Rekomenduojamų specialistų, kuriuos prie savivaldybės veikianti Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija gali pasitekti atliekant
želdinių ekologinės ar estetinės svarbos įvertinimą (želdinių būklės ekspertizę), sąrašas
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Telefonai

Elektroninio pašto adresas

1.

Jonas Abromas

Klaipėdos universitetas
Menų akademija
Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga

(8-46) 39 8732
(8-611) 81916

jonasabromas@yahoo.com

2.

Milda Aidukaitė

(8-686) 48551

3.

Julius Bačkaitis

Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga
Aleksandro Stulginskio
universiteto Miškų ir
ekologijos fakultetas

mildlapis@takas.lt
idejaviridis@gmail.com
zeldiniail@gmail.com

4.

Remigijus Bakys

Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos
kolegija

(8-37) 38 3082
(8-673) 52 052

r.bakys@kmaik.lm.lt

5.

Asta Baliuckienė

Augalų genų bankas

(8-614) 36405

agb@mi.lt

(8-680) 39 222

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)
Želdinių estetinės ir
fizinės būklės
vertinimas, žalioji
infrastruktūra

Želdinių būklės
vertinimas. Želdinių
esamo ir/ar galinčio
atsirasti laike žalingo
poveikio vertinimas.
Želdinių gerinančių
aplinkos estetiką
vertinimas
Želdinių ekologinės
svarbos įvertinimas
(visi punktai)

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

Doc. dr. Meno kūrėjas, Kraštovaizdžio
architektūros magistras, Lietuvos
kraštovaizdžio architektų sąjungos narys

Miškotyros krypties mokslų daktaras. Nuo
2008 m. želdinių būklės ekspertas želdynų
ir želdinių inventorizavimo klausimais.
Virš
30
želdinių
ir
želdynų
inventorizavimo ir tvarkymo projektų
autorius. Dvarų parkų dendrologinių
tyrimų vykdymas. Ąžuolų gamtos
paminklų mokslinių tyrimų vykdymas ir
kt.
Miško ūkio bakalauras, 1999, LŽŪU
Miškininkystės magistras, 2001, ASU
Miškotyros (miško fitopatologijos) mokslų
dakrtaras, 2013, SLU, Švedija
Atlieka medžių vertinimą „Arbotom“
prietaisu, teikia rekomendacijas
LŽŪA, biomedic. m . daktarė

2

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

6.
7.

Darius Baronas
Valerija
Baronienė

8.

Gediminas
Brazaitis

9.

Aloyzas Ramunis
Budriūnas
Idalija Buzienė
Jadvyga Janina
Čeplinskienė
Laima Česonienė

10.
11.
12.
13.
14.

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Telefonai

Elektroninio pašto adresas

(8-646) 68 509
(8-37) 383557
(8-620) 61834

baronasda@gmail.com

Aleksandro Stulginskio
universiteto Miškų ir
ekologijos fakultetas

(8-37) 75 2281

gediminas.brazaitis@asu.lt

Aleksoto bendruomenės
centro želdinių komisija
Kauno kolegija
buv. d. Valstybinė
augalininkystės tarnyba
Vytauto Didžiojo
universitetas
Stasė Dapkūnienė VU BS; AGB
Algis Davenis
Lietuvos arboristikos
centras

(8-37) 392836
(8-686) 35271
(8-670) 85972
(8-682) 35931

r.budriunas@gmail.com

(8-37) 752202

laima.cesoniene@asu.lt

(8-683) 17728
(8-699) 88 304

stase.dapkuniene@bs.vu.lt
algis.davenis@arboristai.lt

VĮ Dubravos
eksperimentinėsmokomosios miškų
urėdijos arboretumas

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)

arboretumas@dumu.lt
betweenaround@gmail.com

idalija.bu@gmail.com
zolesjc@gmail.com

Biologinės įvairovės
apsauga želdynuose

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

VU biologės diplomas, biomedicinos
daktaro laipsnis už botanikos darbą apie
sumedėjusius dekoratyvinius augalus,
dešimtys mokslinių ir populiarių straipsnių
bei pranešimų mokslinėse konferencijose,
39 metų dendrologės darbo patirtis Kauno
botanikos sode ir Dubravos EMMU
arboretume, Lietuvos dendrologų
draugijos ir jos valdybos narė
Disertacija apginta 2003 miškotyros
krypties. Lietuvos ornitologų draugijos,
Lietuvos teriologų draugijos, Tarptautinės
medžiotojų biologų draugijos narys.
Aplinkos ministerijos leidinio „Raudoni
lapai“ redakcinės
kolegijos
narys.
Lietuvos Raudonosios knygos komisijos
narys

LŽŪU, miškininkystės mgstr.
LŽŪA, biomedic. m. daktarė

VU, biomedic. m. daktarė

3

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Telefonai

Elektroninio pašto adresas

15.

