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ES ŽVP kriterijai, taikomi klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu 

 
 
Žaliasis viešasis pirkimas (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente pateikiami ES ŽVP kriterijai, parengti gaminių grupei 
„klozetai ir pisuarai su nuplaunamuoju vandeniu“. Pridėtoje techninio pagrindimo ataskaitoje dėl ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijų ir ŽVP 
kriterijų pateikta išsami informacija apie šių kriterijų parinkimo motyvus ir nuorodos į papildomą informaciją. 

 
Žaliajam viešajam pirkimui pateikti du kriterijų rinkiniai: 

− pagrindiniai kriterijai, kuriuos bet kuri perkančioji organizacija gali taikyti visose valstybėse narėse ir kurie yra susiję su pagrindiniais 
poveikio aplinkai būdais. Jie parengti taip, kad juos taikant būtų patiriama kuo mažesnė papildoma tikrinimo arba sąnaudų našta; 

− išsamūs kriterijai, skirti tiems, kurie pageidauja įsigyti geriausius rinkoje parduodamus gaminius. Naudojant šiuos kriterijus gali tekti atlikti 
papildomą tikrinimo darbą arba šiek tiek padidėtų išlaidos, palyginti su kitais tą pačią funkciją atliekančiais produktais. 

 

1. Apibrėžtis ir taikymo sritis 
Šis dokumentas taikomas viešojo klozetų įrangos, įskaitant klozetų komplektus, unitazus bei klozetų nuplovimo vandeniu sistemas, ir pisuarų 
įrangos, įskaitant pisuarų komplektus, pisuarus, pisuarus be nuplaunamojo vandens ir pisuarų nuplovimo vandeniu sistemas,1 pirkimo veiklai. Tuo 
tikslu vartojamų terminų apibrėžtys: 

− klozeto įranga – klozeto komplektas, unitazas arba nuplovimo vandeniu sistema; 

− klozeto komplektas – sanitarinis įrenginys, kurį sudaro nuplovimo vandeniu sistema ir unitazas, sujungti į funkcinį vienetą, skirtą žmonių 
šlapimui ir išmatoms surinkti, nuplauti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą;   

− unitazas – sanitarinis įrenginys, skirtas žmonių šlapimui ir išmatoms surinkti, nuplauti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą; 

− pisuaro įranga – pisuaro komplektas, pisuaras, pisuaras be nuplaunamojo vandens arba pisuaro nuplovimo vandeniu sistema; 

− pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu įranga – pisuaro komplektas, pisuaras arba pisuaro nuplovimo vandeniu sistema; 

− pisuaro komplektas – sanitarinis įrenginys, kurį sudaro nuplovimo vandeniu sistema ir pisuaras, sujungti į funkcinį vienetą, skirtą šlapimui 
surinkti, nuplauti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą; 

− pisuaras – sanitarinis įrenginys, skirtas šlapimui bei nuplauti naudotam vandeniui surinkti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą; 

                                                      
1 1 tipo klasės klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įranga paprastai skirta kontinentinės Europos rinkai, o 2 tipo klasės – Jungtinės Karalystės rinkai. 
Tačiau reikalingą tipo klasę privalo atidžiai patikrinti paraiškos teikėjas, atsižvelgdamas į vietos sąlygas. 
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− lovelinis pisuaras – iš griovelio grindyse ir prie sienos pritvirtinto lovelio arba plokštės sudarytas sanitarinis įrenginys su nuplovimo 
vandeniu sistema arba be jos, skirtas šlapimui bei nuplauti naudotam vandeniui surinkti ir nukreipti į kanalizacijos sistemą; 

− pisuaras be nuplaunamojo vandens – be vandens veikiantis sanitarinis įrenginys, skirtas šlapimui surinkti ir nukreipti į kanalizacijos 
sistemą; 

− nuplovimo vandeniu sistema (tiek klozeto, tiek pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu įrangos atveju) – nuplaunamojo vandens bakas su 
įmontuotu vandens pertekliaus nutekėjimo lataku arba bent lygiaverčio veiksmingumo įtaisas ir vandens prievadai bei (arba) nutekinimo 
įtaisai arba slėginis vandens nuleidimo vožtuvas; 

−  vandens taupymo įtaisas – nuplovimo vandeniu įtaisas, kuris leidžia išskirti tik dalį viso nuplaunamojo vandens ir veikia kaip dvifunkcis 
mechanizmas (vandens nuleidimo ir jo pertraukimo) arba dvigubos kontrolės mechanizmas (dvejopo nuleidimo); 

− visas nuplaunamojo vandens tūris – visas vandens, kurį per vieną nuplovimo vandeniu ciklą išskiria nuplovimo vandeniu sistema, tūris;  

− sumažintas nuplaunamojo vandens tūris – viso vandens, kurį per vieną nuplovimo vandeniu ciklą išskiria nuplovimo vandeniu sistema, 
tūrio dalis, ne didesnė nei du trečdaliai viso tūrio; 

−  vidutinis nuplaunamojo vandens tūris – vieno viso nuplaunamojo vandens tūrio ir trijų sumažintų nuplaunamojo vandens tūrių aritmetinis 
vidurkis, apskaičiuotas pagal priedo 1 priedėlyje nustatytą metodą; 

− pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolė – sanitariniame įrenginyje įmontuotas nuplovimo vandeniu įtaisas, kurį naudotojas gali valdyti 
rankiniu būdu rankenėle, svertu, mygtuku, kojiniu pedalu arba lygiaverčiu nuplovimo vandeniu vykdikliu arba kuris valdomas jutikliu, 
fiksuojančiu sanitarinio įrenginio panaudojimą; 

− koregavimo įtaisas – įtaisas, kuris leidžia koreguoti visą nuplovimo vandeniu sistemos išskiriamo vandens tūrį ir, jei reikia, sumažintą 
nuplaunamojo vandens tūrį. 

