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PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS 

 

Ištrauka iš Reglamento: 
 
 
 

PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO IR PASTATO (JO DALIES) SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ 
PRIVALOMUMAS 

 

8. Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo reikalavimai privalomi Statybos įstatymo [3.1] 51 
straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais.  

9. Pastatų (jų dalių) sertifikavimas privalomas Statybos įstatymo [3.1] 51 straipsnio 3 dalyje 
numatytais atvejais.  

10. Statybos įstatymo [3.1] 51 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pastatų (jų dalių) sertifikavimas 
neprivalomas ir energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi.  

Ištrauka iš Statybos įstatymo: 
 

51 straipsnis. Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai ir pastatų energinio 

naudingumo sertifikavimas 

1. Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi: 

1) naujiems statomiems pastatams (jų dalims); 

2) rekonstruojamiems, atnaujinamiems (modernizuojamiems) ar remontuojamiems pastatams (jų 

dalims), kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos 

pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 

procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Šio punkto reikalavimai 

taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma. 

2. Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: 

1) pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai 

pakistų jų būdingos savybės ar išvaizda; 

2) maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams; 



3) laikiniesiems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus; 

4) nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui 

tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams; 

5) atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 

50 kvadratinių metrų; 

6) poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per 

metus; 

7) nešildomiems pastatams;  

8) avarinės būklės pastatams, kurių atnaujinimas atsižvelgus į sąnaudas, skaičiuojant per apytikrį 

avarinės būklės pastatų ekonominio gyvavimo ciklą, būtų nenaudingas. 

3. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas: 

1) užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimas 

atliekamas užbaigus naujo pastato (jo dalies) statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš 

teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą; 

2) užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, 

kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar 

pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau 

kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Jeigu kituose 

Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip, pastato energinio naudingumo sertifikavimas 

atliekamas užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą prieš 

surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą; 

3) parduodant ar išnuomojant pastatus ir (ar) jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo 

patalpas). Statytojas (užsakovas) ar savininkas galimam naujam nuomininkui arba galimam pirkėjui privalo 

pateikti susipažinti, o pirkėjui arba naujam nuomininkui perduoti galiojantį pastato ar jo dalies energinio 

naudingumo sertifikatą arba jo kopiją. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 

skelbimuose apie parduodamus ar išnuomojamus pastatus ir (ar) jų dalis turi būti nurodomas pastato 

energinio naudingumo sertifikate nurodytas energinio naudingumo rodiklis. Pastato dalies energinio 

naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema 

energinio naudingumo sertifikatu, buto energinio naudingumo sertifikatas – tokio paties buto tame 

pačiame daugiabučiame pastate energinio naudingumo sertifikatu arba tipiniu Vyriausybės įgaliotos 

institucijos parengtu ir paskelbtu energinio naudingumo sertifikatu, priskiriant žemiausią energinio 

naudingumo klasę; 



4) didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 

kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, 

maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose 

gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato 

energinio naudingumo sertifikatas arba jo kopija. Šio punkto nuostatos taikomos ir pastatams, kurių 

didesnę kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesnę kaip 250 kvadratinių metrų) 

naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, 

transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties patalpos. 

4. Energinio naudingumo sertifikavimas neprivalomas šio straipsnio 2 dalyje išvardytiems 

pastatams. 

5. Pastato energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų 