Vaida Vaitkutė
Eidimtienė

Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos
kolegija

(8-37) 38 3082
(8-612) 50808

vevaida@gmail.com

16.

Jonas Genys

(8-46) 398731

direktorius@mlimuziejus.lt

17.

Juozas Girinas

(8-686) 17177

juozas.girinas@asu.lt

18.

Kšištof Godvod

Klaipėdos universitetas
Menų akademija
Mažosios Lietuvos
istorijos muziejus
Aleksandro Stulginskio
universitetas
Aleksandro Stulginskio
universiteto Miškų ir
ekologijos fakultetas

(8-600) 65 622

godvod@gmail.com

19.

Rita
Goliakovienė
Petras
Grecevičius

Klaipėdos Botanikos
sodas
Klaipėdos universitetas
Menų akademija
Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga

(8-676) 30886

guobrita@gmail.com

20.

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)
Želdinių ekologinės
svarbos įvertinimas
(visi punktai)
Istorinių parkų
vertinimas,
kultūriniai
kraštovaizdžiai

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

Kraštotvarkos magistras, KU (2004)
Menotyros mokslo krypties KU ir VGTU
Jungtinės doktorantūros studijos (20142020)
Projektuoja želdynus, konsultuoja
Prof. dr., archeologas

LŽŪA, miškininkystės mgstr.

Želdinių būklės
vertinimas. Želdinių
esami ir/ar galinčio
atsirasti laike žalingo
poveikio vertinimas.
Želdinių gerinančių
aplinkos estetiką
vertinimas

(8-46) 398731 petras.grecevicius@gmail.com Želdynų sistemų ir
(8-685) 49924 petras.grecevicius@ku.lt
istorinių parkų
sisteminis
vertinimas, želdinių
estetinės būklės

Miškininkystės magistras. Vykdė apie 25
savivaldybių
želdinių
ir
želdynų
inventorizavimo darbus. Dvarų parkų
dendrologinių tyrimų vykdymas. Ąžuolų
gamtos paminklų mokslinių tyrimų
vykdymas ir kt.

VDI, landšaft. arch. mgstr.
Prof. Dr. Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjungos ekspertų tarybos
narys, meno kūrėjas, atestuotas architektas
(atest. A927, AP927)
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Eil.
Nr.

21.

Vardas, pavardė

22.

Banga
Grigaliūnaitė
Karolis Grušas

23.

Jonas Jakaitis

24.

Laimutis
Januškevičius

25.

Stasys
Juknevičius
Vaidas
Juknevičius
Regina Juodkaitė

26.
27.

28.

Vidmantas
Pranas Jūronis

29.

Rimvydas

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Draugija „Žaliuojanti
Vilnija“
Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga
Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga
Kauno technikos
universitetas; Kauno
miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegija
buv. d. ASU profesorius

Telefonai

Elektroninio pašto adresas

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)
vertinimas, žalioji
infrastruktūra

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

banga@botanika.lt
(8-652) 91324

karolis.grusas@su.lt

(8-698) 77781

jonas.jakaitis@vgtu.lt
jakaitis.jonas@gmail.com
laimis_jan@yahoo.com

http://www.lkas.lt/lt/Turinys/ekspert%C5
%B3-taryba-0

(8-676) 00672

jukstasys@gmail.com

LŽŪA, biomedic. m. daktaras

Lietuvos dendrologų
draugija
Vilniaus universiteto
Botanikos sodo Vingio
skyrius

(8-615) 68708

vaidas.juknevicius@su.lt

(8-5) 2330160

regina.juodkaite@gmail.com

Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto
botanikos sodas
buv. Dubravos EMU

(8-37) 420389

v.juronis@bs.vdu.lt

(8-657) 78018

rimvydas.kareiva@gmail.co

(8-37) 383 082
(8-698) 73718

LŽŪA, biomedic. m. daktaras

Kompleksinis
želdinių ekologinės
ir estetinės svarbos
įvertinimas

Biomedicinos mokslų dr. (specializacija
botanika); VU Botanikos sodo Vingio
skyriaus vedėja nuo 2002 m. padalinio
vadovė; jaunesnioji mokslo darbuotoja;
Lietuvos gėlininkų sąjungos pirmininkė

LŽŪA miškininkystė mgstr.
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Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

30.

