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Baldai 

– Žaliųjų viešųjų pirkimų (ŽVP) produktų aprašas 

 

1 Taikymo sritis 
 
Baldai yra plati gaminių grupė, apimanti labai įvairių rūšių (kėdės, stalai, spintos, lentynos, 
drabužių spintos, spintelės ir t. t.) ir labai įvairios paskirties (mokyklos, biuro, virtuvės, 
vonios, lauko, specialios paskirties ir t. t.) baldus. 
Siūlomi kriterijai skirti: 
• Vidaus baldams: patalpose naudojamiems darbo (pavyzdžiui, biuro ar mokyklos) ir buities 

baldams, įskaitant visus laisvai stumdomus ir įmontuojamus baldus, naudojamus daiktams 
sudėti ir kabinti, žmonėms gulėti, sėdėti, dirbti ir valgyti. Tačiau neįtraukiami statybos 
produktai (pavyzdžiui, laiptai, sienos, apdailos elementai ir plokštės), sanitarinė įranga, 
kilimai, audiniai, raštinės reikmenys ir kiti gaminiai, kurie pagal jų pagrindinę paskirtį 
nėra baldai. 

• Lauko baldams: daugiausia suolams, stalams ir kėdėms, neįtraukiant kitų gaminių, kurie 
pagal jų pagrindinę paskirtį nėra baldai (pavyzdžiui, gatvės žibintų, dviračių aikštelių, 
vaikų žaidimų aikštelių ir t. t.). 

 
Siūlomi kriterijai yra pagrįsti taikomų ekologinių ženklų duomenimis. 
 
Siūlomi kriterijai skirti medžiagoms, iš kurių dažniausiai gaminami baldai: medžiui ir iš jo 
gaminamoms medžiagoms, metalams, plastikams, kamšalams ir tekstilės medžiagoms.  
Taip pat rekomenduojama taikyti kriterijus dangoms, lipnioms medžiagoms ir klijams, 
naudojamiems surenkant ir pakuojant gaminį. 
 
 
 
 
 

2 Svarbiausias poveikis aplinkai 
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Poveikis  Požiūris 
• Biologinės įvairovės nykimas, 

dirvožemio erozija ir būklės blogėjimas 
dėl netausios miškotvarkos ir neteisėtos 
miško ruošos. 

• Kasybos veiklos neigiamas poveikis 
kraštovaizdžiui. 

• Išteklių eikvojimas naudojant 
neatsinaujinančius išteklius, pavyzdžiui, 
metalus ir naftą arba gamtines dujas 
plastikams gaminti. 

• Gaminant kai kurias medžiagas 
vartojama energija, todėl išsiskiria CO2 
ir kiti dujiniai teršalai. 

• Paviršinio ir požeminio vandens 
eutrofikacija į aplinką patenkant 
pavojingoms medžiagoms, 
naudojamoms gaminant, naudojant arba 
šalinant gaminius; lakieji organiniai 
junginiai (LOJ), išsiskiriantys naudojant 
organinius tirpiklius. 

Atliekos ir pakuočių atliekos, susidarančios 
pakuojant ir per anksti keičiant baldus, kai 
nėra galimybių juos pataisyti, baldai yra 
nepatvarūs, neergonomiški ar neatitinkantys 
paskirties. 

→ 

• Pirkti teisėtai ir tausiai tvarkomuose 
miškuose kirstą medieną. 

• Naudoti medžiagas, kurios pagamintos 
iš perdirbtų ir (arba) atsinaujinančių 
medžiagų (pavyzdžiui, medienos) arba 
kurių gamybai tokios medžiagos 
naudojamos. 

• Riboti organinių tirpiklių kiekį ir LOJ 
išsiskyrimą iš produktų, lipdžių bei 
paviršių apdorojimo medžiagų. 

• Vengti tam tikrų pavojingų cheminių 
medžiagų, naudojamų medžiagų 
gamyboje ir skirtų paviršiams 
apdoroti. 

