Informacinis pranešimas apie LKAS mokymus 2021 m.
INFORMACINĮ PRANEŠIMĄ PARENGĖ:
LKAS Ekspertų tarybos pirmininkas dr. prof. Jonas Jakaitis

Įgyvendinant 2021 m. LKAS strateginio plano tikslus ir LKT remiamus įsipareigojimus, LKAS
Ekspertų tarybos pirmininkas Jonas Jakaitis LKAS Valdybos pavedimu informuoja apie LKAS mokymus
įgyvendintus 2021 m.
ĮDOMIOJI INFORMACIJA APIE MOKYMUS

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga įgyvendindama nuolatinio profesinio ugdymo
kraštovaizdžio architektūroje (KrArch) programą dalyvavo organizuojant tarptautinio (Baltijos jūros
regiono) bei nacionalinio lygmens skirtų tiek LKAS narių ugdymui, tiek plačiosios visuomenės
žinovystei didinti sekančias sesijas:

Tarptautiniai Baltijos jūros regiono kraštovaizdžio architektų asociacijų grupės nuolatinio
profesinio ugdymo mokymai 2021 m.
1 sesija 2021-05-281 tema: Landscape architecture for sustainable environment. Įrašas:
http://www.youtube.com/watch?v=v54F0YowOds 3‘52”. Lietuvai atstovavo prof. Gintaras Stauskis

1

Diskutuota KrArch darniais sprendimais (angl. Landscape architecture for sustainable environment). Vaizdo įrašas:
http://www.youtube.com/watch?v=v54F0YowOds

1

2 sesija 2021-09-172 tema: Functions and mission of SUDS for successful implementation. Įrašas:
https://youtu.be/Ccs2alPu_nE 3’54”. Lietuvai atstovavo prof. Gintaras Stauskis

3 sesija 2021-12-103 tema: Local plants in landscape architecture. Įrašas:
https://youtu.be/Hha7zqDM7IU 4’16”. Lietuvai atstovavo prof. Gintaras Stauskis ir dr. Darius
Ryliškis.

____________________________________________
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Diskutuota KrArch įgyvendinamumo tematikomis (angl. Functions and mission of SUDS for successful
implementation). Vaizdo įrašas: https://youtu.be/Ccs2alPu_nE
3
Diskutuota vietos želdynų ir kraštovaizdžio architektūros tema (angl. Local plants in landscape design). Vaizdo įrašas:
https://youtu.be/Hha7zqDM7IU
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Nacionalinio lygmens mokymai4:
1 sesija 2021-07-15: Kraštovaizdžio architektūra ir tvarios aplinkos kūrimas. Pranešimus padarė
šiomis temomis:
- dr. Gintaras Stauskis, Vilnius Tech prof. LKAS pirmininkas. Kraštovaizdžio architektūra ir statinių
tvarumo vertinimas;
- dr. Jonas Jakaitis, Vilnius Tech prof. LKAS ET pirmininkas, Valdybos narys. Šiuolaikinė
antropocentristinė mąstysena ir jos raidos tendencijos kraštovaizdžio architektūroje;
- Dr. Petras Grecevičius, LKAS, Klaipėdos universiteto prof. Lauko baldai ir įranga tvariai kraštovaizdžio
veiklai;
- Inga Liudvinavičienė, UAB Fixman. Vaikų žaidimo ir lauko sporto aikštelės kraštovaizdyje: tvarumo
aspektas;
- Dr. Vaiva Deveikienė, LKAS valdybos narė, Vilniaus m. savivaldybė. Kraštovaizdžio puoselėjimas per
priežiūrą. Vilniaus miesto atvejis;
- Dovilė Ivanauskienė, MB Urbinova. Tvarus želdinių pasirinkimas ir priežiūra. APB Apranga atvejis;
- Eglė Pipirė, UAB Betono mozaika. Betono gaminiai aplinkotvarkai – tvarių projektų kūrimui

2 sesija 2021-08-26: Tvarioji vandentvarka kraštovaizdžio architektūroje. Pranešimus padarė
šiomis temomis:
-

dr. Gintaras Stauskis, Vilnius Tech prof. LKAS pirmininkas. Tvarioji vandentvarka: nuo filosofijos prie
kraštovaizdžio architektūros sprendimų;

-

Dovilė Ivanauskienė, LKAS narė, MB Urbinova. Tvarioji vandentvarka miesto želdynuose.

-

Dr. Petras Grecevičius, LKAS, Klaipėdos universiteto prof. Pajūrio krantotvarkos iššūkiai tvarios
vandentvarkos kontekste.

3 sesija 2021-12-17: Šiuolaikinės kraštovaizdžio architektūros kryptys. Pranešimus padarė šiomis
temomis:
-

dr. Jonas Jakaitis, Vilnius Tech prof. LKAS ET pirmininkas, Valdybos narys. Šiuolaikinės kraštovaizdžio
architektūros raidos tendencijos;

-

dr. Gintaras Stauskis, Vilnius Tech prof. LKAS pirmininkas. Pagrindiniai kraštovaizdžio architektūros
projektų rengimo principai;

-

Alvydas Mituzas, Kraštov. arch., Valdybos narys Dažniausiai daromos klaidos rengiant kraštovaizdžio
tvarkymo projektus. Klaidos planuojant privačių asmenų sklypų aplinkotvarką;

-

Ramunė Baniulienė, Kraštov. arch. Valdybos narė, Kaip įrengti naujas paviršių dangas, nepažeidžiant
esamų medžių?

LKAS taip pat koordinavo kitų mokymų ir seminarų sklaidą LKAS nariams virtualiomis priemonėmis:
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Į mokymus dalyviai kviečiama registruotis nemokamai. Po mokymų pageidaujantiems išduodami mokymų klausytojo
pažymėjimai (2 val.). Mokymų vaizdo įrašai talpinami LKAS tinklalapyje www.lkas.lt
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-

2021-08-16 IFLA generalinė asamblėja. Lietuvai atstovavo LKAS pirmininkas prof. G. Stauskis;

-

2021-09-23 Paskaita „Baltijos jūros povandeninis kraštovaizdis“;

-

2021-10-28 Seminaras „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimo patirtys užsienio šalyse“;

-

2021-03-15. Vilnius Tech kartu su IFLA Europe ir dar keturiais akademiniais partneriais šiuo metu
vykdo tarptautinį studijų projektą InnoLAND. Jame siekiama sukurti kraštovaizdžio architektų
bendrąją kvalifikacijos platformą – Common Training Framework. Kviečiame LKAS narius dalyvauti
pristatymuose ir temų aptarimuose.
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