 
Klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu ŽVP kriterijai netaikomi: 

− unitazo sėdynėms ir dangčiams tais atvejais, kai jie pateikti rinkai ir (arba) parduodami atskirai nuo klozetų arba pisuarų su nuplaunamuoju 
vandeniu įrangos (t. y. kai jie jie pateikti rinkai ir (arba) parduodami kaip atskira prekė); 

− klozeto įrangai, kurioje vanduo nenaudojamas, klozeto įrangai, kurioje nuplovimui naudojamas cheminis produktas ir vanduo, ir klozetams, 
kurių nuplovimo vandeniu sistemai veikti reikalinga elektros energija. 
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2. Svarbiausias poveikis aplinkai 
Paaiškėjo, kad reikšmingiausias klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu poveikis aplinkai yra vandens vartojimas naudojimo etapu. Kitą 
svarbų poveikį aplinkai lemia klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu gamybai reikalingų žaliavų gavyba ir naudojimas, todėl bet koks šių 
gaminių patvarumo ir ilgaamžiškumo padidinimas duotų naudos aplinkai. 

 
Svarbiausias poveikis aplinkai ŽVP sprendimas 

 
• Vandens vartojimas 

 
• Elektros energijos vartojimas (vandeniui 

tiekti ir paskirstyti bei nuotekoms surinkti 
ir valyti) 

 
• Medžiagų gavyba. Išteklių eikvojimas. 

 

 
 

• Suvartojamo vandens kiekio 
mažinimas 

 
 
 

• Gaminio ilgaamžiškumo didinimas 
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3. ES ŽVP kriterijai, taikomi klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu 
Remiantis techninio pagrindimo ataskaitoje pateiktais duomenimis ir informacija, siūlomi tokie ES ŽVP kriterijų rinkiniai: 

a) Naujiems arba renovuojamiems pastatams skirtos efektyviai vandenį naudojančios klozetų įrangos pirkimo kriterijai (3.1). 

b) Naujiems arba renovuojamiems pastatams skirtos efektyviai vandenį naudojančios pisuarų įrangos pirkimo kriterijai (3.2). 

 
 
 
 
3.1 Siūlomi pagrindiniai ir išsamūs ES ŽVP kriterijai, taikomi klozetų įrangai 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Naujiems arba renovuojamiems pastatams skirtos efektyviai vandenį 
naudojančios klozetų įrangos pirkimas 

Naujiems arba renovuojamiems pastatams skirtos efektyviai vandenį 
naudojančios klozetų įrangos pirkimas 

ATRANKOS KRITERIJAI ATRANKOS KRITERIJAI 

1. Paraiškos teikėjo gebėjimai (tik įrengimo darbų atveju) 

Klozeto įrangos įrengimo atveju paraiškos teikėjas įrodo, kad tos 
įrangos įrengimo arba keitimo darbus atliks deramai kvalifikuoti ir 
patyrę darbuotojai. Paraiškos teikėjas visų pirma turėtų įrodyti, kad 
išmano apie įrengti numatytus gaminius, ypač apie aplinką 
tausojančias funkcijas, kaip antai nuplaunamojo vandens tūrio 
koregavimas. Paraiškos teikėjas apibūdina darbuotojų, kurie teiks 
paslaugą, grupės sudėtį kvalifikaciją. 

 
Patikrinimas 

Paraiškos teikėjas pateikia neseniai vykdytų panašių projektų sąrašą 
(projektų skaičių ir įgyvendinimo trukmę nurodo perkančioji 
organizacija), sėkmingo jų įgyvendinimo įrodymus ir informaciją apie 
darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį. 

1. Paraiškos teikėjo gebėjimai (tik įrengimo darbų atveju) 

Klozeto įrangos įrengimo atveju paraiškos teikėjas įrodo, kad tos 
įrangos įrengimo arba keitimo darbus atliks deramai kvalifikuoti ir 
patyrę darbuotojai. Paraiškos teikėjas visų pirma turėtų įrodyti, kad 
išmano apie įrengti numatytus gaminius, ypač apie aplinką 
tausojančias funkcijas, kaip antai nuplaunamojo vandens tūrio 
koregavimas. Paraiškos teikėjas apibūdina darbuotojų, kurie teiks 
paslaugą, grupės sudėtį ir kvalifikaciją. 

 
Patikrinimas 

Paraiškos teikėjas pateikia neseniai vykdytų panašių projektų sąrašą 
(projektų skaičių ir įgyvendinimo trukmę nurodo perkančioji 
organizacija), sėkmingo jų įgyvendinimo įrodymus ir informaciją apie 
darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. Vandens naudojimo efektyvumas 1. Vandens naudojimo efektyvumas 

1.1 Visas nuplaunamojo vandens tūris 

Rinkai pateiktos klozetų įrangos vardinis visas nuplaunamojo vandens 
tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, neviršija 6,0 litrų per vieną 
nuplovimą. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami bandymo pagal EN 997 
standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų 
procedūrą rezultatai. Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios 
standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius 
reikalavimus. 

1.1 Visas nuplaunamojo vandens tūris 

Rinkai pateiktos klozetų įrangos vardinis visas nuplaunamojo vandens 
tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, neviršija 6,0 litrų per vieną 
nuplovimą. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami bandymo pagal EN 997 
standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų 
procedūrą rezultatai. Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios 
standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius 
reikalavimus. 

1.2 Vandens taupymas 

Klozetų komplektai, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra 
didesnis nei 4 litrai, ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemos turi 
vandens taupymo įtaisą. Rinkai pateikto gaminio sumažintas 
nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant vandens taupymo 
įtaisui, neviršija 3 litrų per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo 
vandens slėgio. 

Unitazai pritaikyti prie tokių vandens taupymo įtaisų, kad sumažintas 
nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant tam įtaisui, neviršytų 
3 litrų per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio. 

 
 
 

 

 
 

1.2 Vandens taupymas 

Klozetų komplektai, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra 
didesnis nei 4 litrai, ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemos turi 
vandens taupymo įtaisą. Rinkai pateikto gaminio sumažintas 
nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant vandens taupymo 
įtaisui, neviršija 3 litrų per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo 
vandens slėgio. 

Unitazai pritaikyti prie tokių vandens taupymo įtaisų, kad sumažintas 
nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant tam įtaisui, neviršytų 
3 litrų per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio. 

Jutikliais grindžiama įranga 

Jutikliais grindžiama nuplovimo vandeniu kontrolės sistema yra 
apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis 
vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo. 
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Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami bandymo pagal EN 997 
standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų 
procedūrą rezultatai. Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios 
standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius 
reikalavimus. 

Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami bandymo pagal EN 997 
standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų 
procedūrą rezultatai. Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios 
standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius 
reikalavimus. Gaminių, turinčių jutikliais grindžiamą nuplovimo 
vandeniu kontrolės sistemą, atveju paraiškos teikėjas pateikia trumpą 
gaminio technologijoje naudotų priemonių, kuriomis jis apsaugomas 
nuo netyčinio aktyvinimo ir kuriomis užtikrinama, kad nuplaunamasis 
vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo. 

1.3 Nuplaunamojo vandens tūrio koregavimas 

Nuplovimo vandeniu sistemos turi koregavimo įtaisą, kuriuo įrangą 
montuojantis asmuo gali koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį 
atsižvelgdamas į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas 
nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, 
neviršija 6 litrų per vieną nuplovimą arba 4 litrų per vieną nuplovimą, jei 
klozeto komplektas neturi vandens taupymo įtaiso, o sumažintas 
nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, 
neviršija 3 litrų per vieną nuplovimą. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai. 

1.3 Nuplaunamojo vandens tūrio koregavimas 

Nuplovimo vandeniu sistemos turi koregavimo įtaisą, kuriuo įrangą 
montuojantis asmuo gali koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį 
atsižvelgdamas į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas 
nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, 
neviršija 6 litrų per vieną nuplovimą arba 4 litrų per vieną nuplovimą, jei 
klozeto komplektas neturi vandens taupymo įtaiso, o sumažintas 
nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, 
neviršija 3 litrų per vieną nuplovimą. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai. 

 1.4 Vidutinis nuplaunamojo vandens tūris 

Rinkai pateiktos klozeto įrangos vidutinis nuplaunamojo vandens tūris, 
apskaičiuotas pagal Komisijos sprendimo 2013/641/ES 1 priedėlyje 
nustatytą metodą, neviršija 3,5 litro per vieną nuplovimą. Klozetų 
komplektams, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra 4 litrai arba 
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mažesnis, šis reikalavimas netaikomas. Vertinimas ir patikra. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje nurodytas apskaičiuotas gaminio vidutinis nuplaunamojo 
vandens tūris (litrais per vieną nuplovimą) ir bandymų, atliktų laikantis 
Komisijos sprendimo 2013/641/ES 1 priede nustatyto metodo arba 
lygiaverčio standarto, rezultatai. Bandymus atlieka laboratorijos, 
atitinkančios standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto 
bendruosius reikalavimus. 

2. Gaminio veiksmingumas 2. Gaminio veiksmingumas 

2.1 Nuplovimo vandeniu sistemos reikalavimai 

Nuplovimo vandeniu sistemos atitinka 1 lentelėje nurodyto atitinkamo 
EN standarto reikalavimus. Vardinių viso ir sumažinto nuplaunamojo 
vandens tūrių apskaičiavimo reikalavimams, nustatytiems 1 lentelėje 
nurodytuose atitinkamuose EN standartuose, šis kriterijus netaikomas. 

1 lentelė Klozetų nuplovimo vandeniu sistemų reikalavimų EN 
standartai 

Numeris Antraštinė dalis 

EN 14055 Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai 

EN 12541 Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai ir 
automatinio užsidarymo pisuarų vožtuvai PN 10 

EN 15091 Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi 
ir uždaromi santechnikos įtaisai 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 

2.1 Nuplovimo vandeniu sistemos reikalavimai 

Nuplovimo vandeniu sistemos atitinka 1 lentelėje nurodyto atitinkamo 
EN standarto reikalavimus. Vardinių viso ir sumažinto nuplaunamojo 
vandens tūrių apskaičiavimo reikalavimams, nustatytiems 1 lentelėje 
nurodytuose atitinkamuose EN standartuose, šis kriterijus netaikomas. 

1 lentelė Klozetų nuplovimo vandeniu sistemų reikalavimų EN 
standartai 

Numeris Antraštinė dalis 

EN 14055 Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai 

EN 12541 Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai ir 
automatinio užsidarymo pisuarų vožtuvai PN 10 

EN 15091 Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi 
ir uždaromi santechnikos įtaisai 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 
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įrodyta, kad gaminio nuplovimo vandeniu sistema atitinka pirmiau 
nurodytų atitinkamų EN standartų arba lygiaverčių standartų 
reikalavimus. 

įrodyta, kad gaminio nuplovimo vandeniu sistema atitinka pirmiau 
nurodytų atitinkamų EN standartų arba lygiaverčių standartų 
reikalavimus. 

2.2 Nuplovimo vandeniu veiksmingumas 

Klozetų komplektų ir unitazų nuplovimo vandeniu veiksmingumas 
atitinka EN 997 standarto reikalavimus. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 
įrodyta, kad gaminio nuplovimo vandeniu veiksmingumas atitinka 
EN 997 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

2.2 Nuplovimo vandeniu veiksmingumas 

Klozetų komplektų nuplovimo vandeniu veiksmingumas atitinka 
EN 997 standarto reikalavimus. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 
įrodyta, kad gaminio nuplovimo vandeniu veiksmingumas atitinka 
EN 997 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

3. Gaminio ilgaamžiškumas  

Klozetų nuplovimo vandeniu įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 
ketverių metų taisymo arba pakeitimo garantija. Garantijos sąlygose 
aiškiai nurodyta, kad ji galioja bet kokių problemų, susijusių su gaminio 
sandarumu ir visais gaminio vožtuvais, atveju. Paraiškos teikėjas taip 
pat užtikrina, kad originalių atsarginių dalių arba jų ekvivalentų būtų 
galima įsigyti ne trumpiau kaip dešimt metų po pirkimo datos. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Taip pat leidžiama pateikti kitas tinkamas įrodymo priemones, pvz., 
gamintojo deklaraciją, kurioje teigiama, kad laikomasi minėto straipsnio 
reikalavimų. 

3. Gaminio ilgaamžiškumas  

Klozetų nuplovimo vandeniu įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 
penkerių metų taisymo arba pakeitimo garantija. Garantijos sąlygose 
aiškiai nurodyta, kad ji galioja bet kokių problemų, susijusių su gaminio 
sandarumu ir visais gaminio vožtuvais, atveju. Paraiškos teikėjas taip 
pat užtikrina, kad originalių atsarginių dalių arba jų ekvivalentų būtų 
galima įsigyti ne trumpiau kaip dešimt metų po pirkimo datos. 

 
 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Taip pat leidžiama pateikti kitas tinkamas įrodymo priemones, pvz., 
gamintojo deklaraciją, kurioje teigiama, kad laikomasi minėto straipsnio 
reikalavimų. 

