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

Sąjungos veiklos – kraštovaizdžio tvarkymo specialistų kvalifikacijos ugdymo ir
patirties sklaidos – planas 2016 m. (patvirtintas LKAS sueigoje)
Į 2006-12-20 Nr. (14) -4) D8-10487
Renginių ciklas skiriamas
kraštovaizdžio architektams, teritorijų planavimo specialistams,
želdynų projektavimo ir tvarkybos specialistams, universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojams,
savivaldybių administracijų specialistams.
Data
Vasario 5 d.
Kovo 25 d.
Balandis
Balandis

Tema
LKAS sueiga
CPD-LA mokymai „Kraštovaizdžio
architektūros kūrybiniai metodai“
Klaipėda
Kraštovaizdžio architektūros darbų
(projektų ir publikacijų) paroda Kaune
arba Vilniuje
Konferencija „Miestų želdynų
formavimas“
Klaipėda

Balandžio 17-24 d.

IFLA kongresas Turine ir
kraštovaizdžio architektų profesinio
ugdymo kelionė į Italiją

Gegužės 6 d.

Konferencija „K. Šešelgio skaitymai –
2016“ VGTU ArchFa

Burželio 3 d.

CPD-LA mokymai „Partnerių
dalyvavimas kraštovaizdžio architektūros
kūrime“ Vilnius

Gegužė – birželis

Seminaras Telšiuose
„Miesto ant septynių kalvų tvarkymo
patirtis“

Rugpjūčio 14-21 d.

Kraštovaizdžio architektų pleneras
„Genius Loci – Vietos dvasia“ Rietave

Rugpjūčio 18-20 d.

CPD-LA mokymai „Kraštovaizdžio
urbanistika: nauja kūrybos paradigma“

Rugsėjo 8-10 d.

Išvažiuojamasis seminaras „Želdynų
erdvė“ Rietavas – Plungė – Kretinga

Spalio 14-15 d.

Lapkričio 22 d.
Sausis – gruodis
Sausis – birželis

CPD-LA mokymai „Vanduo
kraštovaizdžio architektūroje“
Palanga
CPD-LA mokymai „Kraštovaizdžio
architektūra gyvenamųjų rajonų ateičiai“
Vilnius
Periodinio leidinio LKAS žinios leidyba
Leidinio Lietuvos kraštovaizdžio įvairovė:
Kraštovaizdžio architektūros objektai
savivaldybėse rengimas

Turinys
Ataskaitinė rinkiminė
Teorija, pavyzdžiai
Asociacija, transformacija, inversija
Praktinis pritaikymas (KU)
Aplinkos ministerijos kuruojamas
renginys, VGTU, ASU ir KU
Tarptautinė konferencija; pranešimai
ir mokslinių straipsnių leidinys
„Miestų želdynų formavimas“
Tęstinis tarptautinis projektas,
formuojantis Lietuvos KA įvaizdį
užsienyje.
Tyrėjų pranešimai KA tema, mokslo
žurnalas „Mokslas – Lietuvos
ateitis“
Teorija, pavyzdžiai
Praktinis tyrimas
Patirties pritaikymas
Išvažiuojamasis seminaras
savivaldybių kraštovaizdžio
tvarkymo specialistams.
Kuruojamas Aplinkos ministerijos
Trečiasis tarpdisciplininis kūrybinis
pleneras
Ištakos, teorija
Pavyzdžių tyrimo išvyka
Pritaikymas
Tradicinis renginys su individualia
programa savivaldybių
bendruomenėms ir kraštovaizdžio
architektams
Pavyzdžių apžiūra
Metodai ir sprendimai
Praktinis pritaikymas
Pavyzdžių apžiūra
Patirties analizė
Praktiniai pasiūlymai
Planuojama išleisti 4–6 numerius
Apdorojama, redaguojama 2015 m.
Lietuvos savivaldybių pateikta
medžiaga

