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Veiklos tikslas - prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo, plėtojant ir propaguojant atsinaujinančiąją energetiką bei ekologišką statybą
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Projekto tikslas – sumažinti statybos indėlį į klimato kaitą Lietuvoje, supažindinant Lietuvos visuomenę su itin ekologišku ir ekonomišku mažaaukščių pastatų statybos būdu  -  šiaudų briketų technologija.



Projekto uždaviniai:

- Sukurti interneto svetainę

- Paskelbti aktualiausią informaciją regioninėje spaudoje

- Atlikti Lietuvos bendruomenių apklausą 

- Surengti šešis informacinius seminarus

- Išleisti knygą

		 Pristatyti knygą visuomenei

		 Atlikti Lietuvos visuomenės nuomonės apklausą
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Projektą remia: 



- JTVP PAF Mažųjų projektų programa , kontaktai:

Neda Leonavičiūtė,  nacionalinė koordinatorė, Inga Ringailaitė,  programos asistentė, Andrius Sugintas,  administracijos darbuotojas. P.d. 62, Vilnius-01001-LT, 

Tel. 8 5 210 74 15, Faks. 8 5 212 44 71, el. paštas: neda.leonaviciute@undp.lt, svetainė: http://www.undp.lt/sgp

- LR Aplinkos Ministerija

		 Didžiosios Britanijos ambasada

		 Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
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Statyba iš presuotų šiaudų:

		 Taupo išteklius

		 Mažina klimato kaitą

		 Paprasta

		 Pigesnė

		 Draugiška žmogui ir aplinkai

		 Gali būti įvairių stilių

		 Pritaikoma kaime ir mieste

		 Perspektyvi





















AČIŪ UŽ DĖMESĮ!



Daugiau informacijos apie projektą 

svetainėje www.siaudunamai.lt



Projektą vykdo VšĮ “Atsinaujinančios energijos 

informacijos konsultacinis centras”, 

svetainė: www.ateik.info
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- Taupo išteklius
- Mažina klimato kaitą
- Paprasta
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- Gali būti įvairių stilių
- Pritaikoma kaime ir mieste
- Perspektyvi
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