Gerbiamieji,

Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos rengiamame seminare:

LIETUVOS PASTATŲ TVARUMO VERTINIMO SISTEMA – NAUJASIS TVARIOS
PLĖTROS STANDARTAS

Seminaro metu bus trumpai apžvelgtos „žaliųjų“ pastatų plėtros tendencijos, išsamiai
pristatyta Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistema (LPTVS), jos vertinimo kriterijai ir
galimybės tapti vertintoju. Seminaras visų pirma skirtas norintiems sertifikuoti NT
projektus ir tapti vertintojais. Dalyvauti renginyje kviečiami projektuotojai, inžinieriai,
architektai, nekilnojamojo turto vystytojai ir investuotojai.

Informacija apie seminarą:
Data: 2018 gegužės 16 d. Registracijos pradžia 9:30 val. Seminaro pradžia - 10 val.,
pabaiga – 13 val.
Vieta: Technopolis Alfa, Samsung demo salė MAIRONIS (Gerulaičio g. 1, Vilnius)

Seminaras
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būtina
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Norinčius

dalyvauti

REGISTRUOTIS ČIA iki š. m. gegužės 14 d. 12 val. Vietų skaičius ribotas.
Daugiau informacijos elektroniniu paštu: info@lzpt.lt

Seminarą remia LŽPT narė

prašome

Seminaras

LIETUVOS PASTATŲ TVARUMO VERTINIMO SISTEMA – NAUJASIS
TVARIOS PLĖTROS STANDARTAS

2017 m. gegužės 16 d. 10:00-13:00
Technopolis Alfa, Samsung demo salė MAIRONIS (Gerulaičio g. 1, Vilnius)
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LŽPT valdybos pirmininkas

12:40 – 13:00
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Tik pakviesti dalyviai

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
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 naujai statomus 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. Tai ne tik atsiliepia ilgalaikiu teigiamu
poveikiu žmonių gyvenimo ir darbo kokybei, supančiai gamtai, bet skatina inovacijas nekilnojamo
turto plėtros sektoriuje bei ženkliai padidina miestų, kvartalų, pastatų patrauklumą gyventojų,
investuotojų, nuomininkų akyse.
Daugiau apie LPTVS skaitykite: http://lzpt.lt/veikla/#vertinimas
Apie „Žaliųjų pastatų profesionalų“ mokymus
Žaliųjų pastatų profesionalų mokymai yra bendrai vykdomi Lietuvos žaliųjų
pastatų tarybos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros
fakulteto Architektūros instituto pagal PASAULINĖS ŽALIŲJŲ PASTATŲ TARYBOS
(angl. World Green Building Council) patvirtintą mokymų programą ir siūloma
siekiantiems įgauti žinių, supratimo ir gebėjimų kurti žalius pastatus ir plėtoti tvarią
aplinką. Užbaigus kursą išduodamas VGTU architekto kvalifikacijos tobulinimo kurso baigimo
pažymėjimas ir LŽPT sertifikatas, kuris:
 įgalina konsultuoti NT vystytojus ir vertintojus tvarios NT plėtros klausimais
 suteikia teisę sertifikuoti pastatus taikant Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemą
 patvirtina turimas žinias žaliųjų pastatų projektavimo ir statybos srityje bei kompetencijas
sprendžiant tvarios NT plėtros klausimus.
Mokymų programa skirta projektuotojams, inžinieriams, architektams, nekilnojamojo turto
vystytojams, vertintojams, investuotojams, pastatų savininkams, valstybės ir savivaldybių
specialistams. Mokymai vyksta anglų kalba.
Daugiau apie LPTVS skaitykite: http://lzpt.lt/veikla/#mokymai

