
 

Seminaras, atveriantis gyvybiškai būtinus niuansus projektavime, statyboje, renovacijoje 

 „Šiuolaikinis, modernus, šiltas ekonomiškas ir nebrangus namas.  Kaip nesuklysti…?“. 

Šiame seminare Robertas Karvauskas – pastatų šiltinimo ekspertas, konsultantas, lektorius 

pateiks visiškai naują požiūrį į šilumos išsaugojimą pastatuose, išanalizuos dažniausiai daromas 

skaudžias klaidas, parodys naujas galimybes greičiau ir efektyviau statyti ir renovuoti namus ir 

pastatus padaryti energiškai efektyviais. 

Kada? Kur? 

  2017 m. rugsėjo 25 d. 

18.00 val. 

Viešbutyje „Green Park Hotel Klaipėda“  

Minijos g. 119, Klaipėda 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

18.00 val. 

Viešbutyje „CENTRE HOTEL“  

Savanorių pr. 66 / Žemaičių g. 31, Kaunas 

2017 m. rugsėjo 27 d. 

18.00 val. 

Viešbutyje  „City Hotel Algirdas“  

Algirdo 24, Vilnius 

Seminaro trukmė – apie 3 val. 

SPECIALI KAINA LSIS klubų nariams – 10 €. Įprasta seminaro kaina 30 €.  

 

PAŽYMĖJIMAS APIE SEMINARO IŠKLAUSYMĄ VISIEMS PAGEIDAUJANTIEMS 

DALYVIAMS BUS IŠSIŲSTAS EL. PAŠTU. 

Sumokėti galima pervedimu į sąskaitą Nr.: LT777180800057733162 Robertas Karvauskas, AB Šiaulių bankas, 

arba PayPal sąsk.: robertas@gyvenimorytas.lt arba grynais prieš seminaro pradžią. 

DĖMESIO! Visiems seminarams ir seminarų įrašams galioja 5 dienų 

BESĄLYGINĖ 110% PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA! 

Jei atvykę į renginį ar įsigiję jo įrašą juo nusivilsite, nes negausite to, ko tikėjotės, 

grąžinsime DAUGIAU NEI SUMOKĖJOTE!  

Papildomai pridėsime už tai, kad pasitikėjote ir skyrėte laiko… 



Būtina registracija: https://goo.gl/forms/PQQUVrT79kchyjHg1 , 

arba telefonu 8 686 78080. 

PLAČIAU APIE SEMINARĄ 

Šiuolaikinis, modernus, šiltas ekonomiškas ir nebrangus namas.  Kaip nesuklysti…? 

 Šis seminaras – tai ne kokių nors naujų produktų prezentacija. Tai nuosekliai, sistemingai 

sujungta informacija, iš esmės keičianti supratimą apie šilumos išsaugojimo pastatuose principus 

ir jų pritaikymą, naudojant tradicines technologijas arba naujosios kartos priemones. 

 

Statomų pastatų savininkai, norintys turėti šiltus ir ekonomiškus būstus, seminare gaus: 

 konkrečius ir aiškius sprendimus, įgalinančius teisingai pasirinkti statybines medžiagas ir 

techninius jų panaudojimo sprendimus; 

 ženkliai sumažinti statybos kainą, tuo pačiu padidinant galutinio rezultato ekonomiškumą; 

 taip įtakoti projektuotojų ir statybos rangovų darbą, kad klaidos, mažinančios pastato šiltumą ir 

ekonomiškumą, taptų neįmanomomis, kad būtų lengvai pasiekta norima energinio efektyvumo 

klasė ir pastato pridavimas būtų lengvas ir paprastas. 

 

 Renovuojamų privačių namų savininkai čia atras: 

 racionalius sprendimus, kaip neprišildomą namą paversti šiltu ir ekonomišku būstu; 

 kaip sustabdyti namo konstrukcijų eroziją; 

 kaip panaikinti drėgmės ir blogo kvapo priežastis; 

 kaip renovaciją atlikti greitai ir ekonomiškai; 

 kaip užtikrinti ilgalaikį renovacijos efektą. 

