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Renginiai

Į Lietuvą atvykstantis ekspertas iš Andalūzijos: 
gyvenamųjų namų renovacija mūsų šalyje išsaugojo 
ne tik gamtą, bet ir darbo vietas regionuose

Renginio data: nuo 2017-01-10 iki 2017-01-11

Vieta: Totorių g. 23, Vilnius

Nemokamo ir visuomenei atviro renginio metu sausio 10–11 dienomis Vilniuje ekspertai pristatys gerąsias pastatų 
energinio naudingumo didinimo ir finansų paieškos patirtis savo šalyse bei diskutuos apie galimybes ir pažangą 
Lietuvoje ir ES. Konferencijoje taip pat dalyvaus ministerijų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, ekonomistai bei 
verslininkai.

Andalūzijoje gyvenamųjų namų renovacija visų pirma yra itin veiksminga priemonė skatinti ekonominės krizės 
nualintą verslą ir kurti darbo vietas mažesniuose miesteliuose.

Tokia patirtimi pasidalinti į Vilniuje rengiamą konferenciją atvyksta Andalūzijos Energijos agentūros ekspertas 
Joaquín Villar Rodríguez. Jo nuomone, tokį poveikį energiją taupančios iniciatyvos gali turėti ir Lietuvoje.

Pasak eksperto, 2014-aisiais, prieš pradedant ES remiamą pastatų modernizacijos iniciatyvą, statybų sektorius 
Andalūzijoje išgyveno itin skausmingus ekonominės krizės padarinius: darbo vietas prarado 70 proc. šios srities 
specialistų, daugiau nei pusė įmonių šalyje buvo priverstos nutraukti veiklą.

Vyriausybės pristatytas pastatų atnaujinimo projektas tapo kertine priemone ekonomikos gaivinimui bei darbo vietų 
kūrimui visoje šalyje, tuo pat metu užtikrindamas aplinkai draugišką energijos vartojimą ir gerokai sumažėjusias 
sąskaitas gyventojams.

Per dvejus metus nuo projekto pradžios šalyje renovuoti 36 tūkst. pastatų, taip sutaupant apie 280 mln. eurų, 
anksčiau gyventojų išleistų sąskaitoms apmokėti, o į aplinką išleista 85 tūkst. tonų mažiau anglies dioksido dujų.

Beveik pusė projektų įgyvendinta mažiau nei 20 tūkst. gyventojų turinčiose savivaldybėse, o visame procese 
dalyvauja daugiau nei 8 tūkst. privačių įmonių.

Pasak J. Villar Rodríguez, Andalūzijos Vyriausybės tikslas įgyvendinant šį projektą nuo pat pradžių buvo užtikrinti kuo 
paprastesnį ir greitesnį procesą: kuo mažiau biurokratijos ir dokumentacijos, kuo daugiau bendradarbiavimo ir greitos 
reakcijos.

Tai leido užtikrinti greitai pastebimus rezultatus: didelį gyventojų įsitraukimą, sparčiai augantį darbo vietų skaičių, 
nuolat gerėjančią energijos vartojimo statistiką šalyje. 2015-aisiais Andalūzijos pastatų atnaujinimo programa buvo 
apdovanota Europos Komisijos kaip viena inovatyviausių ir pripažinta sektinu pavyzdžiu.

Viena iš svarbiausių projekto pergalių – atgaivintas statybų verslas šalyje.

Visų prie projekto prisidedančių įmonių darbų apimtys gerokai išaugo, daugiau nei pusė jų gerokai padidino ir 
darbuotojų skaičių. Tai – itin svarbu mažesniuose miesteliuose, kuriuose gyventojų finansinė padėtis ilgą laiką buvo 
itin sunki.

Lektoriai

Pradėdama antrąjį gyvenamųjų namų renovacijos projekto etapą Andalūzija siekia dar labiau didinti pastatų 
renovacijos apimtis, verslo įsitraukimą bei gyventojų susidomėjimą.

Šiomis ir kitomis temomis diskutuoti bei apsikeisti gerosiomis patirtimis Andalūzijos Energijos agentūros atstovai ir 
ekspertai iš dar 5 ES valstybių atvyksta į Lietuvą, pastaraisiais metais demonstruojančią itin gerus pastatų 
atnaujinimo rezultatus.

Į Lietuvą, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg Europe projekto „Inovatyvaus, anglies 
dioksido kiekį mažinančio, pastatų atnaujinimo skatinimas Europos regionuose“ (BUILD2LC) rėmuose, UAB Viešųjų 
investicijų plėtros agentūros (VIPA) kvietimu sausį atvyksta ekspertai iš Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Kroatijos, 
Slovėnijos bei Švedijos.
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Renginio metu taip pat bus aptartos teisinės kliūtys, šiandien vis dar stabdančios daugiabučių bei viešųjų pastatų 
modernizavimo procesą Lietuvoje.