4. Instaliavimo instrukcijos ir (arba) vartotojams pateikiama 
informacija 

Kartu su klozeto nuplovimo vandeniu įranga naudotojui pateikiama 

4. Instaliavimo instrukcijos ir (arba) vartotojams pateikiama 
informacija 

Kartu su klozeto nuplovimo vandeniu įranga naudotojui pateikiama 
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tokia spausdinta (ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridėtuose 
dokumentuose) ir (arba) elektroninio pavidalo informacija: 

− tinkamo įrengimo instrukcijos, įskaitant informaciją apie tai, 
kokiai (-ioms) klasei (-ėms) ir (arba) tipui (-ams) skirti bandymai 
buvo taikomi gaminiui, informaciją apie konkrečius darbinius 
slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas, informaciją 
apie tai, kokių tipų kanalizacijos sistemoms tinka šis gaminys, 
informaciją apie tai, kaip koreguoti nuplaunamojo vandens tūrius ir 
tokio koregavimo poveikį (pvz., nuotekų lygiui, pripildymo lygiui ir 
kt.) ir, rinkai atskirai pateiktų unitazų ir klozetų nuplovimo 
vandeniu sistemų atveju, – informaciją apie tai, su kokiais 
gaminiais jie turi būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai 
vandenį naudojantį funkcinį vienetą; 

− patarimai, kaip racionaliai ja naudojantis galima sumažinti poveikį 
aplinkai, visų pirma, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų 
suvartojama kuo mažiau vandens; 

− informacija apie visą ir sumažintą nuplaunamojo vandens tūrius 
(litrais per vieną nuplovimą); 

− rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, įskaitant 
informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti, 
nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius ir kitas detales, jei gaminys 
leidžia vandenį, patarimus dėl valymo ir kt.; 

− informacija apie tinkamą gaminio pašalinimą naudojimo ciklo 
pabaigoje. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad 
laikomasi pirmiau išdėstytos sąlygos.  

tokia spausdinta (ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridėtuose 
dokumentuose) ir (arba) elektroninio pavidalo informacija: 

− tinkamo įrengimo instrukcijos, įskaitant informaciją apie tai, kokiai (-
ioms) klasei (-ėms) ir (arba) tipui (-ams) skirti bandymai buvo 
taikomi gaminiui, informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, 
kuriems esant gaminys gali būti naudojamas, informaciją apie tai, 
kokių tipų kanalizacijos sistemoms tinka šis gaminys, informaciją 
apie tai, kaip koreguoti nuplaunamojo vandens tūrius ir tokio 
koregavimo poveikį (pvz., nuotekų lygiui, pripildymo lygiui ir kt.) ir 
atskirai rinkai pateiktų unitazų ir klozetų nuplovimo vandeniu 
sistemų atveju – informaciją apie tai, su kokiais gaminiais jie turi 
būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį 
funkcinį vienetą; 

− patarimai, kaip racionaliai ja naudojantis galima sumažinti poveikį 
aplinkai, visų pirma, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų 
suvartojama kuo mažiau vandens; 

− informacija apie visą ir sumažintą nuplaunamojo vandens tūrius 
(litrais per vieną nuplovimą); 

− rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, įskaitant 
informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti, 
nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius ir kitas detales, jei gaminys 
leidžia vandenį, patarimus dėl valymo ir kt.; 

− informacija apie tinkamą gaminio pašalinimą naudojimo ciklo 
pabaigoje. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad 
laikomasi pirmiau išdėstytos sąlygos. 

SKYRIMO KRITERIJAI SKYRIMO KRITERIJAI 
Taškai bus skirti už: Taškai bus skirti už: 
1. papildomai sumažintą viso nuplaunamojo vandens tūrį 1. papildomai sumažintą vidutinį nuplaunamojo vandens tūrį 
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Papildomi taškai bus skirti už kiekvieną 0,5 litro, kuriuo papildomai 
sumažinamas visas nuplaunamojo vandens tūris, kaip nurodyta 1.1 
kriterijuje. 

 
 
Patikrinimas 

Pateikiami bandymo pagal EN 997 standarte arba jam lygiaverčiame 
standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai. Bandymus atlieka 
laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 arba jam 
lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus. 

Papildomi taškai bus skirti už kiekvieną 0,1 litro, kuriuo papildomai 
sumažinamas visas nuplaunamojo vandens tūris, kaip nurodyta 1.4 
kriterijuje. 

 
 
Patikrinimas 

Pateikiami bandymo pagal EN 997 standarte arba jam lygiaverčiame 
standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai. Bandymus atlieka 
laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 arba jam 
lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus. 

2. papildomai sumažintą sumažinto nuplaunamojo vandens tūrį 

Papildomi taškai bus skirti už kiekvieną 0,25 litro, kuriuo papildomai 
sumažinamas sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, kaip nurodyta 
1.2 kriterijuje. 

 
Patikrinimas 

Pateikiami bandymo pagal EN 997 standarte arba jam lygiaverčiame 
standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai. Bandymus atlieka 
laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 arba jam 
lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus. 

 

3. Higiena 

Papildomi taškai bus skiriami už bekontaktę (jutikliais grindžiamą) 
nuplovimo vandeniu kontrolės sistema, kuri yra apsaugota nuo 
netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų 
paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir jo techniniai parametrai, 
įskaitant trumpą gaminio technologijoje naudotų priemonių, kuriomis jis 
apsaugomas nuo netyčinio aktyvinimo ir kuriomis užtikrinama, kad 

2. Higiena 

Papildomi taškai bus skiriami už bekontaktę (jutikliais grindžiamą) 
nuplovimo vandeniu kontrolės sistema, kuri yra apsaugota nuo 
netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų 
paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir jo techniniai parametrai, 
įskaitant trumpą gaminio technologijoje naudotų priemonių, kuriomis jis 
apsaugomas nuo netyčinio aktyvinimo ir kuriomis užtikrinama, kad 
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nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio 
panaudojimo, apibūdinimą. 

nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio 
panaudojimo, apibūdinimą. 

