Dalyvis
Dalyvavimo seminare forma (tinkamą pabraukti) Pranešėjas
Pageidauju dalyvauti seminare (įrašyti) Nr. _____

nepateiksiu
Mokslinį straipsnį konferencijos leidiniui (reikalingą pabraukti): pateiksiu

(pedagoginis vardas, mokslinis laipsnis, vardas, pavardė)

Bendraautoriai____________________________________________________________________________________________

stendinis
Žodinis
Pageidaujama pranešimo pateikimo sekcija (įrašyti) Nr. ____ Pranešimo forma (tinkamą pabraukti):

_______________________________________________________________________________________________________

Pranešimo pavadinimas (lietuvių ir anglų k.) ____________________________________________________________________

Telefonas _________________________________ El. paštas______________________________________________________

Adresas_________________________________________________________________________________________________

https://zua.vdu.lt/fakultetai/zemes-ukio-inzinerijosfakultetas/mokslas/

Latvijos gyvybės mokslų ir
technologijų universitetas
Prof. dr. E. Bartkevičius
VDU, LMS
Prof. dr. L. Česonienė
VDU
Dr. L. Česonienė
VDU
Doc. dr. R. Čingienė
VDU
Prof. habil. dr. R. Daubaras
VDU
Prof. dr. A. Dėdelė
VDU
Doc. dr. R. Domeika
VDU
Doc. dr. A. Gavenauskas
VDU
Prof. habil. dr. D. F. Giefing
Poznanės gyvyb. m. universitetas
Prof. habil. dr. R. Gražulevičienė VDU
Prof. dr. E. Jarienė
VDU
Prof. dr. A. Jasinskas
VDU
Prof. dr. E. Jotautienė
VDU
Dr. N. Jurkonis
VDU
Prof. dr. J. Kiršienė
VDU
Doc. dr. Z. Kriaučiūnienė
VDU
Doc. dr. S. Kukharets
Žitomiro agroekologijos
nacionalinis universitetas, Ukraina
Poznanės gyvyb. m. universitetas
Prof. habil. dr. P. Łakomy
Prof. dr. V. Marozas
VDU, LMS
Prof. habil. dr. A. S. Maruška
VDU, LMA
Prof. dr. S. Mickevičius
VDU
Prof. dr. A. Paulauskas
VDU
Dr. J. Pekarskas
VDU
Prof. dr. M. Pietrzykowski
Krokuvos žemės ūkio
universitetas
Prof. dr. O. Ragažinskienė
VDU
Prof. dr. N. Savickienė
LSMU
Prof. dr. D. Steponavičius
VDU
Prof. dr. E. Šarauskis
VDU, LMA
Doc. dr. S. Tarasenko
Gardino agrarinis universitetas
Doc. dr. J. L. Tibec
Baltarusijos žemės ūkio akademija
Prof. habil. dr. T. S. Titova
Sankt Peterburgo VSGU
Doc. dr. R. Vaisvalavičius
VDU
Doc. dr. G. Vasiliauskas
VDU
Doc. dr. V.V. Velikanov
Baltarusijos žemės ūkio akademija
Dr. A. Aboltins

Pareigos ________________________________________________________________________________________________

Konferencija Žmogaus ir gamtos sauga 2020;
VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas,
Studentų g. 15a, LT-53362 Akademija, Kauno r.
Telefonas (37) 75 23 57
El. paštas. zmogaus.sauga@vdu.lt
Interneto svetainė:

Komiteto nariai (straipsnių recenzentai):

Organizacija _____________________________________________________________________________________________

Adresas:

Pirmininko pavaduotojas – VDU Žemės ūkio akademijos
Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto
docentas dr. R. Butkus.

Pedagoginis vardas, mokslo laipsnis __________________________________________________________________________

Edmundas Bartkevičius
Tel. (37) 75 22 32
(VDU ŽŪA)
El. p. edmundas.bartkevicius@vdu.lt
Ričardas Butkus (VDU ŽŪA)Tel. (37) 75 22 44
El. p. ricardas.butkus@vdu.lt
Laima Česonienė
Tel. (37) 75 22 24
(VDU ŽŪA
El. p. laima.cesoniene1@vdu.lt
Regina Gražulevičienė
Tel. (37) 32 79 04
(VDU GMF)
El. p. regina.grazuleviciene@vdu.lt
Minvydas Liegus
Tel. (37) 75 23 98
El. p. minvydas.liegus@vdu.lt
(VDU ŽŪA)
Audrius Sigitas Maruška
Tel. (37) 32 79 05
El. p. audrius.maruska@vdu.lt
(VDU GMF)
Ramūnas Mieldažys
Tel. (37) 75 23 57
(VDU ŽŪA)
El. p. zmogaus.sauga@vdu.lt
Nijolė Poškienė
Tel. (37) 75 23 57
El. p. zmogaus.sauga@vdu.lt
(VDU ŽŪA)
Ona Ragažinskienė
Tel. (37) 29 52 87
(VDU GMF)
El. p. ona.ragazinskiene@vdu.lt
Egidijus Šarauskis
Tel. (37) 75 23 57
(VDU ŽŪA)
El. p. egidijus.sarauskis@vdu.lt
Sandra Saunoriūtė
Tel. (37) 29 52 87
(VDU Botanikos sodas)
El. p. sandra.saunoriūte@vdu.lt
Gediminas Vasiliauskas
Tel. (37) 75 22 44
(VDU ŽŪA)
El. p. gediminas.vasiliauskas@vdu.lt

Komiteto pirmininkas – Vytauto Didžiojo universiteto
rektorius prof. habil. dr. J. Augutis;

Vardas ____________________________________ Pavardė______________________________________________________

Konferencijos koordinatoriai:

Konferencijos organizacinis mokslo komitetas

KONFERENCIJOS „ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2019“ DALYVIO REGISTRACIJOS KORTELĖ
Pildoma ši forma ir siunčiama el. paštu – formą rasite: https://zua.vdu.lt/fakultetai/zemes-ukio-inzinerijos-fakultetas/mokslas/

Konferencija Žmogaus ir gamtos sauga vyksta kasmet,
pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei
Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas.
Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų žmogaus
saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei gamtos
apsaugos tyrimų rezultatų skelbimas, sudarant galimybę
mokslininkams ir kitiems (ypač jauniesiems tyrėjams)
skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir
tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų,
populiarinti žmonių saugos bei gamtos apsaugos nuostatas.
Konferencijos organizavimą kuruoja Vytauto Didžiojo
universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Žemės
ūkio inžinerijos ir saugos institutas.

