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PAULIO-HENRI SPAAKO PASTATAS  
APLINKOS, SOCIALINIU IR DARBO SĄLYGŲ POŽIŪRIU PAVYZDINIO PASTATO 

REGLAMENTAS 
 
 

 
 
Bendrieji tikslai 

 

1. Paulio-Henri SPAAKO pastatas turi būti pavyzdinis pastatas aplinkos požiūriu. 

Pagrindinė viso projekto koncepcija – aplinkos tausojimas. 

2. Būsimasis pastatas užtikrina, kad būtų neutralizuotas išmetamas anglies 

dioksidas, jis pats apsirūpina energija ir nenaudoja negeriamojo vandens iš kitų 

šaltinių. 

3. Jis gamina daugiau elektros energijos, nei sunaudoja. 

4. Būsimasis pastatas atgaivina jį supančią aplinką. Laikoma, kad jo statyba daro 

teigiamą poveikį aplinkai ir miestui tiek energijos, tiek oro kokybės ir vietos 

biologinės įvairovės požiūriu. 

5. Visais gyvavimo etapais – nuo parengiamojo etapo iki eksploatavimo pabaigos – 

pastatui taikomi žiedinės ekonomikos principai (užtikrinama ilgesnė eksploatavimo 

trukmė, naudingas paskirties keitimas, perdirbimas, naudojimasis vietos žiniomis, kuo 

geresnis pakartotinis medžiagų ex situ ir in situ naudojimas, dirvožemio taršos 

mažinimas, inertinių medžiagų pakartotinis naudojimas, iškasto dirvožemio 

pakartotinis naudojimas, dirvožemio sluoksnių išsaugojimas, pirmenybė trumpoms 

gamybos ir tiekimo grandinėms ir kt.). 

6. Pastato projektavimas turi būti grindžiamas bioklimatinio projektavimo principais, t. 

y. prisitaikoma prie geografinių vietovės ypatybių, saulės, vėjo, užtikrinamas 

atsparumas prastoms oro sąlygoms, komfortas lauke ir pastato viduje, neutralizuotas 

poveikis klimatui, kuo labiau išnaudojama natūrali šviesa, pasinaudojama 

topografinėmis ypatybėmis parenkant statiniams vietą ir t. t.  

7. Būsimasis pastatas turi iš naujo įtvirtinti miesto ir gamtos sąsajas: konkrečiai 

pastatas atsiveria į Leopoldo parką ir jo teritorija siekia Liuksemburgo aikštę. Šios 

būsimos sąsajos ir būsima pastato forma suformuoja rajono urbanizavimo 

koncepciją, pagerina jo prieinamumą žmonėms ir taip suteikia daugiau gyvybės 

Europos Parlamento pastatų kompleksui. 
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8. Projekto procesams, pradedant statyba ir baigiant perdavimu eksploatuoti, taikomos 

sertifikavimo sistemos: WELL (gerovės), ISO (prieinamumo) ir DGNB (aplinkos 

parametrų). 

9. Projekto administravimas grindžiamas bendradarbiavimo metodu LEAN.  

 

Išmetamieji teršalai 

 
10. Pasiekiama, kad anglies dioksido poveikis būtų neutralizuotas. 

11. Galima surinkti anglies dioksidą panaudojant atitinkamas konstrukcijas ir naujų rūšių 

augaliją. 

12. Augalija naudojama orui valyti, deguoniui gaminti ir oro kokybei rajone gerinti. 

13. Suprojektuotos erdvės be toksiškų produktų ir cheminių tirpiklių. 

 

Energija 

 

14. Taikoma teigiamo energijos balanso koncepcija, grindžiama atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos gamyba ir energijos akumuliavimu vietoje. 

15. Šilumos ir vėsumos energijos tinklo sukūrimo vietoje galimybių tyrimas, įskaitant 

perteklinės šilumos ir vėsumos energijos perdavimo į pastatų kompleksą ar rajoną 

galimybes. 

16. Sukuriamas pažangusis elektros energijos tinklas, sujungiant pastatą su kitais 

Europos Parlamento pastatais ir užtikrinant integruotą pastatų komplekso valdymą. 

17. Energijos gamybai naudojami gamtos ištekliai (saulė, vėjas, geoterminė energija, 

terminės energijos mainai ir kt.). 

