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Lietuvos žaliųjų pastatų taryba – tai pelno nesiekianti organizacija, aktyviai skatinanti tvarios 

aplinkos kūrimą ir inovacijas projektuojant, statant ir eksploatuojant žaliuosius pastatus 

Lietuvoje. Taryba vienija NT vystytojus, konsultavimo, projektavimo bendroves, statybinių 

medžiagų gamintojus ir tiekėjus bei akademines institucijas. 

ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ STOJIMO IR NARYSTĖS MOKESČIAI 

Įmonės apyvarta praeitais metais iki 1 mln. Eur 850 Eur 

Įmonės apyvarta praeitais metais daugiau nei 1 mln. Eur 1550 Eur 

Metų mokestis mokslo ir mokymo įstaigoms, savivaldybėms 650 Eur 

Stojamasis mokestis naujiems nariams 650 Eur 

Mokesčiai naujiems nariams, Eur 

Apyvarta I ket. II ketv. III ketv. IV ketv. 

Iki 1 mln. Eur 850 638 425 213 

Virš 1 mln. Eur 1550 1163 775 388 

Narystės mokesčiai galioja nuo 2020-01-01;  
Mokesčiai mokami I metų ketvirtį už ateinančius metus;  
Nauji nariai moka stojamąjį mokestį ir mokestį už likusius einamųjų metų ketvirčius.  

 

 

Išskirtinės narystės planai 
Auksinė 
(1 narys) 

Sidabrinė 
(2 nariai) 

Bronzinė 
(3 nariai) 

5000 Eur 3500 Eur 2500 Eur 

Specialus narystės sertifikatas ir ženklelis X X X 

Išskirtinė logo pozicija Tarybos tinklapyje www.lzpt.lt X X X 

2 nemokami pakvietimai į renginius X X X 

Nario stendai ir brošiūros renginiuose X X X 

Metinis pakvietimai į visus „Žaliųjų pastatų 

profesionalų“ kursus 
X X 

 

Viešieji ryšiai (straipsniai, interviu) X X 
 

Nario logo LŽPT stenduose, renginių ekrano 

užsklandose 
X 

  

Pranešimas metinėje konferencijoje X 
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NARYSTĖS LIETUVOS ŽALIŲJŲ PASTATŲ TARYBOJE PRIVALUMAI  

 

LYDERYSTĖ IR PRIPAŽINIMAS 

Būkite siejami su lyderiais, skatinančiais žmogui ir gamtai draugiškos aplinkos kūrimą 

Lietuvoje ir siunčiantiems aiškų signalą klientams, partneriams ir darbuotojams apie tvaraus 

vystymosi ir socialinės atsakomybės principų reikšmę jūsų organizacijos veikloje.  

 

PASAULINIS TINKLAS  

LŽPT suteikia prieigą prie Pasaulinio žaliųjų pastatų tarybos (angl. World Green Building 

Council), vienijančios daugiau nei 100 šalių organizacijas, tinklo resursų. Tai galimybė dalintis 

savo žiniomis ir patirtimi su dešimtimis tūkstančių patyrusių tarptautinės žaliosios statybos 

rinkos žaidėjų.  

 

NAUJOS ŽINIOS IR KOMPETENCIJOS  

Galimybė semtis naujausių žinių iš pripažintų užsienio ir Lietuvos ekspertų „Žaliųjų pastatų 

profesionalo“ mokymuose. Ši programa skirta įvairių sričių NT specialistų profesinei 

kompetencijai kelti: įgauti žinių ir gebėjimų žaliesiems pastatams ir tvariai aplinkai kurti. 

Išduodamas atestatas ne tik įgalina konsultuoti tvaraus NT vystymo klausimais, bet ir 

suteikia teisę sertifikuoti pastatus taikant Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemą.  

 

PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS  

Nariai kviečiami įsitraukti į prioritetines LŽPT veiklos sritis ir savo pasiūlymais prisidėti 

tobulinant statybos ir būsto politiką, aplinkos apsaugą ir susijusias sritis reglamentuojančius 

teisės aktus. Nariai taip pat skatinami prisidėti prie visuomenės švietimo pristatant tvaraus 

vystymosi privalumus, inovacijas, gerąsias praktikas.  

 

NAUJI RYŠIAI IR ŽINOMUMAS  

Galimybė užmegzti naujus ryšius su įvairių sričių profesionalais, pristatyti savo bendrovės 

paslaugas ir produktus LŽPT ir partnerių svetainėse, organizuojamuose seminaruose, 

mokymuose ir konferencijose. 




