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Apie tyrimą

Dalyviai: 11-a mokyklų Vilniaus mieste:

• mokyklų pastatai dalinai renovuoti (pakeisti langai, keliose apšiltinti fasadai)

• vėdinimo tipas visuose mokyklose – natūralus

• dauguma mokyklų statytos sovietmečiu

Data: 2019 m. gruodžio 9-11 d. 

Tyrimo objektas: oro kokybė klasėse pamokų metu

Temperatūra lauke tyrimo metu: nuo -1°C iki +6°C 

Didžiausias dėmesys - CO2 koncentracijai



Situacija mokyklose pamokų metu

• Aukščiausia užfiksuota CO2 koncentracijos reikšmė – 5152 
ppm.

• Vidutinė CO2 koncentracija – 1660 ppm.

• Rekomenduojama norma – 1000 ppm.

• Leistina norma – 1500 ppm.

• 9-iose iš 11-os klasių CO2 koncentracija viršijo 2000 ppm.



Kodėl CO2 koncentracija svarbu?

250-450 ppm Normalus CO2 lygis lauke

450-1000 ppm Tipinis oras gerai ventiliuojamose patalpose

1000-2500 ppm

Prastai vėdinamų patalpų oras, kuris siejamas su: 

-suprastėjusiomis mąstymo, sprendimų priėmimo 

galimybėmis, 

-prastesniais mokinių rezultatais,

-didesniu praleistų pamokų skaičiumi, 

-mieguistumu, 

-galvos skausmu.

2500-5000 ppm
„Sunkus”, užterštas vidaus patalpų oras, kuris 

siejamas su žala žmogaus sveikatai. 

>5000 ppm
Gali sukelti stiprias deguonies trūkumo pasekmes 

žmogaus organizmui. 



CO2 koncentracija (ppm) pradinėse klasėse 8:00-14:00 val. 



Pradinės klasės

• Vidutinė CO2 koncentracija
pamokų metu – 1565 ppm.

• 5-iose iš 6 klasių koncentracija
visas tris tyrimo dienas kasdien
viršydavo 2000 ppm.

• Aukščiausia reikšmė – 3183 
ppm.



CO2 koncentracija
(ppm) progimnazijų 
ir gimnazijų klasėse 

9:00-15:00 val. 



Progimnazijos ir gimnazijos

• Vidutinė CO2 koncentracija
pamokų metu – 1775 ppm.

• 4 iš 5 klasių CO2 koncentracija
kasdien visas tris tyrimo dienas
viršydavo 2000 ppm ribą.

• Aukščiausia reikšmė – 5152 
ppm.



IŠVADOS

• Pamokų metu CO2 koncentracija viršija ir rekomenduojamą, ir leistiną ribą, 
net esant aukštai žiemos temperatūrai (nuo -1°C iki +6°C ).

• Dėl to nukenčia:

• vaikų sveikata:dažniau sergama įvairiomis kvėpavimo sistemos ligomis, 
išprovokuojami astmos priepuoliai, alerginės reakcijos;

• mokymosi rezultatai: Vaikai tampa irzlūs, mieguisti ir, svarbiausia, jie 
prasčiau koncentruoja dėmesį, blogiau atlieka mąstymo reikalaujančias 
užduotis;

• Higienos normos leidžia pažeisti rekomenduojamą CO2 koncentracijos
normą. 



Higienos norma HN 21:2017 

▪Mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose vidutinė anglies dvideginio 

(CO2) koncentracija, išmatuota laikotarpiu nuo pamokų pradžios iki 

pamokų pabaigos, neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm). 

Vienkartinė didžiausia leidžiama anglies dvideginio (CO2) 

koncentracija šių patalpų ore yra 9000 mg/m3 (5000 ppm). 



KAIP SPRĘSTI SITUACIJĄ?

• Daugiau visuomenės švietimo apie vidaus oro svarbą;

• Mokyklos administracijos ir mokytojų švietimas;

• Daugiau tyrimų apie vidaus oro kokybę Lietuvoje;

• Monitoringas;

• Tinkamas vėdinimas mokymo ir ikimokyklinėse įstaigose;

• Įstatyminiai pokyčiai: 

• Pakeista higienos norma leidžianti viršyti rekomenduojamą 1000 ppm ribą;

• Visuose mokymo įstaigose įskaitant ir darželius užtikrintas vėdinimas įrengiant 
vėdinimo sistemas;