Numatomi konferencijos renginiai, jų data ir vieta
Plenarinis posėdis – 2020 m. gegužės 7 d. (VDU ŽŪA)
Mokslinių pranešimų sekcijos:
1. Ergonomika, profesinė sauga – 2020 m. gegužės 7 d.
(VDU ŽŪA)
– ergonominiai tyrimai ir įdiegimai bei jų efektyvumas;
– darbo, gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos rizikos
veiksnių tyrimai bei prevencija;
– stresas darbe, jo tyrimai ir valdymas.
2. Tausojančios gamybos ir perdirbimo technologijos –
2020 m. gegužės 7 d. (VDU ŽŪA)
– techninių ir technologinių priemonių taikymas
tausojančiai gamybai ir perdirbimui;
– tiksliosios žemdirbystės diegimai ir aplinkos apsauga.
3. Aplinka ir sveikata – 2020 m. gegužės 6 d.
(VDU Botanikos sodas / GMF)
– gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių poveikio
žmogaus sveikatai tyrimai;
– biologinės įvairovės kaip žmogaus natūralios aplinkos
apsauga.
4. Ekologija, darni miškininkystė –
2020 m. gegužės 7 d. (VDU ŽŪA)
– agro, hidro ir miško ekosistemos, jų aplinkos tyrimai;
– darnus vystymasis, saugomos teritorijos ir žmogaus
ūkinės ar rekreacinės veiklos poveikis aplinkai;
– miško apsauga ir mediena, medžioklėtyra.
Seminarai:
1. Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir
racionalų panaudojimą, skirtas prof. habil. dr. Eugenijos
Šimkūnaitės mokslinei, pedagoginei, šviečiamajai ir
gamtosauginei veiklai pažymėti – 2020 m. gegužės 6 d.

(VDU Botanikos sodas);
2. Rekreacijos poreikių ir miškininkystės veiklos darna –
2020 m. gegužės 8 d. (VDU ŽŪA MEF ir LMS).
Konferencijos kalbos
Oficialiosios konferencijos kalbos – lietuvių, anglų ir rusų.

Registracijos mokestis
Konferencijos dalyvio registracijos mokestis – 30 Eur I ir II
pakopos studentams, 50 EUR – kitiems dalyviams.
Dalyvio mokestį sumokėti ir pavedimo kopiją atsiųsti el.
paštu zmogaus.sauga@vdu.lt iki 2020 m. kovo 16 d.*
Konferencijos dalyviai iš užsienio šalių mokestį galės
sumokėti ir atvykę į konferenciją (apie tai būtina iš anksto
pranešti).
Konferencijos mokestį pervesti į Vytauto Didžiojo
universiteto atsiskaitomąją sąskaitą
LT35 7044 0600 0290 0835 AB SEB banke.
Mokėjimo paskirtį nurodyti:
konferencijai „Ž m o g a u s i r g a m t o s s a u g a“.
*Pastaba: konferencijos dalyvio mokestį sumokėjus po nurodyto termino,
pranešimas nebus įtrauktas į konferencijos programą ir straipsnis nebus
teikiamas mokslo straipsnių rinkiniui Žmogaus ir gamtos sauga 2020.

Svarbiausios datos

Vytauto Didžiojo universitetas
Lietuvos mokslų akademija

26-oji tarptautinė
mokslinė-praktinė konferencija

ŽMOGAUS IR GAMTOS
SAUGA 2020
2020 m. gegužės 6 – 8 d.

– iki 2020 m. vasario 10 d. atsiųsti el. paštu:
zmogaus.sauga@vdu.lt užpildytą konferencijos dalyvio(-ių)
registracijos kortelę su straipsnio ar pranešimo santrauka (ne
daugiau 200 žodžių), nurodant pageidaujamą sekciją;
– iki 2020 m. kovo 16 d. sumokėti konferencijos dalyvio
registracijos mokestį ir atsiųsti (jei rašomas straipsnis) el.
paštu reikalavimus atitinkantį (sumaketuotą, ne daugiau 4
psl.) mokslinį straipsnį (straipsnius recenzuos mokslo
komiteto nariai);
– iki 2020 m. kovo 31 d. atsiųsti el. paštu (pristatyti)
galutinę parengto straipsnio elektroninę versiją, autorystės
deklaraciją, mokslo komiteto nario recenziją bei autorių
atsakymą į ją;
– iki 2020 m. balandžio 7 d. redakcinė kolegija atrinks
tinkamus leidiniui straipsnius ir praneš autoriams, jei
straipsnis nepriimtas.
Dalyvio registracijos kortelė, reikalavimai straipsniui,
straipsnio maketavimo pavyzdys, autorystės deklaracijos ir
recenzijos formos pateiktos VDU ŽŪA Žemės ūkio
inžinerijos fakulteto tinklapyje
https://zua.vdu.lt/fakultetai/zemes-ukio-inzinerijosfakultetas/mokslas/
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2020