 
 
 
3.2 Siūlomi pagrindiniai ir išsamūs ŽVP kriterijai, taikomi pisuarų įrangai 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
DALYKAS DALYKAS 
Naujiems arba renovuojamiems pastatams skirtos efektyviai vandenį 
naudojančios pisuarų įrangos pirkimas 

Naujiems arba renovuojamiems pastatams skirtos efektyviai vandenį 
naudojančios pisuarų įrangos pirkimas 

ATRANKOS KRITERIJAI ATRANKOS KRITERIJAI 

1. Paraiškos teikėjo gebėjimai (tik įrengimo darbų atveju) 

Pisuaro įrangos įrengimo atveju paraiškos teikėjas įrodo, kad tos 
įrangos įrengimo arba keitimo darbus atliks deramai kvalifikuoti ir 
patyrę darbuotojai. Paraiškos teikėjas visų pirma turėtų įrodyti, kad 
išmano apie įrengti numatytus gaminius, ypač apie aplinką 
tausojančias funkcijas, kaip antai nuplaunamojo vandens tūrio 
koregavimas. Paraiškos teikėjas apibūdina darbuotojų, kurie teiks 
paslaugą, grupės sudėtį kvalifikaciją. 

Patikrinimas 

Paraiškos teikėjas pateikia neseniai vykdytų panašių projektų sąrašą 
(projektų skaičių ir įgyvendinimo trukmę nurodo perkančioji 
organizacija), sėkmingo jų įgyvendinimo įrodymus ir informaciją apie 
darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį. 

1. Paraiškos teikėjo gebėjimai (tik įrengimo darbų atveju) 

 Pisuaro įrangos įrengimo atveju paraiškos teikėjas įrodo, kad tos 
įrangos įrengimo arba keitimo darbus atliks deramai kvalifikuoti ir 
patyrę darbuotojai. Paraiškos teikėjas visų pirma turėtų įrodyti, kad 
išmano apie įrengti numatytus gaminius, ypač apie aplinką 
tausojančias funkcijas, kaip antai nuplaunamojo vandens tūrio 
koregavimas. Paraiškos teikėjas apibūdina darbuotojų, kurie teiks 
paslaugą, grupės sudėtį kvalifikaciją. 

Patikrinimas 

Paraiškos teikėjas pateikia neseniai vykdytų panašių projektų sąrašą 
(projektų skaičių ir įgyvendinimo trukmę nurodo perkančioji 
organizacija), sėkmingo jų įgyvendinimo įrodymus ir informaciją apie 
darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. Pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu vandens naudojimo 
efektyvumas 

1. Pisuaro su nuplaunamuoju vandeniu vandens naudojimo 
efektyvumas 

1.1 Visas nuplaunamojo vandens tūris 

Rinkai pateiktos pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, 

1.1 Visas nuplaunamojo vandens tūris 

Rinkai pateiktos pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, 
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nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą neviršija 
2,0 l. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami bandymo pagal EN 13407 
standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų 
procedūrą rezultatai. Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios 
standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius 
reikalavimus. Lovelinių pisuarų atveju nustatant visą nuplaunamojo 
vandens tūrį matuojamas vandens, plaunančio 60 cm pločio ištisinę 
sienelės dalį, kiekis. 

nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą neviršija 
1,0 l. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami bandymo pagal EN 13407 
standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų 
procedūrą rezultatai. Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios 
standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius 
reikalavimus. Lovelinių pisuarų atveju nustatant visą nuplaunamojo 
vandens tūrį matuojamas vandens, plaunančio daugiau kaip 60 cm 
sienelės ištisinio pločio, kiekis. 

1.2 Vandens taupymas 

Pisuarų komplektai ir pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos turi 
atskiras pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkcijas. Loveliniai 
pisuarai su nuplovimo vandeniu sistema turi atskirą pasirinktinio ne 
daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio nuplovimo vandeniu 
kontrolės funkciją. 

Pisuarai pritaikyti taip, kad būtų galima naudoti pasirinktinio nuplovimo 
vandeniu kontrolės funkciją. Nuplovimo vandeniu sistemos neturintys 
loveliniai pisuarai turi atskirą pasirinktinio ne daugiau kaip 60 cm pločio 
ištisinės sienelės dalies nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją. 

 
 
 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai. 

1.2 Vandens taupymas 

Pisuarų komplektai ir pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos turi 
atskiras pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkcijas. Loveliniai 
pisuarai su nuplovimo vandeniu sistema turi atskirą pasirinktinio ne 
daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio nuplovimo vandeniu 
kontrolės funkciją. 

Pisuarai pritaikyti taip, kad būtų galima naudoti pasirinktinio nuplovimo 
vandeniu kontrolės funkciją. Nuplovimo vandeniu sistemos neturintys 
loveliniai pisuarai turi atskirą pasirinktinio ne daugiau kaip 60 cm pločio 
ištisinės sienelės dalies nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją. 

Jutiklius turintys pisuarai 

Jutikliais grindžiama nuplovimo vandeniu kontrolės sistema yra 
apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis 
vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai. Gaminių, turinčių jutikliais grindžiamą nuplovimo vandeniu 
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kontrolės sistemą, atveju pareiškos teikėjas pateikia trumpą gaminio 
technologijoje naudotų priemonių, kuriomis jis apsaugomas nuo 
netyčinio aktyvinimo ir kuriomis užtikrinama, kad nuplaunamasis 
vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo. 

1.3 Nuplaunamojo vandens tūrio koregavimas 

Nuplovimo vandeniu sistemos turi koregavimo įtaisą, kuriuo įrangą 
montuojantis asmuo gali koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį 
atsižvelgdamas į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas 
nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, 
neviršija 2 litrų per vieną nuplovimą. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai. 

1.3 Nuplaunamojo vandens tūrio koregavimas 

Nuplovimo vandeniu sistemos turi koregavimo įtaisą, kuriuo įrangą 
montuojantis asmuo gali koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį 
atsižvelgdamas į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas 
nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, 
neviršija 1 litro per vieną nuplovimą. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai 
parametrai. 

2 Gaminio veiksmingumas 2 Gaminio veiksmingumas 

2.1 Pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos reikalavimai 

Nuplovimo vandeniu sistemos atitinka 2 lentelėje nurodyto atitinkamo 
EN standarto reikalavimus. Vardinio nuplaunamojo vandens tūrio 
apskaičiavimo reikalavimams, nustatytiems 2 lentelėje nurodytuose 
atitinkamuose EN standartuose, šis kriterijus netaikomas. 