• Užtikrinti, kad pakuočių medžiagas ir 
baldų dalis būtų galima perdirbti bei 
atskirti, taip pat kad būtų naudojamos 
atsinaujinančių žaliavų pagrindu 
pagamintos pakuočių medžiagos. 

• Pirkti patvarius, tinkamus naudoti, 
ergonomiškus, lengvai išrenkamus, 
pataisomus ir tinkamus perdirbti 
baldus. 

 

 
 

3 Baldai – ŽVP kriterijai 

3.1. Baldai – pagrindiniai ŽVP kriterijai 
Baldai 
Sutarties objektas 
Baldų, pagamintų naudojant aplinkai nekenksmingas medžiagas ir procesus, pirkimas. 
Specifikacijos 
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Mediena ir medienos medžiagos 
1. Visa mediena ir medienos medžiagos turi būti pagamintos iš teisėtai gautos 

medienos. Tikrinimas. Atitikties įrodymu bus laikomi medienos, sertifikuotos 
FSC1ar PEFC2, kilmės patvirtinimo sertifikatai ar bet koks kitas lygiavertis įrodymas. 
Teisėtą medienos kilmę taip pat galima įrodyti, jei taikoma atsekimo sistema. Šios 
savanoriškos sistemos gali būti sertifikuotos trečiosios šalies, dažnai pagal ISO 9000 
ir (ar) ISO 14000 arba AVAS aplinkosaugos vadybos sistemą. Jei mediena yra kilusi 
iš šalies, pasirašiusios savanorišką partnerystės susitarimą su ES, teisėtumą galima 
įrodyti pateikus FLEGT licenciją3. 
Jei mediena nėra sertifikuota, pasiūlymų teikėjai nurodo baldams gaminti 
naudojamos medienos tipus (medžių rūšis), kiekius bei kilmę ir kartu pateikia jos 
teisėtumo deklaraciją. Turi būti įmanoma atsekti visą medienos gamybos grandinę 
nuo miško iki gaminio.  
Kai manoma, kad trūksta įrodymų, jog tenkinamos nustatytos techninės 
specifikacijos, perkančiosios organizacijos gali prašyti tiekėjų pateikti papildomų 
paaiškinimų ar įrodymų. 

 
Plastikinės dalys 

2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50g, turi būti paženklintos kaip tinkamos 
perdirbti pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą; jų sudėtyje neturi būti kitų 
medžiagų, galinčių sukliudyti jas perdirbti. 
Tikrinimas. Pasiūlymų teikėjai turi pateikti naudojamų plastikų aprašymą ir nurodyti 
jų kiekius, ženklinimo būdą bei tai, kaip jie tvirtinami tarpusavyje arba prie kitų 
medžiagų. Bus laikoma, kad I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir pasirinktus 
kriterijus tenkinantys produktai yra tinkami. 

                                                 
1 Miškų tvarkymo taryba (Forest Stewardship Council, FSC): http://www.fsc.org/en. 
2 Miškų sertifikavimo sistemų tvirtinimo programa (Programme for the Endorsement of Forest Certification, 
PEFC): http://www.pefc.org/internet/html. 
3 FLEGT (Su miškininkyste susijusių teisės aktų įgyvendinimo, miškų išteklių valdymo ir prekybos, angl. 

Forest Law Enforcement Governance and Trade) veiksmų planą ES priėmė 2003 m. Šiame veiksmų plane 
pateiktos kelios priemonės, kuriomis siekiama kovoti su nelegalia miškų ruoša besivystančiose šalyse. Plane 
nustatyta medienos licencijavimo sistema, turinti užtikrinti importuojamų medienos gaminių teisėtumą. 
Licencija išduodama, jei medieną gaminanti šalis pasirašo savanorišką partnerystės susitarimą su ES. Šį 
susitarimą pasirašiusiose šalyse partnerėse teisėtai pagamintiems medienos gaminiams suteikiama licencija, 
liudijanti, jog jie yra teisėtai pagaminti; daugiau sužinosite adresu 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm. 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Medinių, plastikinių ir (arba) metalinių dalių paviršių dangos 
3. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 

