Gerbiamieji,
2019 m. vasario 13 d. kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos seminare:

KODĖL TVARUMAS IR GALIMYBĖ JĮ OBJEKTYVIAI ĮVERTINTI YRA SVARBU?
Seminaro metu bus trumpai pristatytas LŽPT nariams skirtas tvarių produktų, paslaugų ir
sprendimų pristatymo projektas, pristatyta Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistema
(LPTVS) bei tvaraus pastato projektavimo gairės. Seminaras skirtas LŽPT nariams ir
vertintojams pagal LPTVS.
Seminaras yra nemokamas, vietų skaičius ribotas, todėl būtina registracija andrius@lzpt.lt
iki š. m. vasario 11 d. 17 val.

PROGRAMA
Data: 2019 m. vasario 13 d. Seminaro pradžia – 16:00, pabaiga – 17:15
Vieta: Technopolis Alfa, Samsung demo salė MAIRONIS (Gerulaičio g. 1, Vilnius)
Laikas

Pranešimo tema

Pranešėjas

16:00 –

LŽPT narių produktų ir paslaugų pristatymas

Andrius Bagdonas,

LPTVS teminiuose seminaruose

LŽPT direktorius

16:10
16:10 –
16:40

16:40 17:00
17:00 –
17:15

Kaip įvertinti tvarumą?
Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemos
pristatymas
Ką reikia žinoti prieš pradedant statyti „žaliąjį“
pastatą?
Tvaraus pastato projektavimo gairės
Klausimai ir atsakymai

Renginio partneriai

Remigijus Simanavičius,
LŽPT valdybos pirmininkas

Darius Jonaitis, LPTVS
vertintojas, konsultantas

Visi dalyviai

Apie tvarumo vertinimą
Statybų sektorius yra vienas iš daugiausiai išteklių naudojančių sektorių
pasaulyje. Europoje, pavyzdžiui, tai sudaro maždaug pusę visų išgaunamų
medžiagų, pusė viso energijos ir trečdalį vandens suvartojimo.
Atsižvelgdamos į statybos ir kitų resursams imlių sektorių poveikį aplinkai,
pažangios šalys plėtoja atsinaujinančios - „žiedinės“ - ekonomikos sistemą,
kurios pagalba yra stengiamasi kiek įmanoma sumažinti resursų ir energijos suvartojimą. Bene
populiariausi įrankiai, naudojami tvarių pastatų projektavimui ir statybai, yra savanoriškos pastatų
tvarumo vertinimo, reitingavimo ir viešinimo sistemos, kurių vartotojai yra viešosios ir privačios
organizacijos, architektų ir projektuotojų komandos, nekilnojamo turto vystytojai ir valdytojai.
Tokių sistemų naudojimas įgalina efektyviai taikyti pastato gyvavimo ciklo principus nuo dizaino iki
jau sukurto objekto valdymo, renovacijos ar konversijos. Statybų sektoriaus profesionalai ir jų
klientai tvarumo vertinimo sistemų pagalba geriau suvokia jų pastatų poveikį aplinkai bei kaip jį
galima sumažinti, tuo pačiu ženkliai pagerinant patalpų mikroklimatą ir komfortą bei sumažinant
eksploatacijos kaštus.
Apie Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemą
LŽPT parengta Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistema yra skirta
profesionaliai, objektyviai ir skaidriai įvertinti bei viešai deklaruoti Lietuvoje
esančių objektų (teritorijų, pastatų) tvarumo lygį. Sistema yra skirta sertifikuoti
daugiabučius, administracinės, gamybinės ir prekybinės paskirties pastatus.
LPTVS sudaro 29 vertinimo kriterijai, kurie suskirstyti į 8 kategorijas (sveikata,
energija, transportas, sklypo naudojimas ir ekologija, medžiagos, atliekų
tvarkymas, vandentvarka ir projekto valdymas). LTPVS parengta remiantis pripažintomis pasaulyje
vertinimo metodikomis, atsižvelgiant į Lietuvos teisinę aplinką, ekonomines realijas, gamtines
sąlygas ir kitas svarbias aplinkybes (tame tarpe – ir vertinimo kainą). Pastatų vertinimą atlieka
atestuoti specialistai.
Pastatų tvarumo vertinimas skatina statyti sveikus, komfortiškus, ilgaamžius, ekonomiškus,
energiškai efektyvius pastatus, racionaliai vartojančius gamtos išteklius visuose pastato gyvavimo
ciklo etapuose: nuo vietovės parinkimo, projektavimo, statybos iki eksploatavimo bei atnaujinimo
ar gyvavimo pabaigos ir darantis itin mažą poveikį aplinkai. Daugiau apie LPTVS skaitykite:
http://lzpt.lt/veikla/#vertinimas
Apie Lietuvos žaliųjų pastatų tarybą
Lietuvos žaliųjų pastatų taryba vienija pasaulyje ir Lietuvoje pripažintus
statybų verslo ir pramonės atstovus, nekilnojamo turto vystytojus,
investuotojus, projektuotojus, tvaraus NT vystymo konsultantus bei
aukštojo mokslo atstovus. Taryba skatina tvarios aplinkos kūrimą, pristato
visuomenei žaliųjų pastatų privalumus ir inovacijas projektuojant, statant ir eksploatuojant
žaliuosius pastatus Lietuvoje. Daugiau informacijos apie LŽPT veiklą: www.lzpt.lt