2 lentelė Pisuarų nuplovimo vandeniu sistemų reikalavimų EN 
standartai 

Numeris Antraštinė dalis 

EN 14055 Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai 

EN 12541 Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai ir 
automatinio užsidarymo pisuarų vožtuvai PN 10 

EN 15091 Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi 
ir uždaromi santechnikos įtaisai 

2.1 Pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos reikalavimai 

Nuplovimo vandeniu sistemos atitinka 2 lentelėje nurodyto atitinkamo 
EN standarto reikalavimus. Vardinio nuplaunamojo vandens tūrio 
apskaičiavimo reikalavimams, nustatytiems 2 lentelėje nurodytuose 
atitinkamuose EN standartuose, šis kriterijus netaikomas. 

2 lentelė Pisuarų nuplovimo vandeniu sistemų reikalavimų EN 
standartai 

Numeris Antraštinė dalis 

EN 14055 Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai 

EN 12541 Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai ir 
automatinio užsidarymo pisuarų vožtuvai PN 10 

EN 15091 Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi 
ir uždaromi santechnikos įtaisai 
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Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 
įrodyta, kad gaminio nuplovimo vandeniu sistema atitinka pirmiau 
nurodytų atitinkamų EN standartų arba lygiaverčių standartų 
reikalavimus. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 
įrodyta, kad gaminio nuplovimo vandeniu sistema atitinka pirmiau 
nurodytų atitinkamų EN standartų arba lygiaverčių standartų 
reikalavimus. 

2.2 Pisuarų komplektų ir pisuarų nuplovimo vandeniu 
veiksmingumas 

Pisuarų komplektų ir pisuarų nuplovimo vandeniu veiksmingumas 
atitinka EN 13407 standarto reikalavimus. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 
įrodyta, kad gaminio nuplovimo vandeniu veiksmingumas atitinka 
EN 13407 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.  

2.2 Pisuarų komplektų ir pisuarų nuplovimo vandeniu 
veiksmingumas 

Pisuarų komplektų ir pisuarų nuplovimo vandeniu veiksmingumas 
atitinka EN 13407 standarto reikalavimus. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 
įrodyta, kad gaminio nuplovimo vandeniu veiksmingumas atitinka 
EN 13407 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.  

2.3 Pisuarų be nuplaunamojo vandens veiksmingumas 

Pisuarai be nuplaunamojo vandens atitinka Komisijos sprendimo 
2013/641/ES 2 priedėlyje apibrėžtus reikalavimus. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 
įrodyta, kad gaminys atitinka pirmiau nurodytus reikalavimus.  

2.3 Pisuarų be nuplaunamojo vandens veiksmingumas 

Pisuarai be nuplaunamojo vandens atitinka Komisijos sprendimo 
2013/641/ES 2 priedėlyje apibrėžtus reikalavimus. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jeigu toks ženklas nesuteiktas, priimama bandymo ataskaita, kurioje 
įrodyta, kad gaminys atitinka pirmiau nurodytus reikalavimus.  

3. Gaminio ilgaamžiškumas 

Pisuarų nuplovimo vandeniu įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 

3. Gaminio ilgaamžiškumas 

Pisuarų nuplovimo vandeniu įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 
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ketverių metų taisymo arba pakeitimo garantija. Garantijos sąlygose 
aiškiai nurodyta, kad ji galioja sandarumo ir visų gaminio vožtuvų 
problemų atveju. Paraiškos teikėjas taip pat užtikrina, kad originalių 
atsarginių dalių arba jų ekvivalentų būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 
dešimt metų po pirkimo datos. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Taip pat leidžiama pateikti kitas tinkamas įrodymo priemones, pvz., 
gamintojo deklaraciją, kurioje teigiama, kad laikomasi minėto straipsnio 
reikalavimų. 

penkerių metų taisymo arba pakeitimo garantija. Garantijos sąlygose 
aiškiai nurodyta, kad ji galioja sandarumo ir visų gaminio vožtuvų 
problemų atveju. Paraiškos teikėjas taip pat užtikrina, kad originalių 
atsarginių dalių arba joms lygiaverčių dalių būtų galima įsigyti ne 
trumpiau kaip dešimt metų po pirkimo datos. 

  
 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Taip pat leidžiama pateikti kitas tinkamas įrodymo priemones, pvz., 
gamintojo deklaraciją, kurioje teigiama, kad laikomasi minėto straipsnio 
reikalavimų. 

4. Pisuarams be nuplaunamojo vandens naudojamo skysčio 
biologinis skaidumas ir šių pisuarų priežiūra 

Pisuarams be nuplaunamojo vandens naudojamas arba biologiškai 
skaidus skystis arba skystis visai nenaudojamas. Be to, paraiškos 
teikėjas privalo nurodyti pisuarų be nuplaunamojo vandens priežiūros 
tvarką, įskaitant, jei taikoma, kasetės keitimo intervalus, ir pateikti 
reguliarios šių gaminių priežiūros paslaugų tiekėjų sąrašą. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jei toks ženklas nesuteiktas, priimamas vartotojams pateikiamos 
informacijos, kurioje aprašyta priežiūros tvarka, pavyzdys ir (arba) 
nuoroda į gamintojo svetainę, kurioje pateikta tokia informacija ir 
dokumentai su aprašyta naudota technologija, o jei naudojamas 
skystis, bandymų ataskaita, įrodanti skysčio lengvą biologinį skaidumą, 
laikantis apibrėžties ir bandymų metodų, numatytų gairėse „Guidance 
on the Application of the CLP Criteria“ 2 pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008.  

4. Pisuarams be nuplaunamojo vandens naudojamo skysčio 
biologinis skaidumas ir šių pisuarų priežiūra 

Pisuarams be nuplaunamojo vandens naudojamas arba biologiškai 
skaidus skystis arba skystis visai nenaudojamas. Be to, paraiškos 
teikėjas privalo nurodyti pisuaraų be nuplaunamojo vandens priežiūros 
tvarką, įskaitant, jei taikoma, kasetės keitimo intervalus, ir pateikti 
reguliarios šių gaminių priežiūros paslaugų tiekėjų sąrašą. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Jei toks ženklas nesuteiktas, priimamas vartotojams pateikiamos 
informacijos, kurioje aprašyta priežiūros tvarka, pavyzdys ir (arba) 
nuoroda į gamintojo svetainę, kurioje pateikta tokia informacija ir 
dokumentai su aprašyta naudota technologija, o jei naudojamas 
skystis, bandymų ataskaita, įrodanti skysčio lengvą biologinį skaidumą, 
laikantis apibrėžties ir bandymų metodų, numatytų gairėse „Guidance 
on the Application of the CLP Criteria“ 2 pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008.  

