TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA*
“Urbanizuotose teritorijose augančių medžių būklės vertinimo
aktualijos“
2017 m. rugsėjo 22 d.

PROGRAMA
9.00 – 9.30
9.30 – 9.45

9.45 – 10.15

10.15 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.40
11.40 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 14.00
14.00 – 17.00

Registracija**
Įžanginis žodis
dr. Vaidotas Lygis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) direktorius
Renaldas Žilinskas, Lietuvos arboristų asociacijos (LARA) direktorius
LR Aplinkos ministerijos atstovas (tikslinama)
„Urbanizuotų teritorijų želdynų tvarkymo problemos ir detalaus (instrumentinio)
medžių būklės vertinimo poreikis Lietuvos didžiųjų miestų savivaldybėse“
Giedrė Čeponytė, Vilniaus m. sav. Administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio vedėja
Radeta Savickienė, Kauno m. sav. Administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
„Miesto želdynų ekosisteminių funkcijų vertinimas – galimybės ir iššūkiai“. Algirdas
Klimavičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir kraštovaizdžio departamento
direktoriaus pavaduotojas
„Miesto medžių rizikos faktorių nustatymo metodika. Praktiniai pastebėjimai
naudojant akustinį tomografą“. Dr. Remigijus Bakys, KMAIK direktoriaus pavaduotojas,
diplomuotas fitopatologas
„Akustinės tomografijos duomenų tikslumo pagerinimo galimybės“. Dr. Gintaras
Visalga, Alytaus miškų urėdija, urėdo pavaduotojas, Aleksandro Stulginskio universitetas
Kavos pertraukėlė
“Medžių kamieno lankstumo ir bazinio tvirtumo testas. Metodika, naudojimas,
praktiniai pastebėjimai” Jerzy Stolarczyk, Vroclavo arboristikos mokyklos EKO-TREK
direktorius, Lenkija
„Rezistografo panaudojimas nustatant medžių būklę. Praktiniai pastebėjimai". Sergej
Palčikov, susivienijimo “Zdorovyj les” prezidentas, Maskva, Rusijos Federacija
Pietūs
Įrangos demonstravimas ir arboristikos specialistų komentarai Vilniaus Sapiegų rūmų
parke (šalia VSTT, kur vyks konferencija):
1 sekcija –– Medienos puvinio skenavimas horizontaliame kamieno pjūvyje akustiniu
tomografu ARBOTOM. Dr. Remigijus Bakys (KMAIK), Jerzy Stolarczyk (EKO-TREK)

17.00 – 17.30

2 sekcija – Rezistografo demonstracija. Sergej Palčikov (susivienijimas “Zdorovyj les”)
3 sekcija – Medžių kamieno lankstumo ir bazinio tvirtumo testas. Jerzy Stolarczyk ir EKOTREK komanda, LARA komanda
Arboristų komentarai apie tolimesnius medžių priežiūros veiksmus, nustačius jų būklę
demonstruojamais prietaisais. Renaldas Žilinskas (ETW sertifikuotas arboristas, LARA
direktorius), Vroclavo arboristikos mokyklos EKO TREK ir susivienijimo „Zdorovyj les“
atstovai.
Diskusija, konferencijos aptarimas.

*Konferencija vyks Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Nacionaliniame
lankytojų centre - Antakalnio g. 25, Vilnius.
**Konferencijos dalyvio registracijos mokestis – 50 EUR. Dalyvių registracija
vyksta el. paštu info@arboristuasociacija.lt, nurodant dalyvio vardą, pavardę,
organizacijos pavadinimą, pareigas, rekvizitus sąskaitai apmokėjimui. Rekvizitai
dalyvio registracijos mokesčiui sumokėti (mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti
„Konferencijos dalyvio mokestis“):

Gavėjas: Lietuvos arboristų asociacija
Įmonės kodas: 303459428
Įmonės registracijos adresas: Vismaliukų g. 66, Vilnius
Sąskaitos nr.: LT924010051002257967 (AB DNB bankas)

