
                                       
 

Nuotolinė mokslinė ir praktinė konferencija  
KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO IR MEDŽIŲ SENOLIŲ PRIEŽIŪROS IŠŠŪKIAI 

 

Saugomų teritorijų direkcijų, savivaldybių administracijų specialistams, miestų ir 
miestelių tvarkymo įmonių vadovams, kraštovaizdžio architektams ir ekspertams, 

akademinei bendruomenei 
Organizatoriai ir partneriai: Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė, Valstybinė saugomų teritorijų 

tarnyba, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Klaipėdos universitetas 

Nuotolinė transliacija, 2020 m. gruodžio 15 d.  
 

Laikas Pranešimo tema Pranešėjas, pranešėjai 

9.50–10.00 
Dalyvių prisijungimas, registracija, konferencijos 

atidarymas ir pasveikinimas 
 

10.00–10.20 
Kraštovaizdžio morfostruktūros išskirtinumo nustatymo 

galimybių beieškant  
Prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas 

(VU), Agnė Jasinavičiūtė (VU, VSTT)  

10.20–10.40 
Darnumo estetika šiuolaikinėje kraštovaizdžio 

architektūroje  
Dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, 

Aurelija Daugėlaitė (KTU) 

10.40–11.00 
Lietuvos rekreacinio kraštovaizdžio kaitos tendencijos: 

Lietuvos pajūrio rekreacinio regiono atvejis  

Dr. Jonas Abromas, prof. dr. Petras 
Grecevičius, Aurelija Jankauskaitė 

(KU)  

11.00–11.20 Kūrybinių priemonių problema  formuojant kraštovaizdį 
Dr. Vaiva Deveikienė (LKAS, 

VGTU) 

11.20–11.30  Diskusija, sesijos apibendrinimas  

 11.30–14.00                            P e r t r a u k a  

14.00–14.20 
Architekto ir kraštovaizdžio architekto atsakomybė 
nesibaigia vien tik užsakovo interesų atstovavimu 

Povilas Marozas (Vilnius,  
Space-Time Studio) 

14.20–14.40 
Gamtos paveldo objektų – medžių senolių tvarkymo ir 

priežiūros metodinės problemos 
Renaldas Žilinskas (KŽEG, 

Lietuvos arboristų asociacija) 

14.40–15.00 
Arboristika ir kraštovaizdžio architektūra – poleminės 

įžvalgos 
Steponas Deveikis (KŽEG, LKAS) 

15.00–15.20 
Stelmužės ir Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolai – dvi 

legendos, du likimai 
Dr. Julius Bačkaitis, Kšištof Godvod 

(VDU ŽŪA, KŽEG) 

15.20–15.30  Diskusija. Sesijos ir konferencijos apibendrinimas  

 

Būtina išankstinė registracija konferencijos koordinatoriaus el. pašto adresu: lkasforumas@gmail.com 
 

Konferencijos dalyvio mokestis – 12 eurų – turi būti sumokamas pavedimu į organizatorių (KŽEG) sąskaitą  
LT76 7300 0101 5754 1820 (Swedbank), nurodant dalyvio vardą ir pavardę ir mokėjimo paskirtį „už konferenciją“. 
Organizatorių atstovai ir nariai konferencijoje dalyvauja nemokamai.  
 

Dalyviams ir pranešėjams įteikiamas konferencijos dalyvio pažymėjimas ir naujas leidinys Kraštovaizdžio 
architektūra – teorijos ir praktikos aspektai (spaudinys arba elektroninė versija, pdf). 
Organizatoriai pasilieka teisę papildyti, patikslinti arba keisti konferencijos sesijų darbotvarkę.  
Konferenciją galima bus stebėti nuotoliniu būdu per MS TEAMS programą (prisijungimo nuorodą paskelbsime 
užsiregistravusiems). 