Pasak VIPA eksperto Justino Bučio pagrindinėmis problemomis įvardintina: poreikis keisti nuostatas dėl asmens 
duomenų tvarkymo reglamentavimo, tobulinti piniginių srautų keitimo vertybiniais popieriais reglamentavimą, inicijuoti 
savivaldybių galimybių skolintis energijos efektyvumo priemonėms pakeitimus ne tik Lietuvos, bet ir ES lygiu.

Renginio vieta: Totorių g. 23, Vilnius. 

Išsamesnė informacija, užsiregistravus iš anksto e. p. e.kuzmickaite@vipa.lt.

ŽYMĖS  Vilnius, Energinis efektyvumas, konferencija

Rašyti komentarą:

Vardas:

Tekstas:





Komentarai šalinami, jeigu juose naudojami necenzūriniai žodžiai, skatinamas smurtas, grasinama.

Siųsti

Renginiai

Čia galite skelbti bei sužinoti informaciją apie organizuojamus 
renginius, seminarus, konferencijas statybų, NT, energetikos, aplinkos 
apsaugos ir susijusiomis temomis.
2015-04-27 11:09

 Jeigu norite publikuoti organizuojamą renginį, prašome informaciją siųsti el. paštu 
info@statybunaujienos.lt

Konferencija: Energiškai efektyvių naujų pastatų statybos ir renovacijos aktualijos Lietuvoje
2017-03-17 17:08

Renginio vieta: Paroda „Statyba 2017“ „Švyturio“ arena (Dubysos g. 10, Klaipėda), 2 aukštas.

„Statyba 2017“. „Sertifikuoto pasyvaus 
namo vystytojo“ mokymus
2017-02-23 12:37

Vieta: parodoje „Statyba 2017“, Klaipėda, Švyturio arena, 
Dubysos g. 10

Energiškai efektyvių naujų pastatų statybos ir renovacijos aktualijos Lietuvoje
2017-03-15 14:24

Renginio vieta: Paroda „Statyba 2017“, „Švyturio“ arena (Dubysos g. 10, Klaipėda), 3 aukštas.

Seminaras „Nauji šilumos paskirstymo metodai – ką vertėtų žinoti?“
2017-03-21 14:11

Renginio vieta: Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Verslo sutartys ir ginčai: statyba/prekyba – verslo rizikos valdymas
2017-03-06 11:35

Renginio vieta: Švyturio arena, (Dubysos g. 10, Klaipėda ),

ROCKWOOL išmani statyba
2017-03-06 12:57

Renginio vieta: Švyturio arena, Klaipėda, Dubysos g. 10 (3 aukštas).

Mažiau vamzdynų, 
daugiau pralaidumo

2PatinkaPatinka DalintisDalintis

Página 2 de 3Į Lietuvą atvykstantis ekspertas iš Andalūzijos: gyvenamųjų namų renovacija mūsų ...

06/04/2017http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/I-Lietuva-atvykstantis-ekspertas-is-Andaluzij...



Daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų valdymas. Kas laukia 2017 metais?

2017-03-13 08:00

Renginio vieta: Vilniuje, viešbučio „Domus Maria” konferencijų centre (Aušros vartų g. 12).

Seminaras „Nauji šilumos paskirstymo metodai – ką vertėtų žinoti?“

2017-03-21 14:14

Renginio vieta: Klaipėdos miesto savivaldybė, Liepų g. 11, Klaipėda

Svarbiausios statybos teisinio reguliavimo 
naujovės nuo 2017-01-01. Naujos redakcijos 
statybos įstatymo įgyvendinimas

2017-03-08 13:51

Renginio vieta: Kaunas, viešbutyje „Kaunas“, Laisvės alėja 79.

Seminaras „Nauji šilumos paskirstymo metodai – ką vertėtų žinoti?“

2017-03-22 10:08

Renginio vieta: Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, Utena

Svarbiausios statybos teisinio reguliavimo 
naujovės nuo 2017-01-01. Naujos redakcijos 
statybos įstatymo įgyvendinimas

2017-03-08 13:43

Renginio vieta: Vilnius, viešbutyje „Best Western Vilnius“, 
Konstitucijos pr. 14.

Seminaras „Nauji šilumos paskirstymo metodai – ką vertėtų žinoti?“

2017-03-22 10:10

Renginio vieta: Alytaus miesto savivaldybė, Rotušės a. 4, Alytus

Lietuvos statybininkų asociacija RESTOJE pristato skaitmeninės statybos tematiką

2017-03-27 15:20

Renginio vieta: Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“. Laisvės pr. 5, Vilnius.

Seminaras „Nauji šilumos paskirstymo metodai – ką vertėtų žinoti?“

2017-03-22 10:13

Renginio vieta: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, Vilnius
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