Kviečiame Jus į apskritojo stalo diskusiją

Pagauk “Renovacijos bangą”! Ar daugiabučių atnaujinimas - tiesiausias kelias į
energetinio skurdo išnaikinimą?
Zoom Webinar platformoje, 2022 m. sausio 17 d. 9-11:30 val. (Lietuvos laiku)
Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis (su vertimu iš anglų į lietuvių).
Kalbėdami apie renovacijos “bangą”, Europos ir Lietuvos politikai dažnai akcentuoja savivaldos
lygmens vaidmenį. Savivaldybės bei vietos bendruomenės yra ypatingai suinteresuotos gerbūvio
didinimu bei terminio komforto būstuose pagerinimu. Renovacija (arba platesniu mastu – pastatų
modernizavimas), kaip daugelis mano, yra ir raktas į energetinio skurdo problemos sprendimą.
Rengiantis daugiabučių gyvenamųjų pastatų atnaujinimo programos spartinimui, būtina iš anksto
susitarti dėl siekiamų tikslų ir metodų.
Todėl Europos Sąjungos remiamo (Horizon 2020) projekto “ComAct” komanda kviečia būrį
savivaldybėse dirbančių specialistų ir politikos formuotojų į renginį, kurio tikslas – išsiaiškinti, ko
labiausiai trūksta dabartinei gyvenamųjų pastatų modernizacijos programai, kad ši atitiktų savivaldybių
poreikius ir išsiūbuotų “renovacijos bangą” visose Lietuvos savivaldybėse.
Renginio metu kviestiniai užsienio ekspertai pasidalins naujausia informacija apie Rytų ir Vidurio
Europai būdingus namo energetinio efektyvumo didinimo sprendimus bei iki šiol neskelbtais apklausų
duomenimis. Registracija į renginį: https://bit.ly/3f3XEgv
Programa:

08:45-09:00

Registracija ir virtuali pasitikimo kava

09:00

Renginio atidarymas
Vartotojų aljanso prezidentė dr. E. Kybartienė

09:00-09:05

Pasveikinimo žodis:
Energetikos viceministrė Inga Žilienė

09:05-09:25

Pranešimas “Namų modernizavimo techniniai sprendimai Rytų ir Centrinėje Europoje:
geriausia praktika ir dažniausios problemos”
Konsultacijų bendrovės ENOVA ekspertas Petar Tasić

09:25-09:30

Klausimai ir atsakymai

09:30-10:30

Apskritojo stalo diskusija: “Renovacijos banga kiekvienoje savivaldybėje. Realybė ar
svajonė?”

Apskritojo stalo diskusijos dalyviai:
Kaišiadorių r. sav. mero pavaduotojas Darius Vilimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros
atstovas Marius Smaidžiūnas
Tauragės šilumos tinklų Renovacijos grupės vadovas Vytautas Navickas
Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja darnios plėtros ir energetikos klausimais
Gabriela Kuštan
Lietuvos būsto rūmų prezidentas (l.e.p.) Rolandas Klimavičius
Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. projektų vadovė Inga Rovbutas
Diskusiją moderuoja Kęstutis Kupšys, Vartotojų aljanso viceprezidentas, Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys
10:30-10:45

Kavos pertrauka

10:45-10:55

Pranešimas “Energetinis skurdas regione ir Lietuvoje: ką parodė namų ūkių tyrimas”
Metropolitan Research Institute tyrėja Eszter Turai

10:55-11:25

Diskusija

11:25-11:30

Apibendrinimas
Inga Rovbutas, Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. projektų vadovė

Renginys bus įrašomas, jo įrašas bus vėliau prieinamas viešai.
Organizatoriai (ComAct projekto konsorciumo dalyviai):
Vartotojų aljansas – tai dešimt metų Lietuvoje veikiantis ir dešimtį
nevyriausybinių vartotojų organizacijų buriantis susivienijimas. Būdamas
Europos vartotojų organizacijos BEUC nariu, Vartotojų aljansas
reikšmingai prisideda prie energetinio skurdo problemos sprendimo
Lietuvoje, čia veikdamas kaip Horizon 2020 projektų STEP, ComAct ir
CLEAR-X vietinis koordinatorius.
ENOVA – energetikos konsultacijų bendrovė, įsikūrusi Sarajeve
(Bosnija ir Herecegovina), turinti daugiau kaip 15 metų stažą
konsultuojant aplinkosaugos, energetikos ir ūkio plėtros temomis. Šios
bendrovės 35 specialistų kolektyvas “ComAct” projekto konsorciume
yra atsakingas už geriausių techninių namų modernizacijos sprendimų
paiešką.
Metropolitan
Research
Institute (MRI) – tarptautinė
"idėjų kalvė", įkurta 1989
metais
ir
veikianti
Budapešte. MRI dėmesio
centre – būsto, socialinės
problemos bei miestų plėtra.

Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa
(IWO) e.V. – viešoji projektų valdymo
įstaiga, įsikūrusi Berlyne ir jau 20 metų
skatinanti
kelti
pastatų
energetinį
efektyvumą,
vykdant
kompleksinę
pastatų modernizaciją ir kitaip gerinti
būsto sąlygas bei energijos suvartojimą.

