sluoksnio stiklo langais, duos didelės ekologinės naudos švelnaus 
klimato zonose: galima tikėtis, kad per langą išleidžiamas šilumos kiekis bus perpus 
mažesnis9. Montuojant trijų sluoksnių stiklo paketo langus bus patirta papildomų išlaidų ir 
gauta geresnių ekologinių rezultatų, tačiau išlaidos stiklinėms dalims paprastai bus 20–
40 proc. didesnės nei dviejų sluoksnių stiklo paketų atveju10. Tokių langų montavimas 
nebūtinai duoda bendros ekonominės naudos, išskyrus atvejus, kai gana ilgą laiką per metus 
vyrauja labai šalti arba karšti orai arba kai yra labai didelė akustinė tarša; tokiu atveju vidaus 
aplinką galima pagerinti naudojant būtent tokius langus. Tačiau nauda, kurią teikia trijų 
sluoksnių stiklo paketai, net jeigu jie naudojami švelnaus klimato zonose, nėra nereikšminga, 
todėl įvairios Europos šalys siūlo juos plačiai naudoti; pvz., Švedija jau yra nustačiusi 
atitinkamus reikalavimus, Vokietija ir Austrija netrukus patvirtins standartus, skatinančius 
naudoti tokius langus, be to, tokie langai jau kaip standartas naudojami daugelyje parodomųjų 
mažai aplinką anglies dvideginiu teršiančių namų. Pagal labai taupaus energijos vartojimo 

                                                 
8   Sjogren Leong, M. (2004). Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste (Naudotų 
gyvenamųjų namų langų atliekų surinkimo ir perdirbimo didinimas). WRAP tyrimo ataskaita. Lentelėse pateikti duomenys paimti iš 
BNWS01: Domestic window systems – industry, product and market overview (Gyvenamųjų namų langų sistemos: pramonės, 
gaminių ir rinkų apžvalga). 
9  Energy Saving Trust (Energijos taupymo fondo) patarimas, www.energysavingtrust.org.uk  
10  Informacija paimta iš http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php ir Eurowindow pastabų. 
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standartą „PassivHaus“ reikalaujama montuoti trijų sluoksnių stiklo paketo langus, kurių 
U vertė ne didesnė kaip 0,8 W/m²K. Norint užtikrinti tokią lango U vertę, būtina naudoti trijų 
sluoksnių stiklo paketą ir izoliuoti patį rėmą, taip pat taikyti brangesnes gamybos 
technologijas, pvz., vis dažniau naudojamos kriptono, o ne argono dujos. 
 
Naujos technologijos, pvz., vakuuminiai langai, kurie čia nenagrinėjami dėt to, kad yra dar 
labai menkai paplitę, ateityje gali būti dar naudingesni. Tačiau pagrindiniai veiksniai, į kuriuos 
reikės atsižvelgti priimant sprendimus dėl to, kokio lygio ir rūšies įstiklinimas labiausiai tinka 
pastatui, ir toliau bus vietos klimatas ir naudojimo pobūdis. 
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5. Susiję ES teisės aktai ir informacijos šaltiniai 
 
5.1. ES teisės aktai 

 
• 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir 

kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:HTML 
 
• 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 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo. 

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

 
• Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų mažinimo. 
 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 2008/98/EB dėl atliekų. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF 

 
• Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų. 
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 
 
• Tarybos direktyva 2006/32/EB, kurioje daugiausia dėmesio skiriama galutiniams 

energijos vartotojams. 
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:EN:HTML 
 
• Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, kuriuo užtikrinama cheminių medžiagų registracija, 

įvertinimas, autorizacija ir apribojimai (REACH). 
  http://eur-

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

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

susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. 
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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 

• Langų efektyvumo vertinimo sistema (angl. Window Efficiency Rating System, 
WERS), Window Association of New Zealand (Naujosios Zelandijos langų gamintojų 
asociacija). 
www.wanz.org.nz  
 

• Langų energinio naudingumo vertinimo sistema (angl. Window Energy Rating 
System, WERS), Australija. 
www.wers.net  
 

• „Energy Star“, Kanada, Office of Energy Efficiency (Energinio naudingumo biuras). 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Korėjos „Ecolabel“. 
EL250 2003/1/2003-200. 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Kinijos „Ecolabel“, Kinijos ekologinio ženklinimo centras. 

Techninis reikalavimas ekologiniams gaminiams, sertifikuojamas techninis 
reikalavimas ekologiniu ženklu ženklinamiems gaminiams, energiją taupančios durys 
ir langai HBC 14-2002. 

 
• Honkongo ekologinio ženklinimo sistema. 

Langų ekologiniai kriterijai GL-008-004. 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• „Energy Star“ programos reikalavimai gyvenamųjų namų langams, durims ir 

stoglangiams. 4 versija. 2007 m. gegužės 14 d. 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• BFRC energinio efektyvumo ženklas ir reitingų skaičiavimai. 

http://www.bfrc.org/  
 

• „Nordic Swan“. 
Langų ir lauko durų ekologinis ženklinimas. Kriterijų dokumentas, taikomas laikotarpiu 
nuo 2004 m. gruodžio 12 d. iki 2009 m. birželio 30 d. 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Tarptautinė standartizacijos organizacija: 

dokumentas Nr. 1131. 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300 

 
• Europos standartizacijos komitetas. 

www.cen.en/cenorm/homepage.htm  
 

• VMRG Keurmerk. 
Nyderlandų metalinių langų ir fasadų pramonės asociacija (VMRG). 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
 

• VKG Keurmerk. 
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Nyderlandų PVC fasado elementų pramonės asociacija. 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 

 


