2019 m. stovykla Telšiuose

Lietuvos DAAD klubas kviečia DAAD alumnus ir naujuosius stipendininkus iš Baltijos
šalių į tradicinę vasaros stovyklą „Paviršinio ir požeminio vandens ekologinės kokybės
poveikis vartotojui ir aplinkai: Telšių miesto ir rajono pavyzdys“, kuri vyks rugpjūčio
23-25 dienomis Telšiuose.

Šiais, Žemaitijos, metais Lietuvos DAAD klubas, remdamasis Europos Sąjungos darnaus
vystymosi programa "Agenda 2030" kviečia į Telšius diskutuoti apie aplinkos ir vidaus vandenų
apsaugą, nacionalinę klimato politiką bei saugomų teritorijų išsaugojimą. Seminaro metu bus
kalbama apie aplinkosaugos problemas, su kuriomis susiduria Telšių miestas ir rajonas,
programoje numatyta ir turininga kultūrinė programa, tradicinė kontaktų mugė ir pan.

Vaidoto Kažukausko nuotraukos&gt;&gt;
Programa:
Penktadienis, rugpjūčio 23 d.

12.00-12.45 val. atvykimas, registracija Auksinio elnio dvare, pasitikimo kava (Rapaliai, Luokės
sen., Telšių raj.)
12.45-13.15 val. renginio atidarymas, sveikinimo žodžiai, programos aptarimas
13.15-14.00 val. kelionė į Telšius, atvykimas į Telšių rajono savivaldybės administraciją
(Žemaitės g. 14, Telšiai)
14.00-15.30 val. pranešimai seminaro tema:
- Įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami projektai Telšių mieste bei rajone:
Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjo pavaduotoja Edita Kuliešienė
;
- Kraštovaizdžio gerinimas Telšių mieste bei rajone:
Architektūros skyriaus vedėja Gintarė Baltrūnė;
- Vandens kokybės gerinimas Telšių mieste bei rajone:
UAB “Telšių vandenys” gamybos direktorius Sigitas Stulpinas.

15.30-16.00 val. diskusijos
16.00-16.30 val. kelionė į stovyklos vietą (Rapaliai, Luokės sen., Telšių raj.)
16.30-18.00 val. įsikūrimas, susipažinimas
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18.00-19.00 val. bendra vakarienė
19.00-21.00 val. vakaro programa

Šeštadienis, rugpjūčio 24 d.

8.00-9.30 val. pusryčiai
9.30-10.00 val. kelionė į Telšius
10.00-12.00 val. ekskursija po Telšius su gidu, prof. Algirdu Žebrausku (pradžia - Katedros
aikštėje prie paminklo K. Simonavičiui)
12.00-13.30 val. žemaitiški pietūs Telšiuose (kavinė "Senamiestis")
13.30-14.00 val. kelionė į stovyklos vietą
14.00-18.00 val. išvyka baidarėmis
18.00-20.00 val. bendra vakarienė
20.00-22.00 val. vakaro programa

Sekmadienis, rugpjūčio 25 d.

8.00-9.30 val. pusryčiai
9.30-10.00 val. DAAD naujienos
10.00-10.30 val. diskusija apie tolesnę DAAD klubo veiklą
10.30-11.00 val. konsultacijos naujiesiems DAAD stipendininkams
11.00-11.30 val. kontaktų mugė
11.30-12.00 val. išsiregistravimas
12.00 val. renginio pabaiga

Naudingos nuorodos:
- Auksinio elnio dvaras: http://auksiniselnias.lt/index-x.html
- Telšių rajono savivaldybė: http://www.telsiai.lt/
- Žemaitijos turizmo informacijos centras: http://www.telsiaitic.lt/
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