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PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMŲ 

T V A R K A R A Š T I S 
 

 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymų data, laikas: 2023 m. kovo 8 d. (trečiadienis), 9:00 – 16:30 val.  
 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR Aplinkos ministro 2020 m. liepos 28 d. 

įsakymu Nr. D1-462 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą. Mokymo metu bus pristatomi nauji 

pastatų energinio  naudingumo vertinimo reikalavimai ir praktiniai jų įgyvendinimo sprendimai, taip 

pat analizuojamos dažniausiai ekspertų daromos klaidos bei pateikiami atsakymai į jų klausimus, 

susijusius su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu.  
 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymų vykdymo forma: nuotolinis mokymas, vykdomas tiesioginės 

transliacijos būdu, naudojantis programa Zoom 
Pastaba. Mokymai atliekami vadovaujantis VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras nuotoliniu būdu vykdomo kvalifikacijos 

tobulinimo Taisyklėmis.  
 

Kvalifikacijos tobulinimo mokymų turinys: 
 

Eil. 

Nr. 
Pranešimo tema 

Pranešimo 

trukmė, val.  
Lektorius 

1 

Pastatų, pastatytų pagal nuo 1992 iki 2005 metų galiojusius 
normatyvų reikalavimus, sertifikavimo ypatumai.  Teisės aktų 

reikalavimai pastatų atitvarų šiluminėms savybėms nuo 1992 iki 

2005 metų. 

1 R. Bliūdžius 

2 

Rekuperatorių bandymų sąlygos pagal EN standartų 
reikalavimus ir rekuperatorių efektyvumo vertinimas 

sertifikuojant pastatus pagal gamintojo deklaruojamas 

rekuperatorių efektyvumo savybes. 

1 K. Banionis 

3 
Naujausi statybos produktai, pastatų atitvarų konstrukciniai 

sprendimai ir naujos tendencijos statyboje siekiant padidinti 

pastatų energinį efektyvumą . 

1 E. Monstvilas 

4 

Probleminiai pastatų projektiniai sprendimai, kurių skaičiavimo 

metodai nenumatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo 

programoje. Šių projektinių sprendimų įvertinimo būdai 

skaičiuojant su programa NRG.  

1 E. Monstvilas 

5 
Klaidų identifikavimas pastato energinio naudingumo 
skaičiavimuose. Klaidų analizė. 

1 J. Ramanauskas 

6 
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kompiuterinės 

programos NRG ypatumai ir darbo su šia programa specifika. 

Naujausi NRG programos patobulinimai. 

1 T. Krivelis 

7 
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialistų 
klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į 

klausimus. 

1 

R. Bliūdžius, 

K. Banionis, 
E. Monstvilas, 

J. Ramanauskas, 

T. Krivelis 

Bendra mokymų trukmė, val.: 7  

 

Mokymo dalyviams išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, pagal  statybos techninio 

reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos 

aprašas“ nustatytą tvarką.   
 
 

Mokymo organizatoriai pasilieka teisę keisti šiame tvarkaraštyje nurodytą mokymo temų eiliškumą.  

https://kvc.vgtu.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/22bed5e025f411e88d2dc91c9285185a/asr
https://kvc.vgtu.lt/wp-content/uploads/2021/02/Nuotoliniu-kvalifikacijos-tobulinimo-mokymu-taisykles_VGTU-KVC_v2.pdf

