
Registracija

Įžanga 

Vietoj šimtų STR – vienas statybų kodeksas. Mažiau reguliavimo, daugiau galimybių.
Medienos ir kitų tvarių medžiagų naudojimo statinių kostrukcijose skatinimas.
Žemės politikos pertvarka.

DR. DAIVA VELIČKAITĖ–MATUSEVIČĖ, 
LR Aplinkos viceministrė

Artimiausi pokyčiai statybų sektoriuje10:30 – 11:00

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

11:00 – 11:20

Konferencija vyks 
balandžio 8 d. Kauno 
Žalgirio arenos 
amfiteatre, parodoje 
„Namų pasaulis 2022“.
 
Konferencija nemokama.
 

REGISTRUOTIS

DOC. DR. SIGITAS VĖJELIS,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybinių medžiagų instituto 
Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas. 

Nuo 2024 m. statant visuomeninės paskirties pastatus numatoma naudoti ne mažiau kaip 
50% medienos ir organinių medžiagų. Šį tikslą pasiekti galima diegiant naujus statybos 
produktus – biokompozitus, pagamintus iš atsinaujinančių išteklių. Biokompozitams 
naudojamos žaliavos, jų poveikis aplinkai ir galimybės biokompozitų pagalba 
konservuoti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) – apie tai bus kalbama pranešime.

Klimato kaitos įtaka tvarių medžiagų naudojimui statybose

Moderatorius – 
DR. ERNESTAS IVANAUSKAS,
KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų 
tyrimų centro direktorius

PROGRAMA

Konferencija „Gervė 2022“ skirta investuotojams, 
statytojams, nekilnojamo turto vystytojams ir 
kitiems susijusiems verslams.     

VIRGINIJUS 
SINKEVIČIUS,
Europos komisijos 
narys

MANTAS RAIŠYS,
Kauno PPA rūmų tarybos 
narys, Kauno verslo 
vadovų klubo vadovas

https://nariai.chamber.lt/index.php?route=extension/module/acc_event/add&id=1841


RADOSLAV DANOVSKIJ,
UAB „Geodomas“ direktorius 

MINDAUGAS STATULEVIČIUS,
Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas   

Erdvinių sferinių konstrukcijų technologijos, statyba iš įvairių lengvai pasiekiamų 
medžiagų – mažos sąnaudos, didelis efektyvumas. Parametrinė architektūra. Apvalių 
formų architektūra – tendencijos ir pranašumai. 

Įvykiai Ukrainoje iš naujo perrašo iššūkių darbotvarkę visiems ūkio sektoriams. Kokios 
užduotys ir kokie sprendimai turės būti priimti ieškant išeičių? Kokie veiksniai lems 
Lietuvos NT verslo ilgalaikį atsparumą?

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00 Klausimai, diskusijos. Dalyvauja 1-os dalies pranešėjai

12:00 – 12:30

Alternatyvūs namai: kada ir kaip juose gyvensime?12:30 – 12:50

NT rinkos iššūkiai 2022 m. ir prielaidos jos ilgalaikiam atsparumui12:50 – 13:10

Mindaugas Šeškauskis,
Advokatų kontoros „Stašaitis & Partners“ advokatas

Statybos rangos sutarčių (ne)vykdymas – galimybės ir pasekmės13:10 – 13:30

Klausimai, diskusijos. Dalyvauja 2-os dalies pranešėjai13:30 – 14:00

ORGANIZATORIAI: PARTNERIAI:

Rangovo teisinės galimybės reikalauti iš užsakovo perskaičiuoti statybos rangos 
sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo rangovo priklausančių aplinkybių, po statybos rangos 
sutarties sudarymo ženkliai padidėja faktiška statybos darbų kaina. Rangovo galimybės 
reikalauti nutraukti statybos rangos sutartį, jeigu jos šalys geranoriškai nesutaria dėl 
statybos darbų kainos pakeitimo. Naujausia LR teismų praktika nagrinėjamu klausimu.

Papildoma informacija 
el. paštu vera.mileikiene@chamber.lt, 
tel. +370 615 14483

REGISTRUOTIS

DR. RĖDA BISTRICKAITĖ, 
Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto docentė

Pastatų stogų ir fasadų apželdinimas – didžiulis  neišnaudotas potencialas, kuris 
suteikia galimybę sugrąžinti gamtą į miestą. Suformuojamas „žalias“ pastatas, sukuriant 
viziją gyventi ne ant žemės ar po žeme, bet susilieti su ja. Kokį apželdinimo būdą 
pasirinkti apželdinant stogą ar fasadą? Ar gyventi su gyva žaluma reiškia jaustis gerai ir 
sveikai? 

Žalių miestų ateitis – gamtos sugrąžinimas

PERTRAUKA

https://nariai.chamber.lt/index.php?route=extension/module/acc_event/add&id=1841
mailto:vera.mileikiene@chamber.lt
https://www.sejda.com/call/%2B37061514483



