Gerbiamas(a) kolega(e),

Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos kartu su Lietuvos
žaliųjų pastatų taryba rengiamame seminare:

LIETUVOS PASTATŲ TVARUMO VERTINIMO SISTEMA – RYTOJAUS TVARIOS
PLĖTROS STANDARTAS

Seminaro metu bus trumpai apžvelgtos pasaulinės žaliųjų pastatų plėtros tendencijos,
išsamiai pristatyta Lietuvoje 2016 m. startavusi pastatų vertinimo sistema, jos vertinimo
kriterijai ir pirmą kartą organizuojamas „Žaliausias pastatas Lietuvoje 2017“ konkursas.

Informacija apie seminarą:
Data – 2017 gegužės 24 d. Registracijos pradžia 9:30 val. Seminaro pradžia 10 val.,
pabaiga – 12 val.
Vieta – A. Jakšto g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija (506 salė).

Seminaras yra nemokamas, būtina registracija. Norinčius dalyvauti prašome registruotis
elektroniniu paštu info@lzpt.lt iki š. m. gegužės 23 d. Daugiau informacijos tel.
865682567.
Vietų skaičius ribotas.

Seminaras

LIETUVOS PASTATŲ TVARUMO VERTINIMO SISTEMA – RYTOJAUS
TVARIOS PLĖTROS STANDARTAS
LR Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius (506 salė)
2017 m. gegužės 24 d. 10:00-12:00

Laikas

Pranešimo tema

10:00

Sveikinimo žodis

10:05

neišvengiamas?

LŽPT valdybos pirmininkas

sistemos pristatymas: sklypo naudojimas ir

Lietuvos žaliųjų pastatų tvarumo vertinimo
sistemos pristatymas: vandentvarka;
medžiagos; atliekų tvarkymas ir tarša
Lietuvos žaliųjų pastatų tvarumo vertinimo
10:50

Aplinkos viceministrė (derinama)
Arvydas Avulis

ekologija; transportas ir susisiekimas

10:30

Rėda Brandišauskienė

Kodėl pastatų tvarumo vertinimas yra

Lietuvos žaliųjų pastatų tvarumo vertinimo
10:10

Pranešėjas

sistemos pristatymas: energija; sveikata ir
gerovė; projekto valdymas

11:10

Žaliausio pastato konkurso pristatymas

11: 30

Klausimai ir diskusijos

12:00

Seminaro pabaiga

Prof. dr. Gintaras Stauskis
LŽPT valdybos narys

Evaldas Savickis
LŽPT valdybos narys

Remigijus Simanavičius
LŽPT valdybos narys
Andrius Bagdonas
LŽPT direktorius

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 konkursą „Žaliausia pastatas Lietuvoje“
Konkurso tikslas - paskatinti NT vystytojus pristatyti visuomenei savo
„žaliuosius“ projektus. Prizai teikiami pačiam žaliausiam pastatui Lietuvoje,
žaliausiems pastatams 4 kategorijose ir 1 žaliausiam projektui. Konkurso
pradžia – 2017 m. gegužės mėn. pabaiga – 2017 m. lapkričio mėn.
Komisija, sudaryta iš LŽPT, Aplinkos ministerijos, LNTPA, Vilniaus miesto
savivaldybės, Lietuvos architektų sąjungos ir BRE academy atstovų, pagal 10
vertinimo kriterijų vertins šiuo jau pastatytus objektus ir projektą:
 Žaliausias gyvenamosios paskirties pastatas (daugiabutis)
 Žaliausias administracinės paskirties pastatas
 Žaliausias prekybinės ir pramoninės paskirties pastatas
 Žaliausias pastatas
 Žaliausias tautos pastatas
 Žaliausio pastato projektas
Daugiau informacijos apie konkursą: http://lzpt.lt/veikla/#konkursas