- neturi būti pavojingų medžiagų, pagal Direktyvą 1999/45/EB klasifikuojamų kaip 
kancerogeninės (R40, R45, R49), kenksmingos vaisingumui (R60, R61, R62, R63), 
mutageninės (R46, R68), toksiškos (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), 
sukeliančios alergiją įkvėpus (R42) ar kenksmingos aplinkai (R50, R50/53, R51/53, 
R52, R52/53, R53), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (R46), veikiant 
ilgą laiką sukeliančios sunkius sveikatos sutrikimus (R48), galinčios negrįžtamai 
pakenkti sveikatai (R68);  

- neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ). 
Ftalatai – negalima naudoti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors 
iš šių rizikos frazių (ar jų derinių) kriterijus: R60, R61, R62 pagal Direktyvą 67/548/EEB 
ir jos keitimus; 

- neturi būti aziridino;  
- neturi būti chromo (IV) junginių.  

Tikrinimas. Pasiūlymų teikėjai turi pateikti visų cheminių medžiagų, naudojamų 
kiekvienos baldo medžiagos paviršiui apdoroti, sąrašą ir jų saugos duomenų lapus arba 
lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius atitiktį šiems kriterijams. Bus laikoma, kad I 
tipo ekologiniu ženklu paženklinti baldai yra tinkami. 

Lipdės ir klijai 
4. Surenkant baldus naudojamų LOJ kiekis neturi viršyti 10 % masės.  

Tikrinimas. Pasiūlymų teikėjai turi pateikti visų lipdžių, naudojamų surenkant 
baldus, sąrašą ir jų saugos duomenų lapus arba lygiaverčius dokumentus, kuriuose 
būtų nurodytas LOJ kiekis, patvirtinančius atitiktį šiems kriterijams. Bus laikoma, 
kad šį kriterijų tenkinantys I tipo ekologiniu ženklu paženklinti baldai yra tinkami. 

Pakuočių medžiagos 
5. Pakuotės turi būti pagamintos iš tinkamos perdirbti medžiagos ir (ar) iš 

atsinaujinančių išteklių pagamintų medžiagų arba naudojamos daug kartų.  

6. Visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti 
tinkamas vienos medžiagos dalis (pvz., kartoną, popierių, plastiką ar audinį). 

Tikrinimas. Reikia pateikti gaminio pakuotės aprašymą kartu su atitinkama 
deklaracija, kad tenkinami šie kriterijai. 

Ilgaamžiškumas, pataisomumas, tinkamumas naudoti ir ergonomika 
7. Baldai turi atitikti [įrašyti reikiamus nacionalinius ar tarptautinius kokybės 

standartus] ar lygiaverčius tinkamumo naudoti reikalavimus (pvz., saugos, atsparumo 
dilinimui, atsparumo tempimui, atsparumo šviesai, atsparumo trynimui, gniuždymo 
deformacijos, ergonomikos).  
Tikrinimas. Pasiūlymų teikėjai turi pateikti tinkamus dokumentus, įrodančius atitiktį 
šiems standartams. 

Sutarties sudarymo kriterijai 
Papildomų balų bus skiriama už: 

1. Žaliavas (tausią miškotvarką): Iš medienos, medienos plaušų ar medienos dalelių 
pagaminto galutinio gaminio sudėtyje esančios medienos tam tikra procentinė dalis 
turi būti kirsta miškuose, kuriuose, kaip yra įrodyta, įgyvendinami miškotvarkos 
principai bei priemonės, kuriais siekiama užtikrinti tausią miškotvarką, su sąlyga, kad 
šie kriterijai būtų tinkami ir svarbūs produktui apibūdinti.  
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Europoje šie principai ir priemonės turi atitikti bent tai, kas yra nustatyta Europos 
darbinio lygmens tausios miškotvarkos gairėse, patvirtintose Lisabonos ministrų 
konferencijoje dėl miškų apsaugos Europoje (1998 m. birželio 2–4 d.). Jei mediena 
yra kilusi ne iš Europos, minėti principai ir priemonės turi atitikti bent UNCED 
miškų principus (Rio de Žaneiras, 1992 m. birželio mėn.) ir, kai tinka, tausios 
miškotvarkos kriterijus arba gaires, nustatytus pagal atitinkamas tarptautines ar 
regionines iniciatyvas (ITTO, Monrealio procesą, Tarapoto procesą, UNEP/FAO 
Sausosios zonos Afrikos iniciatyvą). 
Tikrinimas. Atitikties įrodymu bus laikomi medienos plaušų, sertifikuotų FSC4 ar 
PEFC5, kilmės patvirtinimo sertifikatai ar bet koks kitas tausios miškotvarkos 
standartas. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo 
techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto bandymo protokolas. 