Kareiva
Filomena
Kavoliutė

31.

Asta Klimienė

32.

Jurga
Kučinskienė

33.
34.

Danguolė
Liagienė
Aurelija
Lozuraitienė

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

VU ChGF
Geomokslų institutas
Geografijos ir
kraštotvarkos katedra
Klaipėdos universiteto
Botanikos sodas
Klaipėdos valstybinės
kolegija

Individ. veikla, miestų
želdynų projektai
Aleksandro Stulginskio
universitetas

Telefonai

Elektroninio pašto adresas

(8-656) 38135

m
filomene.kavoliute@gf.vu.lt

(8-616) 40371

asta.klimiene@ku.lt

(8-650) 18320

j.kucinskiene@kvk.lt

(8-614) 58835
(8-687) 90831

danguole.liagiene@gmail.co
m
a.lozuraitiene@gmail.com

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)

 Želdinių teigiamas
ir
neigiamas
poveikis
aplinkos
estetikai.
 Želdiniai,
gerinantys aplinkos
estetiką
(darantys
teigiamą
poveikį
aplinkos estetikai.
 Želdiniai, darantys
šiuo metu ar galintys
daryti laike neigiamą
poveikį
aplinkos
estetikai.

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

Technologijos mokslų srities aplinkos
inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo
krypties mokslo daktaro laipsnis
Želdynų projektų rengimo vadovo
atestatas (Nr.6)

VU, biologijos m. magistrė
VDI, landšaft. arch. mgstr.
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Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Telefonai

Elektroninio pašto adresas

35.

Vaidotas Lygis

Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos
kolegija

36.

Alvydas Mituzas

alvydas.mituzas@lkas.lt

37.

Povilas
Mulerčikas

Kraštovaizdžio
architektų sąjunga
Aleksandro Stulginskio
(8-609) 93 937
universiteto Agronomijos
fakultetas

38.

Mindaugas
Navasaitis

(8-699) 84784

laminava@gmail.com

39.

Rita Nekrošienė

buv. d. Aleksandro
Stulginskio
universitetas docentas,
dendrologija
Klaipėdos universiteto
Botanikos sodas

(8-46) 398833
(8-614) 68947

bs@ku.lt

(8-37) 38 3082
(8-609) 62894

40.

Irena Noreikienė

Vilniaus universiteto
Botanikos sodas

(8-5) 2193219
(8-686) 19048

41.

Kęstutis
Obelevičius

VDU KBS, vyresn.
kolekc. kuratorius

(8-611) 14472

v.lygis@kmaik.lm.lt

povilas.mulercikas@asu.lt

rita.nekrosiene@mail.ru
irenanor@hotmail.com

obelkestux@gmail.com

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)
Želdinių ekologinės
svarbos įvertinimas
(visi punktai)

Želdinių būklės
įvertinimas (ligos ir
kenkėjai)

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

Miško ūkio bakalauras, 1997, LŽŪU
Miškininkystės magistras, 1999, ASU
Miškotyros (miško fitopatologijos) mokslų
dakrtaras, 2005, SLU, Švedija
Atlieka medžių vertinimą „Arbotom“
prietaisu, teikia rekomendacijas

Disertacija apginta 2003 m. entomologijos
tema. Dėstomos paskaitos apie miškų ir
žemės ūkio kenkėjus bei augalų apsaugą.
Atliekami moksliniai tyrimai apie kenkėjų
bioekologiją, sistematiką bei žalingumą
LŽŪA, biomedic. m. daktaras

Kompleksinis
želdinių ekologinės
ir estetinės svarbos
įvertinimas

VU Botanikos sodo direktoriaus
pavaduotoja (nuo 2006 m.), Dendrologijos
skyriaus specialistė (1981-2003 m.),
Lietuvos Dendrologų draugijos valdybos
narė nuo 1991 m.
VVPI, biologija, ž.ū. mgstr.
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Eil.
Nr.

42.
43.

44.

45.

Vardas, pavardė

Sigutis
Obelevičius
Mantas
Pilkauskas

Regimantas
Donatas
Pilkauskas
Artūras Poškus

46.

Regina
Prapiestienė

47.

Vitalija
Pribušauskaitė
Arvydas
Rutkauskas
Darius Ryliškis

48.
49.

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Telefonai

Anykščių savivaldybė

(8-698) 02747

Aleksandro Stulginskio
universiteto Miškų ir
ekologijos fakultetas
Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga
Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga
Indiv. veikla,
želdininkystė
VU ChGF
Geomokslų institutas
Geografijos ir
kraštotvarkos katedra
VU Bot. sodas,
kolekcijų kuratorė
Lietuvos dendrologų
draugija
Vilniaus universiteto
Botanikos sodas

Elektroninio pašto adresas

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

VVPI, biologija, ž.ū. mgstr.

