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LIFE CHALLENGE 2021  
Nominuoti geriausio Europos „Baumit“ fasado finalininkai 

 
„Baumit Life Challenge“ – tai konkursas, kuriame įteikiami apdovanojimai už geriausius 
Europos fasadus, sukurtus naudojant „Baumit“ sistemas. 13 architektų iš įvairių šalių 
komisija nominavo 36 finalininkus iš 26 šalių. Nominacijos apima 6 kategorijas. Dėl „Covid-
19“ ir saugumo priežasčių galutinį balsavimą ir prizų įteikimą teko perkelti į kitus metus. 
Nugalėtojai bus išrinkti ir paskelbti 2021 m. balandžio 22 d. Valensijoje, Ispanijoje, teatre 
„Hemisferic“. 
 
„2014 m. „Baumit Life Challenge“ sugalvojome siekdami pristatyti nesuskaičiuojamą daugybę 
kūrybinių fasadų projektavimo galimybių pasitelkiant spalvas ir tekstūras. Sulaukus milžiniško 
tarptautinio architektų ir pareiškėjų susidomėjimo, konkursą teko kartoti“, – taip „Baumit 
Beteiligungen GmbH“ valdantysis direktorius Robertas Schmidas paaiškino savo sprendimą 
toliau organizuoti „Baumit Life Challenge“ kaip bienalę – įskaitant prabangią prizų įteikimo 
ceremoniją prieš dvejus metus nugalėjusio dalyvio šalyje. 
 
6 x 6 nominuoti Valensijoje vyksiančios ceremonijos finalininkai 
Žiuri komisija įvertino ne mažiau nei 385 darbus iš visos Europos. Galutinį sąrašą sudaro šeši 
geriausi fasadai iš kiekvienos iš šešių kategorijų:  
 

▪ Vienai šeimai skirtas namas 
▪ Daugiabutis gyvenamasis namas 
▪ Ne gyvenamosios paskirties namas  
▪ Šiluminė renovacija 
▪ Istorinė renovacija  
▪ Stulbinanti tekstūra  
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Tarp finalininkų pirmauja Austrija su 5 nominacijomis. Po jos eina Vokietija, Lenkija ir Slovakija, 
turinčios po 4 nominacijas, tada – Italija ir Slovėnija, kurios turi po 3 projektų nominacijas. Taip 
pat į finalą pateko po du projektus iš Vengrijos, Lietuvos ir Rumunijos. Ir galiausiai, po vieną 
nominuotą projektą priklauso Bulgarijai, Kroatijai, Čekijos Respublikai, Prancūzijai, Graikijai, 
Serbijai ir Ispanijai.  
Visų 36 nominuotų projektų atstovai – atsakingas architektas, vykdytojas ir statybų bendrovė – 
bus pakviesti į prizų įteikimo ceremoniją, kuri vyks 2021 m. balandžio 22 d. Valensijoje, 
Ispanijoje. 
lifechallenge.baumit.com 

 
 
Šešios kategorijos ir vienas pagrindinis prizas 
Šešių kategorijų nugalėtojai gaus po 3 300 EUR piniginį prizą. Bendro „Life Challenge“ 
apdovanojimo laimėtojas gali tikėtis gauti 6 600 EUR vertės piniginį prizą. Piniginis prizas 
pasirinktas neatsitiktinai – jis pagrįstas faktu, jog 66 % bet kokio fasado gali būti pastatyti 
naudojant „Baumit“ gaminius. 
 
Viešasis balsavimas 
Be profesionalios žiuri atrankos, suinteresuotosios šalys atidavė savo balsus už mėgstamiausius 
Europos fasadus svetainėje lifechallenge.baumit.com ir viešojo balsavimo būdu išrinko fasadą 
nugalėtoją. Viešasis balsavimas baigėsi 2020 m. balandžio mėnesį. 
 
Kategorijų nugalėtojai yra iš Lenkijos (vienai šeimai skirtas namas), Italijos (daugiabutis 
gyvenamasis namas), Austrijos (ne gyvenamosios paskirties pastatai) ir Serbijos (šiluminė 
renovacija). Taip pat iš Rusijos (istorinė renovacija) ir galiausiai iš Ispanijos (stulbinanti 
tekstūra). 10 geriausių viešojo balsavimo būdu išrinktų projektų taip pat išvardyti svetainėje 
lifechallenge.baumit.com. 
 
Apie „Baumit“ 
„Baumit International“ įsteigta 1988 m. „Baumit“ yra išorinės sudėtinės izoliacijos sistemos 
(angl. External Thermal Insulation Composite System, ETICS) pradininkė Europoje, apšiltinanti 
45 mln. m2 per metus, ir užima trečiąją vietą sausųjų statybinių medžiagų gamybos srityje. 
Grupė savo įmonių ir filialų turi 25 Europos šalyse. „Baumit“ gamina 38 rūšių sausąsias 
statybines medžiagas ir 12 rūšių tirštąsias statybines medžiagas. 2019 m. grupės apyvarta 
sudarė 1,1 mlrd. EUR. 
 
 
Priedai / atsisiunčiama medžiaga: 

 
1. Baumit_Life_Challenge_Award_2018_Winner.jpg 

Antraštė: „Life Challenge 2018“ apdovanojimas atiteko „Bonell i Gil & Peris + Toral“ 
architektų komandai iš Ispanijos. (Iš kairės: Robertas Schmidas, vedėja Vera Wister, Marta 
Peris ir José Manuelis Toralis, Alfredas Gsandtneris ir Fernando Arrabé Gomezas.) 
Nuotraukos: Dimova Yuliya / „Baumit“ 
 

2. Baumit_Fassaden_GreenCity_02.jpg 
Antraštė: „Green City“, pasižymintis modernia ir patrauklia architektūra, esantis Grace 
(Austrija), yra vienas iš „Baumit Life Challenge 2020“ daugiabučių gyvenamųjų namų 
kategorijos nominuotų projektų. 
Nuotraukos: „Baumit“ 

https://int.baumit.com/lifechallenge2020/nominee
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/nominee
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/nominee
https://int.baumit.com/lifechallenge2020/public-voting-winners
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3. Baumit Life Challenge 2021 Shortlist.pdf 

Galutinis „Baumit Life Challenge“ finalo, vyksiančio Valensijoje, nominantų sąrašas. 
 
 
 
 
 
 
 
Daugiau informacijos pasiekiama:  
 
lifechallenge.baumit.com 
baumit.com 
 
 
 
Kontaktai spaudai: 
 

Günter Neubacher  
Rinkodaros skyriaus vadovas 
„Baumit Group“ 
 
Baumit Beteiligungen GmbH 
2754 Wopfing 156, Austria 
 
Tel. +43 (0) 501 888 – 1112 
g.neubacher@baumit.com 
www.baumit.com 
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