
                                                        
 

P L E N E R A S  „G E N I U S  L O C I  2 0 2 1“ 
Žvilgsnis į atnaujintą Trakų Vokės dvaro parką 

  

Seminaras-vaizdo konferencija  
TRAKŲ VOKĖS DVARO PARKO ATNAUJINIMO PATIRTIS IR PAMOKOS 

 

Plenero dalyviams, kraštovaizdžio architektūros projektų vadovams ir autoriams, savivaldybių 
administracijų specialistams, architektams,  techninės priežiūros specialistams, ekspertams, Trakų 

Vokės bendruomenei, plačiajai visuomenei 
 

Organizatoriai ir partneriai: Edouard‘o F. Andrė klubas Lietuvoje,  Kraštovaizdžio ir želdynų 

ekspertų grupė (KŽEG); VšĮ Trakų Vokės dvaro sodyba, VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ 
 

Seminaro-vaizdo konferencija su nuotoline transliacija programa, 2021 m. rugpjūčio 2 d.  
Trakų Vokės dvaro sodyba (vieta bus patikslinta) ir nuotolinis prisijungimas 

 

Laikas Pranešimo tema Pranešėjas, pranešėjai 

9.30–9.40 
Dalyvių prisijungimas, registracija, seminaro atidarymas ir 

pasveikinimas 

EFA klubo pirmininkė dr. Vaiva 
Deveikienė; 

VšĮ Trakų Vokės dvaro sodyba 
vadovė Ieva Šiušaitė 

9.40–10.20 
Parko rekonstrukcijos projekto autorių žodis: 

istorinės ir  meninės įžvalgos, sprendinių pagrindimas  
SĮ  „Vilniaus planas“ atstovė 

architektė Julija  

10.20–11.00 Arboristinių ir dendrologinių tyrimų apžvalga  
Renaldas Žilinskas, KŽEG ir 

 VšĮ „Vilniaus miesto parkai“  

 11.00–11.20                            P e r t r a u k a  

11.20–12.00 
Žvilgsnis į parko erdves ir elementus skulptoriaus akimis. 

Skulptūrinės erdvės samprata ir analizė  

Aušra Jasiukevičiūtė, Lietuvos 
dailininkų sąjungos Skulptūros 

sekcija  

12.00–12.40 
Centrinių rūmų ir parko spalvos – istorinė estetika ir 

autentika 
Dr. Vaiva Deveikienė, LKAS 

projektų vadovė 

 12.40–13.00                            P e r t r a u k a  

13.00–13.40  
Kas tinka ir kas nepatinka Trakų Vokės  bendruomenei? 

Kraštovaizdžio architektūros ekspertų žvilgsnis. Diskusija 
Trakų Vokės bendruomenės 

atstovai, kiti diskusijos dalyviai 

13.40–14.00 
Kas rašoma ir ką skaitome apie Trakų Vokės dvaro parką? 

Publikacijų apžvalga ir seminaro apibendrinimas 
Steponas Deveikis, KŽEG 

 

Būtina išankstinė registracija seminaro koordinatoriaus el. pašto adresu: lkasforumas@gmail.com (iki 2021-07-30) 
 

Dalyvavimas seminare-vaizdo konferencijoje nemokamas. Dalyviams ir pranešėjams įteikiamas kvalifikacijos 
tobulinimo seminaro dalyvio pažymėjimas. Bus galima įsigyti (nusipirkti) plenero ir seminaro organizatorių leidinių.  
Organizatoriai pasilieka teisę papildyti, patikslinti arba keisti seminaro darbotvarkę.  
 
Seminare bus galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu per MS TEAMS programą (prisijungimo nuorodą paskelbsime 
užsiregistravusiems). 
 
Organizatorių vardu – Steponas Deveikis, KŽEG direktorius 

mailto:lkasforumas@gmail.com