 
2. Perdirbtų medžiagų kiekis. Pagaminto baldo sudėtyje esančių medienos medžiagų, 

plastikų ir (arba) metalų, pagamintų iš perdirbtų žaliavų, masės procentinė dalis. 
Tikrinimas. Pasiūlymų teikėjai turi pateikti tinkamus dokumentus, kuriuose būtų 
nurodyta perdirbtų medžiagų masės procentinė dalis. 

3. Tekstilės medžiagos 
[įrašyti tekstilės gaminių apraše nustatytus pagrindinius kriterijus] 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad visi ES ekologiniu ženklu arba bet kokiu nacionaliniu ar 
privačiu ženklu paženklinti gaminiai, tenkinantys išvardytus kriterijus, yra tinkami. Bus 
priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo techniniai 
dokumentai ar pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas. 
4. Kamšalai turi tenkinti ES ekologinio ženklo kriterijus, paskelbtus interneto adresu 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF). 
Tikrinimas. Visi ES ekologiniu ženklu arba nacionaliniu ar privačiu ženklu 
paženklinti gaminiai, tenkinantys išvardytus kriterijus, bus laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai 
gamintojo techniniai dokumentai ar pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas. 

 

3.2. Baldai – išsamūs ŽVP kriterijai 
Baldai 
Sutarties objektas 
Baldų, pagamintų naudojant aplinkai nekenksmingas medžiagas ir taikant aplinkai 

ekenksmingus procesus, pirkimas. 
Specifikacijos 
Gaminiai turi atitikti pagrindiniuose kriterijuose nurodytas 7 specifikacijas. 
Be to, gaminiai turi atitikti šias specifikacijas: 

 

8. Konservantai (taikoma tik lauko baldams) 
8.1. Mediena, priskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal EN 350-2 ar lygiavertį 

                                                 
4 FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en/  
5 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:236:0010:0015:EN:PDF
http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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standartą, neturi būti apdorota konservantais. 

8.2. Mediena, nepriskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal EN 350-2 ar lygiavertį 
standartą, neturi būti apdorota medžiagomis, kurios pagal Direktyvą 1999/45/EB 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės (R40, R45, R49), kenksmingos vaisingumui (R60, 
R61, R62, R63), mutageninės (R46, R68) ar sukeliančios alergiją įkvėpus (R42). 

8.3. Konservantų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos neturi būti pagamintos arseno 
arba chromo junginių ar alavo organiniuose junginiuose pagrindu. 

Tikrinimas. Pasiūlymų teikėjai turi nurodyti medienos produktų atsparumo klases ir 
pateikti visų konservavimo medžiagų, naudojamų kiekvienai baldo medžiagai 
apdoroti, sąrašą bei jų saugos duomenų lapus arba lygiaverčius dokumentus, 
patvirtinančius atitiktį šiems kriterijams. Bus laikoma, kad šį kriterijų tenkinantys I 
tipo ekologiniu ženklu paženklinti produktai yra tinkami. 

 
9. Medinių, plastikinių ir (arba) metalinių dalių paviršių dangos 

Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 

- neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ).  
Tikrinimas. Pasiūlymų teikėjai turi pateikti visų cheminių medžiagų, naudojamų 
kiekvienos baldo medžiagos paviršiui apdoroti, sąrašą ir jų saugos duomenų lapus arba 
lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius atitiktį šiems kriterijams. Bus laikoma, kad 
šiuos kriterijus tenkinantys I tipo ekologiniu ženklu pažymėti baldai atitinka 
reikalavimus. 

