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INFORMACIJA DALYVIAMS:

Kompleksiškai pažvelgti į būsto modernizavimo
problemas - nuo pastato remonto iki miesto
urbanistinių struktūrų atnaujinimo pagal darnios
plėtros principus. Aptarti,

Užpildytą Forumo dalyvio anketą su
pasisakymo tema prašome atsiųsti iki 2009
m.rugpjūčio 20 d. el. p. j.jakaitis@am.lt
g.budreika@am.lt;

ką turime daryti, kad Lietuvos miestai,
miesteliai ir kaimai išliktų gražūs ir gyvybingi,
kad pagerėtų žmonių gyvenimo sąlygos,
racionaliai ir taupiai būtų naudojami gamtiniai,
kultūriniai ir energetiniai ištekliai;

Forumo medžiaga, išleista pranešimų
santraukų rinkiniu, bus įteikiama Forumo
metu.
Pranešimų santraukas(ne mažiau kaip 600
ženklų; Windows terpė, MSWord
redaktorius) atsiųsti iki 2009 m. birželio 1 d.
adresu
j.jakaitis@am.lt,
g.budreika@am.lt;
n.valeviciene@am.lt

kaip sustabdyti miestų išskydimą, padrikumą ir
vidinių teritorijų “senėjimą”;
kokia turėtų būti Lietuvos urbanistinė politika,
teritorijų planavimo sistema, kad užtikrintų
darnią plėtrą, leistų koncentruoti finansinius
resursus, skatintų veiksmus ir pastangas
efektyviam gyvenamųjų teritorijų ir būsto
modernizavimui.
FORUMO TEMATIKA:
*Urbanistinės politikos kryptys;
*Taupus gamtinių ir energetinių išteklių,
naudojimas ir vartojimas;
*Būsto modernizavimas, gyvenamųjų namų
kvartalų renovacija, pramoninių teritorijų
konversija, miesto infrastruktūros
modernizavimas;
*Finansinės ekonominės priemonės ir
mechanizmai prioritetiniams urbanistiniams
uždaviniams spręsti;
*Teritorijų planavimo teisinės bazės
tobulinimas.

Forumo kalbos: lietuvių, anglų

Forumas skirtas architektams, inžinieriams,
politikams, specialistams, valdininkams,
investuotojams, studentams, suinteresuotai
visuomenei