                                                      
2 Naujausią gairių versiją (2012 m. lapkričio mėn. 3.0versiją) galima rasti ECHA svetainėje http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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5. Instaliavimo instrukcijos ir (arba) vartotojams pateikiama 
informacija 

Kartu su pisuaro nuplovimo vandeniu įranga naudotojui pateikiama 
tokia spausdinta (ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridėtuose 
dokumentuose) ir (arba) elektroninio pavidalo informacija: 

- tinkamo įrengimo instrukcijos, įskaitant informaciją apie tai, 
kokiai (-ioms) klasei (-ėms) ir (arba) tipui (-ams) skirti bandymai 
buvo taikomi gaminiui, informaciją apie konkrečius darbinius 
slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas, informaciją 
apie tai, kokių tipų kanalizacijos sistemoms tinka šis gaminys, 
informaciją apie tai, kaip koreguoti visą nuplaunamojo vandens 
tūrį ir tokio koregavimo poveikį (pvz., nuotekų lygiui, pripildymo 
lygiui ir kt.) ir atskirai rinkai pateiktų unitazų ir klozetų nuplovimo 
vandeniu sistemų atveju – informaciją apie tai, su kokiais 
gaminiais jie turi būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai 
vandenį naudojantį funkcinį vienetą; 

- patarimai, kaip racionaliai ja naudojantis galima sumažinti poveikį 
aplinkai, visų pirma, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų 
suvartojama kuo mažiau vandens; 

- informacija apie visą nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną 
nuplovimą); 

- rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, įskaitant 
informaciją apie jo priežiūrą ir naudojimą ir apie tai, kurias 
atsargines dalis galima pakeisti, nurodymus, kaip pakeisti 
tarpiklius ir kitas detales, jei gaminys leidžia vandenį, patarimus 
dėl valymo ir kt.; 

- informacija apie tinkamą gaminio pašalinimą naudojimo ciklo 
pabaigoje. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad 
laikomasi pirmiau išdėstytos sąlygos. 

5. Instaliavimo instrukcijos ir (arba) vartotojams pateikiama 
informacija 

Kartu su pisuaro nuplovimo vandeniu įranga naudotojui pateikiama 
tokia spausdinta (ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridėtuose 
dokumentuose) ir (arba) elektroninio pavidalo informacija: 

- tinkamo įrengimo instrukcijos, įskaitant informaciją apie tai, 
kokiai (-ioms) klasei (-ėms) ir (arba) tipui (-ams) skirti bandymai 
buvo taikomi gaminiui, informaciją apie konkrečius darbinius 
slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas, informaciją 
apie tai, kokių tipų kanalizacijos sistemoms tinka šis gaminys, 
informaciją apie tai, kaip koreguoti visą nuplaunamojo vandens tūrį 
ir tokio koregavimo poveikį (pvz., nuotekų lygiui, pripildymo lygiui ir 
kt.) ir atskirai rinkai pateiktų unitazų ir klozetų nuplovimo vandeniu 
sistemų atveju – informaciją apie tai, su kokiais gaminiais jie turi 
būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį 
funkcinį vienetą; 

- patarimai, kaip racionaliai ja naudojantis galima sumažinti poveikį 
aplinkai, visų pirma, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų 
suvartojama kuo mažiau vandens; 

- informacija apie visą nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną 
nuplovimą); 

- rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, įskaitant 
informaciją apie jo priežiūrą ir naudojimą ir apie tai, kurias 
atsargines dalis galima pakeisti, nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius 
ir kitas detales, jei gaminys leidžia vandenį, patarimus dėl valymo 
ir kt.; 

- informacija apie tinkamą gaminio pašalinimą naudojimo ciklo 
pabaigoje. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo rašytinis įrodymas, kad 
laikomasi pirmiau išdėstytos sąlygos. 
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SKYRIMO KRITERIJAI SKYRIMO KRITERIJAI 
Taškai bus skirti už: Taškai bus skirti už: 
1. papildomai sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį 

Papildomi taškai bus skirti už kiekvieną 0,25 litro, kuriuo papildomai 
sumažinamas visas nuplaunamojo vandens tūris, kaip nurodyta 1.1 
kriterijuje. 

 
Patikrinimas 

Paraiškos teikėjas pateikia bandymo pagal EN 13407 standarte arba 
jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatus. 
Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 
arba jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus. Pisuarų su 
nuplaunamuoju vandeniu įrangos, kuri sudaryta iš ištisinės sienelės 
(pvz., lovelinių pisuarų), atveju visas nuplaunamojo vandens tūris 
reiškia vandens, plaunančio 60 cm pločio ištisinę sienelės dalį, turį. 

1. papildomai sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį 

Papildomi taškai bus skirti už kiekvieną 0,25 litro, kuriuo papildomai 
sumažinamas visas nuplaunamojo vandens tūris, kaip nurodyta 1.1 
kriterijuje. 

 
Patikrinimas 

Paraiškos teikėjas pateikia bandymo pagal EN 13407 standarte arba 
jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatus. 
Bandymus atlieka laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 
arba jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus. Pisuarų su 
nuplaunamuoju vandeniu įrangos, kuri sudaryta iš ištisinės sienelės 
(pvz., lovelinių pisuarų), atveju visas nuplaunamojo vandens tūris 
reiškia vandens, plaunančio 60 cm pločio ištisinę sienelės dalį, turį. 

2. Higiena 

Papildomi taškai bus skiriami už bekontaktę (jutikliais grindžiamą) 
nuplovimo vandeniu kontrolės sistema, kuri yra apsaugota nuo 
netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų 
paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir jo techniniai parametrai, 
įskaitant trumpą gaminio technologijoje naudotų priemonių, kuriomis jis 
apsaugomas nuo netyčinio aktyvinimo ir kuriomis užtikrinama, kad 
nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio 
panaudojimo, apibūdinimą. 

2. Higiena 

Papildomi taškai bus skiriami už bekontaktę (jutikliais grindžiamą) 
nuplovimo vandeniu kontrolės sistema, kuri yra apsaugota nuo 
netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų 
paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo. 

