
Šie itin racionalūs tikslai negali būti pasiekti vien 
norais, teisėkūros veiksmais ar finansavimu. Nors 
visi šie faktoriai būtini, tačiau, kaip rodo Europos 
lygiu atlikta apklausa, taip pat būtina informuoti 
visuomenę ir parengti statybų sektoriaus atstovus, 
kad jie galėtų susidoroti su dideliais iššūkiais, 
kuriuos kelia šis politinis įsipareigojimas. Archi-
tektai, inžinieriai, statybininkai... jau turėjo 
galimybę įsilieti į renovacijos procesą, tačiau 
dabar šioms iniciatyvoms reikalingi ir kitų renovaci-
jos sričių specialistai.

Projektas „Išmanioji renovacija 3.0“ atsirado 
Europos universitetų ir statybų sektoriaus iniciaty-
va siekiant dvigubo tikslo – apsvarstyti ir atsakyti į 
klausimą, koks turi būti renovacijos eksperto 
profesinis profilis ir parengti programą, pagal kurią 
būtų ruošiami Europos lygmens statybų renovaci-
jos specialistai. 

RENOVACIJOS EKSPERTAS
Specialistas mokantis bendrauti su pastatų 
savininkais, suprasti jų poreikius, gebantis 
parengti kūrybiškus, aukščiausios kokybės 
renovacijos ir restauracijos projektus. Specialistas 
vertinantis, gerbiantis tradicinius statybos būdus ir 
pasirengęs parinkti, pritaikyti pažangiausias 
technologijas bei naujas rinkos siūlomas 
medžiagas, atsižvelgdamas į kiekvieno pastato 
individualius poreikius ir savybes.

MOKYMO PROGRAMA
Turime nepamiršti, kad renovacija ir restauracija 
reikalauja dviejų viena kitą papildančių disciplinų 
pusiausvyros: technologinės, susijusios su 
inžinerijos sritimi, ir meninės, susijusios su 
architektūra, estetika ir paveldo vertybėmis. 
Rengiant renovacijos ekspertus, visada būtina 
atsižvelgti į šias dvi žinių sritis, siekiant tinkamai 
reaguoti į itin aktyvaus ekonomikos sektoriaus 
poreikius,  nepamirštant socialinio komponento, 
reikalingo tokio tipo intervencijoms.

EUROPOS 
INICIATYVA
Europos Komisija pristatė „Europos žaliąjį 
kursą“ - planus iki 2050 m. pasiekti, kad ES taptų 
klimatui neutrali. Šis susitarimas daro įtaką statybų 
sektoriui. Per ateinantį dešimtmetį, su vadinama 
„renovacijos banga“, Europoje siekiama renovuoti 
milijonus pastatų. Uždaviniai yra aiškūs: skatinti 
ekonomiką šiuo atsinaujinimo laikotarpiu, pagerinti 
gyvenimo kokybę piliečių namuose ir kartu siekti 
klimato neutralumo.
Statybų sektorius yra didžiausias energijos 
vartotojas Europoje. Pastatų sunaudojamos 
energijos kiekis siekia 36% išmetamo CO2 kiekio. 
75% esamų pastatų energetiškai yra labai 
neefektyvūs, nes jie buvo pastatyti prieš įdiegiant 
energetikos reglamentus, o dauguma bus 
eksploatuojami ir 2050 m. Šie duomenys ne tik 
patvirtina ES įsipareigojimus pastatų renovacijos 
procese, bet ir skatina atsižvelgti į kitus dalykus, 
tokius kaip konstrukcinį pastatų saugumą, komfortą, 
būsto prieinamumą ir pan., taip pat darbo vietų 
kūrimą, kurios bus itin reikalingos patiriamu 
sudėtingu laikotarpiu.
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Novatoriškų profesinių įgūdžių 
ugdymas esamame statybų 

sektoriuje

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, 
kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma 

atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

Universitat Politècnica 
de Catalunya
www.upc.edu

Università degli Studi 
di Palermo
www.unipa.it

University of Cyprus
www.ucy.ac.cy

Kauno Technologijos 
Universitetas

ktu.edu

CESIE
www.cesie.org

AEEBC Limited
aeebc.org

COORDINATOR

Asociación Rehabimed 
asociacion.rehabimed@gmail.com
www.rehabimed.net

PARTNERS

smart-rehabilitation.eu

Renovacijos ekspertai 
ES poreikis

2020-2030 Europa ketina renovuoti milijonus 
pastatų, tam, kad būtų paskatinta 

ekonomika, pagerinta gyvenimo kokybė ir 
pasiektas energijos vartojimo efektyvumas.

Statybų sektoriaus specialistai turi 
bendradarbiauti su  renovacijos ekspertais.

https://smart-rehabilitation.eu/
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