(8-37) 75 2281
(8-615) 78995

sigutis.obelevicius@anykscia
i.lt
m.pilkauskas@gmail.com
Želdinių ekologinės
svarbos vertinimas,
želdinių estetinės
svarbos vertinimas

(8-618) 84015

uabzeldynai@yahoo.com

http://www.lkas.lt/lt/Turinys/ekspert%C5
%B3-taryba-0

Miškininkystės magistras, Želdynų
projekto rengimo vadovas (atestatas Nr. 4)

LŽŪA, miškininkystė mgstr.

(8-687) 74077
(8-603) 47590

artaplinka.po77@gmail.com
regina.prapiestiene@gf.vu.lt

(8-678) 29077

vitapri@gmail.com

(8-37) 215093
(8-698) 15477
(8-614) 84355

arvydasru@gmail.com
darius.ryliskis@bs.vu.lt

Kauno kolegija, želd. dizainas

Kompleksinis
želdinių ekologinės
ir estetinės svarbos
įvertinimas

Biomedicinos mokslų dr.(specializacija
botanika); VU Botanikos sodo mokslo
darbuotojas Dendrologijos sk. vedėjas
2003-2011; Vilniaus kolegijos
Agrotechnologijų fakulteto doc. (dėstomi
dalykai dendrologija, dekoratyviniai
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Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Telefonai

50.

Antanas Sebeckas Klaipėdos universitetas
Menų akademija
Palangos Birutės parkas

51.

Loreta
Semaškienė

Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos
kolegija

(8-37) 38 3082
(8-687) 10081

52.

Virginijus
Skardžiukas
Ričardas
Skorupskas

Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga
VU ChGF Geomokslų
institutas Geografijos ir
kraštotvarkos katedra
Vilniaus universiteto
Botanikos sodas

(8-614) 90409

53.

54.

Audrius Skridaila

(8-46) 39 8732
(8-620) 90075

(8-620) 10189

(8-5) 2193133
(8-614) 84 355

Elektroninio pašto adresas

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)

antanas.sebackas@gmail.com Istorinių parkų
vertinimas, želdinio
estetinės būklės
vertinimas
l.semaskiene@kmaik.lm.lt
Želdinių ekologinės
svarbos įvertinimas
(išskyrus 8.2; 9.7
papunkčius)
virginijus.skardziukas@gmai
l.com
ricardas.skorupskas@gf.vu.lt

audrius.skridaila@gf.vu.lt

Kompleksinis
želdinių ekologinės
ir estetinės svarbos
įvertinimas

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

augalai, augalų auginimo technologijos)
Miškininkas

Miško ūkio inžinierė, 1994, LŽŪU
Miškotyros mokslų daktaras, 2006, AASU
Lietuvos dendrologų draugijos narė
(LDD), LDD valdybos narė
Atlieka želdinių inventorizaciją
http://www.lkas.lt/lt/Turinys/ekspert%C5
%B3-taryba-0

Biomedicinos mokslų dr. (specializacija
botanika);
VU
Botanikos
sodo
direktorius/vyr.
mokslo
darbuotojas;
Tarptautinės dedrologų draugijos narys;
Leidinio lenkų kalba - „Rocznik
Dendrologiczny“ redakcinės kolegijos
narys; Lietuvos dendrologų draugijos
valdybos narys; Invazinių organizmų
Tarybos prie LR aplinkos ministerijos
narys; Nuolatinės augalų nacionalinių
genetinių išteklių komisijos narys; turi
miškų ūkio inžinieriaus (bakalauro)
kvalifikaciją; 1985-2002 m. vadovavo VU

9

Vardas, pavardė

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Telefonai

55.

Vilija Snieškienė

(8-37) 295 287

vilija.snieskiene@vdu.lt

56.

Antanas
Stackevičius
Lina Straigytė

Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto
Botanikos sodas
Draugija „Žaliuojanti
Vilnija“
Aleksandro Stulginskio
universiteto Miškų ir
ekologijos fakultetas
Lietuvos dendrologų
draugija

(8-630) 74669
(8-37) 75 2281

a.stackevicius@gmail.com
stackeviciene@yahoo.com
lina.straigyte@asu.lt

VU ChGF
Geomokslų institutas
Geografijos ir
kraštotvarkos katedra
Klaipėdos universitetas
Menų akademija
Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga

(8-699) 12459

rasa. simanauskiene@gf.vu.lt

(8-46) 39 8732
(8-611) 46462

Aleksandro Stulginskio
universiteto Miškų ir
ekologijos fakultetas
Lietuvos dendrologų

(8-684) 32 828

Eil.
Nr.