 
Patikrinimas 

Gaminiai, kuriems suteiktas nurodytus kriterijus atitinkantis susijęs 1-
ojo tipo ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 

Priimami ir kiti tinkami įrodymai, pvz., gamintojo arba tiekėjo pažyma, 
kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir jo techniniai parametrai, 
įskaitant trumpą gaminio technologijoje naudotų priemonių, kuriomis jis 
apsaugomas nuo netyčinio aktyvinimo ir kuriomis užtikrinama, kad 
nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio 
panaudojimo, apibūdinimą. 
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4. PAAIŠKINAMOSIOS PASTABOS 
Pirkdamos klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangą, perkančiosios organizacijos gali sudaryti atskiras sutartis (pvz., dėl 
projektavimo, įrangos tiekimo ir įrengimo darbų) su skirtingais rangovais. Todėl tokiais atvejais atskiri rangovai gali būti atsakingi už skirtingų 
kriterijų laikymąsi. 

Užtikrinama, kad naudotojui skirta informacija (kartu su nuoroda į gamintojo interneto svetainėje skelbiamą informaciją) baigus įrengimo darbus 
būtų perduota atitinkamam asmeniui. 

Siekiant užtikrinti tinkamą sistemos veikimą, klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įranga turi būti deramai prižiūrima. Po tam tikro laiko kai 
kurios sudedamosios dalys gali prarasti reikiamas savybes, pvz., tarpikliai gali nebeužtikrinti apsaugos nuo varvėjimo, todėl tas sudedamąsias 
dalis gali reikėti pakeisti. Taigi pagal numatytą planą turėtų būti tikrinama klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos būklė ir keičiamos 
pasenusios sudedamosios dalys. 

Reikėtų pažymėti, kad klozetų įrangai taikant išsamius kriterijus pagrindinis atrankos kriterijus yra vidutinis nuplaunamojo vandens tūris, nustatytas 
techninių specifikacijų 1.4 punkte (techninių specifikacijų 1.1 ir 1.2 punktuose nustatyti vardiniai visas ir sumažintas nuplaunamojo vandens tūriai 
turėtų būti laikomi apsaugos kriterijumi); kai taikomi pagrindiniai kriterijai, taškų skyrimo už papildomai sumažintą viso nuplaunamojo vandens tūrį 
(taškų skyrimo kriterijų 1 punktas) ir už papildomai sumažintą sumažinto nuplaunamojo vandens tūrį (taškų skyrimo kriterijų 2 punktas) gali būti 
naudingi siekiant didesnio atrankumo ir didesnio sutaupomo vandens kiekio. 

Reikėtų pažymėti, kad taikant pagrindinius arba išsamius kriterijus pisuarų įrangai pagrindinis atrankos kriterijus yra vardinis nuplaunamojo 
vandens tūris, nustatytas techninių specifikacijų 1.1 punkte. Taškų skyrimo už papildomai sumažintą nuplaunamojo vandens tūrį (taškų skyrimo 
kriterijų 1 punktas) kriterijai gali būti naudingi siekiant didesnio atrankumo ir didesnio sutaupomo vandens kiekio. 

Prieš taikant bet kokį taškų skyrimo kriterijų, pirmiausia turi būti patikrinti nacionaliniai ir (arba) vietos teisės aktai, kad būtų išvengta teisės 
reikalavimų ir siūlomo taškų skyrimo kriterijų prieštaros. 

Pastatuose, kuriuose klozetų ir pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įranga nenaudojama ilgus laikotarpius, tiekėjas higienos sumetimais gali 
nustatyti reikalavimą dėl nuplaunamojo vandens nuleidimo siekiant išvengti užsistovėjimo, t. y. nenaudojamoje įrangoje reguliariai (pvz., kartą per 
dieną ar savaitę) nuleisti nuplaunamąjį vandenį. 

 
5. Gyvavimo ciklo išlaidos 
Gyvavimo ciklo išlaidas sudaro bendros gaminio išlaidos, patirtos per jo eksploatavimo laiką, įskaitant planavimo, projektavimo, įsigijimo bei 
priežiūros išlaidas ir kitas tiesiogiai su gaminio turėjimu ar naudojimu susijusias išlaidas. 

Negyvenamuosiuose pastatuose esančiuose dvejopo nuleidimo klozetuose, kurių nuleidžiamojo vandens tūris yra 6 ir 4 litrai per vieną nuplovimą, 
suvartojamas vanduo sudaro daugiau kaip 80 % gyvavimo ciklo išlaidų. Todėl pradaryta išvada, kad viešojo pirkimo sprendimai, kuriuose 
atsižvelgiama į suvartojamo vandens kiekį, duoda aplinkosaugos ir ekonomikos požiūriu geriausių rezultatų. 

Aiškinamuoju tikslu siekiant parodyti poveikį gyvavimo ciklo išlaidoms Figure 1 pateikiami negyvenamuosiuose pastatuose įrengtų klozetų 
komplektų įvairaus vandens vartojimo efektyvumo (didėjimo tvarka) duomenys. 
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1 grafikas. Įvairių klozetų komplektų gyvavimo ciklo išlaidos (EUR 2011 m.) 

 
Kaip matyti iš Figure 1, bendros negyvenamuosiuose pastatuose įrengtų klozetų komplektų gyvavimo ciklo išlaidos yra didžiausios, jei klozetas yra 
vienopo nuleidimo, o jo nuplaunamojo vandens tūris yra 6 litrai, o mažiausiai išlaidų patiriama, jei klozetas yra dvejopo nuleidimo ir jo 
nuplaunamojo vandens tūris yra 3,5 ir 2 litrai – taigi mažesnes išlaidas išskirtinai lemia mažesnis suvartojamo vandens kiekis. Pvz., bendros 
dvejopo nuleidimo klozeto, kurio nuplaunamojo vandens tūris yra 3,5 ir 2 litrai, gyvavimo ciklo išlaidos yra šiek tiek mažesnės nei pusė bendrų 
vienopo nuleidimo klozetų, kurių nuplaunamojo vandens tūris yra 6 litrai, gyvavimo ciklo išlaidų (virš 3 100 EUR). Tame pavyzdyje gyvavimo ciklo 
išlaidas sudaranti vandens sunaudojimo išlaidų dalis sumažėja nuo 86 % (nuplaunamojo vandens tūris 6 litrai) iki 70 % (3,5 ir 2 litrai). 
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