10. Poliuretano putplastis 
Poliuretano putplasčio (PUR putplasčio) porodariai neturi būti 
hidrofluorangliavandeniliai ar metileno chloridas. 
Tikrinimas. Pasiūlymų teikėjai turi pateikti putplasčio gamintojo deklaraciją, kad 
tenkinamas šis kriterijus. 

Sutarties sudarymo kriterijai 
Papildomų balų bus skiriama už: 
Įrašykite pagrindiniams kriterijams priskirtus 4 sutarties sudarymo kriterijus. 
Taip pat pridėkite šiuos sutarties sudarymo kriterijus 
5. Pakuotės. Dalyvis turėtų nurodyti, kokia pakuočių medžiagų (plastikų ir kartono) masės 
procentinę dalį sudaro perdirbtos medžiagos.  
Tikrinimas. Pasiūlymų teikėjai turi pateikti įvairių naudojamų pakuočių medžiagų sąrašą, 
nurodyti jų masę ir pateikti pakuočių gamintojo (-ų) deklaraciją, kurioje būtų nurodyta iš 
perdirbtos žaliavos pagamintų pakuotės medžiagų procentinė dalis. 
6. Ekologiškai pagaminta medvilnė ir kiti natūralieji pluoštai. Pasiūlymų teikėjai turi 
nurodyti, kokią tekstilės medžiagų masės procentinę dalį sudaro ekologiškai pagaminta 
medvilnė ar kiti natūralieji pluoštai. Tokie pluoštai turi būti pagaminti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 834/2007. 
Tikrinimas. Tiekėjas turi pateikti naudojamų pluoštų kilmės ir jų gamybos ekologiškumo 
įrodymų, pavyzdžiui, ES ekologinį ženklą ar patvirtintus nacionalinius ekologinės gamybos 
ženklus. 
7. Perdirbti pluoštai. Pasiūlymų teikėjai turi nurodyti, kokią tekstilės medžiagų masės 
procentinę dalį sudaro perdirbti pluoštai, t. y. pluoštai, pagaminti tik iš tekstilės gaminių bei 
drabužių gamintojų nuokarpų ar vartotojų atliekų (tekstilės ar kt.).  

Tikrinimas. Tiekėjas turi pateikti naudojamų perdirbtų pluoštų kilmės įrodymą. 
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Pastabos dėl įgyvendinimo 
Patvarumo, ergonomikos ir kiti kokybės standartai. Kiekvienoje šalyje taikomi keli 
kokybės standartai, pagrįsti tarptautiniais ar Europos standartais (pavyzdžiui, ISO ir EN) 
arba tos šalies nacionaliniais standartais. Nacionaliniai standartai mažoms bendrovėms gali 
būti geriau žinomi nei europiniai ar tarptautiniai. Todėl, kadangi visų kokybės ir 
patvarumo standartų išsamaus sąrašo pateikti neįmanoma, perkančioji organizacija turės 
nustatyti tinkamą standartą, kuriuo reikėtų remtis. Kitu atveju galima taikyti kėdėms ir 
stalams skirtus TCO Development ekologinio ženklo kriterijus arba lauko baldams skirtus 
Nordic Swan kriterijus. 
Sutarties sudarymo kriterijai. Perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą ir 
pirkimo dokumentuose turės nurodyti, kiek papildomų balų bus skiriama už kiekvieną 
tenkinamą sutarties sudarymo kriterijų. Už visus aplinkosauginius sutarties sudarymo 
kriterijus kartu turėtų būti skiriama bent 10–15 % visų galimų balų. 
Jei sutarties sudarymo kriterijus bus „techninėse specifikacijose nustatytų minimalių 
reikalavimų viršijimas“, balų bus skiriama tiek, kiek bus viršijami šie minimalūs 
reikalavimai. 
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