
SPECIALISTO DIENA   
           renginių ciklas architektams ir interjero dizaineriams 

 

 2016 m. balandžio mėn 14 d. kviečiame Vakarų Lietuvos  
architektus ir interjero dizainerius dalyvauti  

Jums skirtuose renginiuose! 
   

                                                                      PROGRAMA 

                                               2016 m. balandžio mėn. 14 d., ketvirtadienis 
                                                               REGISTRACIJA 12:00 val. 
Vieta: II seminarų salė, paroda „INTER DECO“, „ŠVYTURIO ARENA“ Dubysos g.10, Klaipėda 

Atvykus į areną Jus pasitiks svetingi savanoriai ir palydės į susitikimo vietą. 

12:00 – 12:30 REGISTRACIJA. PASITIKIMO KAVA 

12:30 – 12:50 
Gamtos dovanos statybai ir puošybai amžių kaitoje 
Doc. Gitana Šukaitytė, 8 611 21 207, KTU Statybos ir architektūros fakultetas, 
Architektūros ir urbanistikos katedra 

12:50 – 13:10 

Trosų Žalioji simfonija. Vittorio Peretto – mūsų žalia aplinka tai muzika 
JAKOB GREEN SOLIUTIONS fasadų, interjerų ir eksterjerų  žaliai ateičiai arba kas 
įmanoma susitikus architektūrai, augalams ir inovacijoms.  
Kodėl verta būti žaliam? Kaip susiprojektuoti apželdinimo sistemą?  
One Central Park – Sydney projekto pristatymas. 
Ilona Stakėnienė, 8 698 179 70, UAB „In pleno prekyba“, www.hpl.lt 

13:10 – 13:30 
Potinkinių modulių pakabinamai keramikai panaudojimo galimybės ir ką turėtų žinoti 
dizaineriai apie vandens nuleidimo plokštelių įvairovę bei jų montavimo būdus. 
Regimantas Mikučionis, 8 655 64 684, UAB TECE Baltikum, www.tece.lt  

13:30 – 14:00 KAVOS PERTRAUKA 

14:00 – 14:20 

Šviesos diodai ir linijinių sistemų renesansas 2016 metais! Tiesiai iš Light+Building`16 
parodos Frankfurte 
Visuomeninių ir biuro patalpų linijinės apšvietimo sistemos individualiems ir itin 
kūrybiškiems interjero bei eksterjero projektams. LED linijinių sistemų integravimas į 
privačius objektus virsta kūrybiniu įrankiu inovatyvių dizainerių ir architektų rankose. 
Kaip paversti dizaino idėjas ir koncepcijas materialiais šviesos techniniais sprendimais? 
Giedrius Melnikas, 8 686 73 003, UAB “Energy Green”, www.energygreen.lt 

14:20 – 14:40 
Pastatų vidinio šiltinimo sistemos. Naujovės apdailos sprendimuose 
Gintautas Barzdaitis, „Caparol Lietuva“, UAB , www.caparol.lt 

14:40 –15:00  

Sėdimas darbas - (ki)toks požiūris 
„Taisyklinga sėdėsena“ yra atgyvenęs mitas ir ilgo sėdimo darbo padarinių 
nebesprendžia. Sena tiesa, kad sveikas žmogus yra aktyvus žmogus. Aktyvumą ir 
judėjimo laisvę sukūrus darbo vietoje, žmogus nebepatiria ilgo sėdėjimo žalos. 
Pristatome intuityvų komfortą biure su Humanscale – naujiena Lietuvoje! 
Vaidas Bernotas, 8 685 54341,  MB „Aktyvus sėdėjimas“, www.aktyvussedejimas.lt   

15:00– 16:00 
Parodų „INTER DECO“, „INDIVIDUALI STATYBA“, „MANO SODAS“ lankymas ir projekto 
„INTERJERAS.LT REKOMENDUOJA“ dalyvių gaminių vertinimas. 

16:00 - .... 
Čia pat Švyturio arenoje įsikūręs prestižinių baldų salonas VADASIGA kviečia diskusijas 
pratęsti, pasivaišinti  bei pažiūrėti naujienų. Aktyviausių dienos dalyvių lauks siurprizai. 

 
Registracija būtina: http://www.interjeras.lt/SPECIALISTO_DIENA_2016  
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SPECIALISTO DIENA   
           renginių ciklas architektams ir interjero dizaineriams 

 

 SPECIALISTO DIENA – informuoja apie architektūros bei interjero dizaino naujienas. 
 Dienos programoje: seminaras – temos, kurių nerasite parodoje!  

 Parodų „INTER DECO“, „INDIVIDUALI STATYBA“, „MANO SODAS“ lankymas ir projekto „INTERJERAS.LT 
REKOMENDUOJA“ dalyvių gaminių vertinimas. 

 Dienai baigiantis seminaro dalyvius pakviesime į prestižinių baldų saloną VADASIGA. Čia pasivaišinsime 
ir jaukioje aplinkoje su kolegomis  aptarsime dienos naujienas. Adresas Švyturio arena, Dubysos g. 10, 
Klaipėda.  

 
INTERJERAS.LT REKOMENDUOJA DALYVIŲ GAMINIŲ VERTINIMAS 

 

 

VERTINIMO PRINCIPAI: 

Išrenkami kokybiški gaminiai, kurie pasižymi: 
     • geru dizainu; 
     • vartojimo patogumu ir ergonomiškumu; 
     • nekenksmingumu aplinkai.  
 
VERTINIMO KRITERIJAI: 

 Geras dizainas: įvertintas dizaino srities apdovanojimais; komunikacijoje naudojamas jį sukūrusio 
autoriaus (–orių) grupės) vardas; gaminys inovatyvus technologiškai. 

 Patogumas ir ergonomiškumas: patogus transportuoti, sandėliuoti ir taupo vietą; jo vartojimas 
suprantamas be specialių žinių ir įgūdžių; nėra aštrių, pavojingų detalių, nekelia pavojaus vaikams. 

 Draugiškumas aplinkai: suteiktas ekologinis, aplinkosauginis ženklas arba jis ar jo gamybos 
procesas  yra kitaip šioje srityje įvertintas; gamyboje ir gaminyje esančių medžiagų ir procesų 
draugiškumas aplinkai; taupo įvairius resursus jį gaminant, įpakuojant, transportuojant, vartojant, 
perdirbant. 

 
Daugiau apie projektą: http://www.interjeras.lt/interjeras-lt-rekomenduoja  

 
Gavę architekto / interjero dizainerio registraciją į SPECIALISTO DIENĄ nurodytu el. paštu atsiųsime 
pakvietimą į parodas Klaipėdoje: „INTER DECO“, „INDIVIDUALI STATYBA“, „MANO SODAS“. 

 
Registracija čia: http://www.interjeras.lt/SPECIALISTO_DIENA_2016  
Registracija į renginį iki balandžio mėn. 13 d. 

 
Į visus su SPECIALISTO DIENOS renginiais susijusiais klausimais atsakys: 

projekto vadovė Virgilija Dvožeckytė 
8 652 56 003  virgilija@interjeras.lt 

www.interjeras.lt 
www.manoekonamai.lt 
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