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LKAS sueigoje
LIETUVOS KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS VEIKLOS
STRATEGIJA 2011 – 2015 M.
LKAS strategija reikalinga Sąjungos veiklos konkrečių tikslų ir jų įgyvendinimo
priemonių nustatymui, rezultatų apibrėžtumui, veiksmų koordinavimui, siekiant efektyvesnio
Sąjungos Valdybos ir visų jos narių darbo.
PAGRINDINĖS SĄJUNGOS VEIKLOS SRITYS
1. MOKSLAS
Tikslas – pasiekti maksimaliai aukštą Kraštovaizdžio architektūros visų pakopų
universitetinių studijų ir mokslinių darbų lygį, užtikrinti galimybę tęstiniam mokymuisi ir
kvalifikacijos kėlimui.
Priemonės:
 LKAS sudėtyje steigti Mokslo darbo grupę arba komitetą.
 Dalyvauti Kraštovaizdžio architektūros studijų reglamento ir programų rengime.
 Inicijuoti įteisintus tęstinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo procesus.
 Sistemingai organizuoti mokslines - praktines konferencijas bei jų medžiagos leidybą.
 Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio universitetais, rengiančiais kraštovaizdžio architektus.
 Skatinti kraštovaizdžio architektūros studentų veiklą Sąjungos sudėtyje.
2. PROFESINĖ VEIKLA
Tikslas – pasiekti, kad kraštovaizdžio planavimo ir projektavimo srityje dirbtų specialiai
tam pasirengę
kraštovaizdžio architektai, atsakingi už projekto kokybę ir jo
įgyvendinimo rezultatus.
Priemonės:
 LKAS sudėtyje steigti Profesinės veiklos darbo grupę arba komitetą.
 Parengti profesinės etikos kodeksą.
 Dalyvauti įstatymų ir poįstatyminių aktų rengime, kurie lemia kraštovaizdžio architekto veiklą ir
projektų kokybę.
 Sukurti tarpusavio bendradarbiavimo veiksmų sistemą, sudarant sąlygas pradėti profesinę veiklą
naujai studijas baigusiems kraštovaizdžio architektams.
 Sukurti veiksmų sistemą, palankią asocijuotiems sąjungos nariams, siekiantiems gauti meno
kūrėjo statusą.
 Palaikyti ryšį su miestų ir rajonų savivaldybėmis, teikti kraštovaizdžio architektūros ekspertų
paslaugas ir konsultacijas.
 Siekti didesnio bendradarbiavimo su Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos dendrologų draugija
ir kitomis giminingomis asociacijomis.
 Siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo su Lietuvos Architektų rūmais, užtikrinant
kraštovaizdžio architektų profesinį savarankiškumą.
3. INFORMACINĖ SKLAIDA
Tikslas – siekti, kad būtų plačiai viešinamos ir profesionaliai pristatomos kraštovaizdžio
architektų idėjos ir geriausi jų darbai.
Priemonės:
 Sudaryti redakcinę kolegiją, rengiančią ar organizuojančią aktualius pranešimus, komentarus,
kitą informaciją, užtikrinančią įvairiapusį ir aktyvų tinklapio veikimą.






Atnaujinti LKAS tinklapį ir siekti operatyvesnės ir platesnės informacijos.
Tęsti profesinio leidinio „Lietuvos kraštovaizdžio architektų žinios“ , skatinant į jį rašyti kuo
daugiau prelegentų.
Sistemingas parodų ir seminarų plačiajai visuomenei organizavimas.
Straipsniai spaudoje ir profesinėje literatūroje bei kitose žiniasklaidos priemonėse.
4. TARPTAUTINIAI RYŠIAI

Tikslas – siekti, dalyvavimas tarptautinių kraštovaizdžio architektūros organizacijų
(IFLA, EFLA, ECLAS ir kt.) veikloje būtų naudingas Lietuvos kraštovaizdžio architektų
bendruomenei ir kraštovaizdžio architektūros plėtotei Lietuvoje.
Priemonės:
 LKAS sudėtyje steigti Tarptautinių ryšių darbo grupę arba komitetą.
 Nagrinėti iš tarptautinių organizacijų (ypač iš IFLA/EFLA) ateinančią informaciją, svarbiausiais
klausimais parengti apibendrintą informaciją lietuvių kalba.
 Palaikyti pastovų kontaktą su IFLA/EFLA organizacijomis, rengti atsakymus į jų pateiktus
klausimynus, siekiančius užtikrinti informacijos sklaidą.
 IFLA/EFLA informuoti apie Lietuvos kraštovaizdžio architektų veiklą, konferencijas, parodas,
konkursus ir kt.
 Organizuoti artimesnį bendradarbiavimą su Šiaurės ir Baltijos šalių kolegomis, ypač Latvijos ir
Estijos kraštovaizdžio architektų sąjungomis.
 Organizuoti profesines užsienio keliones ir susitikimus su tos šalies kraštovaizdžio architektais.
 Organizuoti tarptautinius profesinius renginius Lietuvoje.
 Palaikyti pastovius dalykinius ryšius su užsienyje studijuojančiais ar dirbančiais Lietuvos
kraštovaizdžio architektais, jų patirtį panaudojant Lietuvos labui.
5. BIUDŽETAS
Tikslas – sukurti Sąjungos veiklos finansavimo sistemą, užtikrinančią jos veiklos
galimybes, įgyvendinant pagrindinius tikslus.
Priemonės:
 LKAS sudėtyje steigti Iždininko darbo grupę, kuri turėtų parengti finansavimo sistemos projektą
ir organizuotų jo vykdymą.
 Užtikrinti nario mokesčio surinkimą.
 Meno kūrėjų rėmimo lėšų įsisavinimas ir paskirstymas.
 Paraiškų ir projektų kitiems finansavimo šaltiniams gauti ir įsisavinti rengimas.
 Ieškoti rėmėjų tarp privačių kompanijų, sudarant sąlygas jiems reklamuoti savo veiklą Sąjungos
tinklapyje, renginiuose ir kt.
 Sukurti Sąjungos teikiamų apmokamų paslaugų sistemą (pvz. ekspertų darbo apmokėjimas,
konkursų, konferencijų organizavimas).
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