18. Pastato energijai valdyti naudojamos dirbtinio intelekto sistemos.  

 

Vanduo 

 

19. Visoje pastato teritorijoje užtikrinamas 100 proc. pralaidumas vandeniui arba 

lygiavertės priemonės. 

20. Užtikrinama, kad 100 proc. suvartojamo vandens būtų regeneruojama. 

21. Užtikrinama, kad pastatas 100 proc. apsirūpintų pats negeriamuoju vandeniu 

(sanitarijos tinklams ir oro kondicionavimui). 

22. Galimybių vietoje užtikrinti pastato suvartojamo vandens ciklo autonomiją tyrimas. 
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Trumpalaikis poveikis 

 

23. Projektuojant šį pastatą konsultuojamasi su būsimais naudotojais, kaimynais ir 

valdžios institucijomis, kad būtų parengta bendra ir suderinta koncepcija. 

24. Užtikrinama pavyzdinė statybvietė (lankytina, dalyvaujamoji, daranti mažesnį poveikį 

aplinkai, užtikrinanti, kad būtų mažiau trukdžių ir mažiau atliekų, be to, mokomoji ir 

sudominanti). 

25. Įtvirtinamos miesto, gamtos ir visuomenės sąsajos (augalija, judumas, biotopas). 

26. Taikomi statybos vietos medžiagomis ir žiniomis ir lengvų struktūrų statybos 

principai, integruojant lengvai išardomų ir pritaikomų statinių iš surenkamų statybos 

modulių koncepciją. 

 
Ilgalaikis poveikis 

 

27. Europos Parlamento vartojimo, viršijančio gamtos išteklių galimybes atsikurti, 

panaikinimo ir būsimo pastato poveikio tyrimas. 

28. Modulinis principas, raida ir lankstumas siekiant prisitaikyti prie technologinių ir 

socialinių pokyčių ir raidos. 

29. Išmanus ir modulinis eksploatavimas, atsižvelgiant į įvairius poreikius ir įvykius. 

30. Perspektyvus projektavimas > maksimalus atsparumas / pokyčiams skirtas 

projektavimas (atsižvelgiant į klimato kaitą, teisės aktų pakeitimus ir atitinkamų erdvių 

paskirties pokyčius). Pastato konstrukcija turi būti stabili, atspari, lanksti ir modulinė, 

kad ateityje būtų galima ją pritaikyti ir naudoti kitiems tikslams. 

31. Paprastas įrenginių eksploatavimas ir naudojimas (atvirumo principas). 

 

Vartojimas 

 

32. Sumažinamas bendras vartojimas, susijęs su procesais (IT, salių įranga, virtuve ir t. t.), 

o ne vien vartojimas, susijęs su komfortu > išnaudojamas dalijimasis žiniomis 

bendradarbiaujant su universitetais. 

33. Skatinama keisti įpročius. Kiek įmanoma (be kita ko, bendradarbiaujant su būsimais 

naudotojais) iš anksto numatomi ir panaudojami visi poveikio aplinkai mažinimo būdai, 

stengiantis projektavimo etapu įtraukti galimybes ateityje atsirasti įpročių pokyčiams, 

susijusiems su pastate vykdoma veikla (t. y. darbo metodais, judumu, nuotoliniu 

dalyvavimu, racionaliu išteklių naudojimu, maitinimo paslaugų ir duomenų įrangos 

poveikiu ir kt.). 
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34. Šiluminio komforto vertinimo raida (priimtina aplinkos temperatūra vasarą ir žiemą; 

vartotojams skirta informacija realiuoju laiku apie hidrotermines sąlygas). 

 

Mainai ir dalijimasis su bendruomene 

 

35. Bendras dalijimasis > dalijimasis informacija per atvirą duomenų bazę, taikant 

dalyvaujamąjį ir šviečiamąjį metodą, kuris užtikrins, kad vėliau būtų galima plačiau 

įdiegti gerus pavyzdžius ir inovacijas. 

36. Visuomenės (per konsultacijas ir komunikaciją), miesto ir gamtos sąsajų įtvirtinimas. 

37. Miesto ir visuomeninės infrastruktūros, kuri pagerintų gyvenimo kokybę rajone, 

numatymas. 

 