Elektroninio pašto adresas

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

BS Dendrologijos skyriui.

57.

58.

Rasa
Šimanauskienė

59.

Ramunė
Olišauskaitė
Urbonienė

60.

Tadas Vaidelys

Draugijos „Žaliuojanti Vilnija“
pirmininkas

Želdinių ekologinės
svarbos (želdinių
poveikio aplinkai)
vertinimas, želdinių
estetinės svaros
vertinimas

Miškotyros krypties mokslų daktaras.
Moksliniai tyrimai miesto želdinių
paplitimo, būklės srityse. Dalyvavimas
tarptautinėje veikloje, konferencijose
„Miesto žaliųjų infrastruktūrų“ klausimais.
Knygų, mokslinių straipsnių dendrologine
tema bendraautorė

remuneuo@gmail.com

Želdinių estetinės ir
fizinės būklės
vertinimas

Doc. Meno kūrėja, Kraštovaizdžio
architektūros magistras, Lietuvos
kraštovaizdžio architektų sąjungos narys

tadas.vaidelys@asu.lt

Želdinių ekologinės
svarbos vertinimas

Miškininkystės magistras. Moksliniai
tyrimai tematika „Vietinių medžių rūšių
augimo ypatumai miesto želdynų tipuose“.
Mokslinių straipsnių dendrologine tema ir
knygų želdinimo tema bendraautorius.
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Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Telefonai

Elektroninio pašto adresas

Viena ar kelios
konkrečios želdinių
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)

Dalyvavimas konferencijose, stažuotėse
Italijoje, Švedijoje „Miestų žaliųjų
infrastruktūrų“ tematika.

draugija
61.

Ingrida
Vainauskienė

62.

Vidmantas
Verbyla
Jonas
Volungevičius

63.

64.

Remigijus
Žalkauskas

65.

Rima
Žebrauskaitė
Renaldas
Žilinskas

66.

Želdintojų ir
dekoratyvinių augalų
augintojų asociacija
Valstybinė miškų
tarnyba
VU ChGF
Geomokslų institutas
Geografijos ir
kraštotvarkos katedra
Aleksandro Stulginskio
universiteto Miškų ir
ekologijos fakultetas

Informacija apie turimą
kvalifikaciją, sertifikatus

ingrida.vainauskiene@gmail.
com
(8-682) 23747

vidmantas.verbyla@amvmt.lt

(8-682) 15520

jonas.volungevicius@gmail.c
om

(8-37) 75 2281

remigijus.zalkauskas@asu.lt

Kauno MU

(8-687) 42125

medelynas@kaunmu.lt

Lietuvos arboristų
asociacija

(8-686) 94 595

info@arboristuasociacija.lt

LŽŪA, biomedic. m. daktaras

Želdinių ekologinės
svarbos (želdinių
poveikio aplinkai)
vertinimas, želdinių
estetinės svaros
vertinimas

Disertacija apginta 2000 m. miškotyros
kryptyje,
geografijos
magistras.
Dalyvavimas
urbanizuotų
teritorijų
miškininkystės , plačiąja prasme (angl.
Urban Forestry), tarptautinėje veikloje.
Dalyvavimas seminaruose želdynų ir
medžio stabilumo klausimasi.
LŽŪA, miškininkystė mgstr.

Želdinių ekologinė
svarba:
6.2 želdinių būklės
įvertinimas; 6.3
esamo žalingo

Arboristas nuo 2012 m, Europos
Arboristikos Tarybos (European
Arboriculture Council (EAC))
sertifikuotas arboristas - ETW (European
Tree Worker) sertifikacija
UAB Arbovita ir Ko direktorius
Lietuvos arboristų asociacijos direktorius
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Viena ar kelios
Informacija apie turimą
konkrečios želdinių
kvalifikaciją, sertifikatus
ekologinės ir (ar)
estetinės svarbos
įvertinimo sritys
(pagal Želdinių
būklės ekspertizės
tvarkos aprašą*)
poveikio ir būsimo
žalingo poveikio
laike įvertinimas
* aprašą galima rasti šiuo adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F7D90BF6732B/eNcwzydwgN iš kurio galite pasirinkti konkrečią vertinimo sritį
ar nurodyti kelias
Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Darbovietė ir (ar)
visuomeninė
organizacija

Telefonai

Elektroninio pašto adresas

