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Inovacijų forumas, suvienijęs aplinkosaugai ir tvariai plėtrai neabejingus dalyvius, Europos Komisijos pristatytą
Naująjį žaliąjį kursą mato kaip galimybę Lietuvai tapti globaliu išmanių ir tvarių medinių pastatų gamybos ir
eksportu centru. Todėl kviesdami šią galimybę įtvirtinti sprendimų priėmimo lygmenyje, forumo dalyviai:
pripažįsta, kad klimato kaita tiek Lietuvai, tiek kitoms Europos šalims yra vienas reikšmingiausių globalių iššūkių;
pabrėžia, kad pastatai išmeta maždaug 40 proc. viso šiltnamio dujų kiekio, beveik pusę jo – dar statybų metu;
atsižvelgia į tai, kad Naujasis žaliasis kursas suteikia naujas galimybių išmanių darbo vietų, didesnės pridėtinės
vertės ekonomikoje kūrimui, eksporto didinimui, žiedinės ekonomikos principų taikymui, efektyvesniam
atsinaujinančių išteklių naudojimui;
atkreipia dėmesį į tai, kad tebesitęsianti urbanizacija bei žemas statybų produktyvumas toliau aštrina įsisenėjusią
prieinamo būsto stygiaus problemą ir augina statybos eksporto paklausą;
pastebi, jog inovatyvių medienos medžiagų naudojimas išplečia automatizuotos pastatų gamybos galimybes, o
perkeliant statybą iš aikštelės į gamybą, ji įvairiuose regionuose virsta sparčiai augančiu eksporto sektoriumi;
akcentuoja, kad inžinerinės medienos sprendimai pastatams ir juos kurianti pramonės šaka turi tapti ateities
ekonomikos DNR dalimi;
pažymi, kad proveržiui būtinas atviras ir kryptingas privataus bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimas;
todėl ragina tolimesnį bendradarbiavimą ir sprendimų priėmimą grįsti šiais įsipareigojimais ir siekiais:
1) į kovos su klimato kaita planus įtraukti ir statybos, statybinių medžiagų sritis, akcentuojant tokių
atsinaujinančių išteklių kaip mediena naudojimą, ekonomiškai efektyvesnę bei aplinkai draugiškesnę
pastatų komponentų gamybą;
2) parengti metodiką ir ruoštis taikyti privalomą šiltnamio dujų pėdsako skaičiavimą statybose;
3) atnaujinti statybos reguliavimo normas: atsižvelgus į Europos šalių praktiką sudaryti sąlygas tvaresnių
medžiagų naudojimui ir susitarti dėl medinių konstrukcijų nediskriminavimo;
4) miestų planavime taikyti žiedinės ekonomikos, tvarumo ir anglies dvideginio pėdsako skaičiavimo
naujuose pastatuose principus; numatyti inovatyviai medinei statybai skirtus rajonus;
5) žaliuosiuose pastatų statybos ir nuomos pirkimuose taikyti žiedinės ekonomikos, tvarumo, anglies
pėdsako skaičiavimo kriterijus;
6) pasitelkiant universitetus, aukštąsias ir profesines mokyklas bei profesijas vienijančias organizacijas, skirti
išteklių naujų medinės statybos, projektavimo ir gamybos specialistų ruošimui bei esamų specialistų
kvalifikacijos kėlimui. Skatinti tinklinį ir klasterinį bendradarbiavimą tarp architektų, konstruktorių,
vystytojų, gamintojų;
7) numatyti išteklių iš regioninei plėtrai skirtų Europos Sąjungos investicijų;
8) skatinti architektūrinę išraišką ir įvairovę, pasitelkiant tokias priemones kaip nacionaliniai konkursai,
premijos, parodos bei leidyba.

