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Istorija

		Pirmasis šiaudinis namas pastatytas 1996 m. Zanaroč gyvenvietėje Černobyliečiams

		1997m. pastatyti 4 namai pagal vyriausybinę programą Gomelio srityje 

		Išbandytos techninės statybos galimybės

		Atlikti šiaudų briketų bandymai

		1999 m. pastatyti dviaukščiai pastatai

		Statybos ir architektūros ministerija atliko šiaudinių namų testavimą ir rekomendavo pakartotinei statybai 
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Šiaudinė pirtis Minske





Dr. E. Širokovo informacija www.ReEnergy.by

Tarptautinis praktinis statybos iš presuotų šiaudų seminaras vyks prie Minsko 

liepos 27-29 d.













Kodėl? Kam ?

                                                                                              Pradžioje namai vargšams, dabar vidutiniokams, jaunimui ir naujiesiems baltarusiams (besirūpinantiems savo aplinkos ekologija).



Vido Surkio nuotrauka













Ačiū už dėmesį!

Kontaktai: laimonas.ivaska@gmail.com

Viskas ir visada priklauso nuo mūsų norų ir pastangų tiems norams įgyvendinti!
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Patirtis:


			Viskas ir visada priklauso nuo mūsų norų ir pastangų tiems norams įgyvendinti!























Ačiū už dėmesį!


Kontaktai: laimonas.ivaska@gmail.com
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