Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, LKAS
………………

Tęstinio mokymo
– kraštovaizdžio tvarkymo specialistų kvalifikacijos ugdymo –
2007-01-15 Nr. Z-31
seminarų planas 2015 m.
Į 2006-12-20 Nr. (14) -4) D8-10487
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga kartu su socialiniais partneriais
– Lietuvos savivaldybių asociacija, Aplinkos ministerija, Vilniaus Gedimino technikos
universitetu, Klaipėdos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu ir kitais –
siekdama ugdyti Lietuvos kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo, kraštovaizdžio
architektūros, želdynų tvarkybos specialistų kvalifikaciją,
2015 m. organizuoja tęstinio mokymo seminarų ir kitų renginių ciklą.
Seminarų ciklas skiriamas
kraštovaizdžio architektams, teritorijų planavimo specialistams,
želdynų projektavimo ir tvarkybos specialistams, universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų
dėstytojams, savivaldybių administracijų specialistams.
Data ir vieta

Tema

Turinys
ArcGIS Online sistemos apžvalga,
pagrindinės aplikacijos ir pagrindiniai
nustatymai; ArcGIS Online paskyros
portalas; GIS turinys ir duomenų
galerija – žemėlapių, duomenų sluoksnių
(internetinių paslaugų) ir aplikacijų
paieška, modeliavimas ir kt. pagal UAB
„HNIT-Baltic“ programą.
Viešųjų pirkimų įstatymo paskirtis ir
pagrindinės nuostatos.
Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo
galimybės ir ypatybės skelbiant
projektavimo konkursus.
Projektavimo konkursų dalyvių teisės ir
pareigos – savivaldybių viešųjų pirkimų
komisijų ir kraštovaizdžio architektų
požiūriu. Konkursų organizavimo atvejų
analizė.
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
miestų ir rekreacinės miškininkystės
mokslininkų įžvalgos.
Suinteresuotų šalių požiūriai ir
visuomenės diskursas.
Kraštovaizdžio architektūros priemonių
ir sprendinių tikslingumas.

2015 m. sausio 22 d.,
Vilnius, UAB „HNITBaltic“

CPD-LA projekto pilotinis seminaras
„Informacinių technologijų taikymo aktualijos:
Geografinių informacinių sistemų taikymas
kraštovaizdžio architektūros uždaviniams
spręsti.

2015 m. vasario 26 d.,
Vilnius, VGTU

CPD-LA projekto pilotinis seminaras
„Kraštovaizdžio architektūros teisiniai
aspektai:
Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo aktualijos ir
galimybės kraštovaizdžio architektūroje“

2015 m. kovo pab.–
balandžio pradž.,
Kaunas, ASU

Seminaras
„Miestų miškų ir parkų tvarkymo aktualijos“

2015 m. balandžio
22–23 d., Klaipėda

Konferencija
„Miestų želdynų formavimas“

Tarptautinė konferencija; pranešimai ir
mokslinių straipsnių leidinys „Miestų
želdynų formavimas“.

2015 m. gegužės pab.
– birželio pradžia,
Vilnius, Šiauliai arba
kt. miestas

Seminaras
„Miesto parkas – ekologinio ir urbanistinio
sprendinio balanso problema. Natūros ir
kultūros santykis miestų ir miestelių
struktūroje“

Tvarios miesto aplinkos samprata.
Miesto parkas kaip kompensacinio ir
rekreacinio miestovaizdžio elementas.
Tikslingumas kaip investavimo į
kraštovaizdžio architektūros objektus
vertinimo kriterijus.
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2015 m. liepos
9-11 d.,
Birštonas

CPD-LA projekto pilotinių seminarų ciklas:
Kraštovaizdžio architektūros teoriniai ir
praktiniai aspektai: planavimas, viešosios
erdvės, meniniai principai.

Pagal CPD-LA projekto pilotinių
seminarų programą.

2015 m. liepa

Kraštovaizdžio architektų profesinio ugdymo
kelionė Olandiją.

2015 m. rugpjūčio
pab. – rugsėjo pr.,
Rokiškis
2015 m. rugsėjis,
Rokiškis

Kraštovaizdžio architektų pleneras „Genius
Loci – Vietos dvasia“

Tęstinis tarptautinis projektas,
formuojantis Lietuvos KA įvaizdį
užsienyje.
Antrasis tarpdisciplininis kūrybinis
pleneras.

Išvažiuojamasis seminaras „Želdynų erdvė“
Rokiškyje ir Rokiškio rajone. CPD-LA
baigiamoji konferencija

2015 m. lapkritis,
Kaunas, ASU

Kraštovaizdžio architektūros forumas ’2015
„Kraštovaizdžio architektūra – profesijos
horizontai ir sinergija“
Kraštovaizdžio tvarkybos ir kraštovaizdžio
architektūros aktualijos

2015 m. gruodis,
Vilnius, VGTU

Kraštovaizdžio architektūros studijų
aktualijos: tęstinio profesinio augimo planas

2015 m. spalio 15 ir
16 d., Vilnius

Tradicinis renginys su individualia
programa savivaldybės bendruomenei ir
kraštovaizdžio architektams.
CPD-LA rezultatų pristatymas.
Konferencija, skirta E. Andrė gimimo
175-osioms metinėms ir LKAS veiklos
dvidešimtmečio sukakčiai paminėti.
Praktinių pavyzdžių ir projektų
aptarimas. Medžių ir krūmų asortimento
rekomendacijos.
Metodinės ir praktinės patirties
apibendrinimas;
Naujausios tendencijos ir uždaviniai.

Seminaro dalyviams bus įteikiami kvalifikacijos kėlimo (seminaro, konferencijų) pažymėjimai.
Registracija. Norintys dalyvauti seminaruose ir konferencijose, turi užsiregistruoti pranešimu į
elektroninį paštą: LKASforumas@gmail.com iki kiekvienam seminarui nustatytos datos.
Detalesnė informacija ir pasiteiravimai: elektroniniu paštu: LKASforumas@gmail.com
Seminarų organizatoriai ir koordinatoriai

Tęstinio mokymo projektui pritarta LKAS valdyboje 2014-11-07
Atnaujintas ir detalizuotas 2015-03-02
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