 

Butų savininkai čia gaus: 

 daug žinių, kaip paprastomis priemonėmis pašalinti pelėsių, blogo kvapo bute, butą prapučiančių 

skersvėjų, langų rasojimo žiemą bei nepakankamo buto šildymo problemas. 

 

Daugiabučių namų bendrijų nariai čia gaus: 

 gilų supratimą apie teisingus renovacijos principus. 

 Tai leis jiems pasirinkti ne tik pigiausius, bet teisingus ir ekonomiškus renovacijos sprendimus. 

 

Administracinių bei gamybinių patalpų savininkai, įsisavinę esminius šilumos 

išsaugojimo pastatuose principus, įgaus galimybes: 

 sumažinti patalpų šildymo kaštus; 

https://goo.gl/forms/PQQUVrT79kchyjHg1


 mažiausiomis išlaidomis užtikrinti komfortą darbo vietose; 

 išspręsti kondensato atsiradimo ir pastatų konstrukcijų erozijos problemas; 

 užtikrinti, kad renovacija būtų greita ir ekonomiška. 

 

Architektai, projektuotojai ir konstruktoriai šiame seminare gaus: 

 konkrečius sandarių ir ekonomiškų pastatų projektavimo sprendimus, kuriuos dar nemokina 

universitetai. 

 Jie tikrai jau nebedirbs taip, kaip anksčiau, ir taps kur kas labiau vertinami užsakovų už 

pažangesnius projektus. 

 

Statybininkai čia atras: 

 racionalių naujovių, leidžiančių išvengti blogą šilumos išsaugojimą pastate lemiančių klaidų; 

 ženkliai sutrumpinti statybos laiką; 

 lengvai užtikrinti ilgalaikės kokybės reikalavimų įvykdymą. 

 Pastatas bus „pasmerktas“ tapti ne tik gražiu, bet ir ekonomišku, ir jaukiu. 

 

Statybų techninės priežiūros specialistai sužinos papildomus niuansus apie: 

 į ką, kada ir kodėl atkreipti dėmesį, kad būtų išvengtai neigiamų pasekmių, kurių nenumato 

statybos normatyviniai dokumentai; 

 kai kurių statybinių medžiagų savybių įtaką statybos darbų rezultatų kokybei. 

 

 SEMINARO PLANAS 

1. Požiūris į modernų namą 

2. Įstatymų reikalavimai naujam namui 

3. Namų energinis efektyvumas 

4. Šilto namo prioritetai (dėžutė ir šilumos išsaugojimo priemonės) 

5. Šilumos išsaugojimo paradoksas. Kodėl kai kurie būstai gali būti šilti, net jų 

neapšiltinus? 

6. Šilumos netekimo būdai. Kokiais keliais šiluma išeina iš patalpų į išorę? 

7. Kas lemia didžiausius šilumos nuostolius. Kam skirti didžiausią dėmesį, stabdant 

šilumos nutekėjimą iš patalpų? 

8. Šilumos išsaugojimo pastatuose galimybės. Kokios jos yra ir kaip panaudojamos? 

9. Tradicinės ir netradicinės šilumos išsaugojimo priemonės ir jų efektyvumas. Kada ką 

naudoti ir kodėl? 



10. Kiek kainuoja šiltumo iliuzija? Kaip neapsigauti ir taupant neprarasti. 

11. Namo pridavimo naudojimui grėsmės 

12. Renovacijos paskirtis 

13. Naujosios kartos šiltinimas 

14. Kur dar „šuo pakastas“? Apie šilumą, kurios nesulaiko šiltinimas. Kaip ją išsaugoti? 

15. Kaip saugosime šilumą toliau? Išvados ir rekomendacijos. 

 

Seminaro trukmė –  3 – 4 val.  

 

Registracija: https://goo.gl/forms/PQQUVrT79kchyjHg1 arba telefonu 8 686 78080. 
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