
 

 
 

 
Klimato kaita – tai vienas didžiausių mūsų laikų pavojų ir iššūkių! 

 

 

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, 

Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedra ir 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 

organizuoja konferenciją bendruomenei 

 

,,KLIMATO KAITOS POKYČIAI IR ŽMOGAUS SVEIKATA” 
 

Renginys vyks 2021 m. birželio 1 d. 11 val. Vilniaus universiteto Botanikos sodo Vingio 

skyriuje (M.K.Čiurlionio g. 110, Vilnius) 

PROGRAMA 

11.00 – 11.20 val. Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos moksleivių 

sveikinimas. 

11.20 –11.40 val. Šventinis pradžios žodis. Į susirinkusius konferencijos dalyvius 

kreipsis MČTAU Rektorė dr. Zita Žebrauskienė, Sveikatos apsaugos ir Aplinkos 

ministerijų, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.  

 

11.40 – 12.10 val. Klimato kaita. Ar mes pasiruošę keistis. Prof. Egidijus Rimkus, 

Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas. 

 

12.10 – 12.40 val. Klimato kaitos valdymo prioritetai ir jų įgyvendinimas Lietuvoje. 

Dr. Judita Liukaitytė-Kukienė, Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos 

katedra. 

 

12.40 – 13.00 val. Aplinkos įtaka žmogaus savijautai. Dr. Audronė Galvonaitė.  

13.00 – 13.15 val. Trumpa mankštos pertrauka.  



13.15 – 13.35 val. Perteklinis vartojimas ir didžiosios aplinkosaugos problemos. 

Ieva Budraitė. VšĮ ,,Žaliosios politikos instituto” direktoriaus pavaduotoja.  

13.35 – 14.05 val. Klimato kaitos poveikis žmonių sveikatai. Romualdas 

Sabaliauskas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius. 

 

14.05 – 14.25 val. Psichinė sveikata ir aplinkos kaita. Dr. Justas Kažys, Vilniaus 

universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedra. 

 

14.25 – 14.45 val. Diskusijos ir klausimai pranešėjams.  

 

14.45 – 15.00 val. Vingio parko istorijos raida. Regina Juodkaitė. Vilniaus 

universiteto Botanikos sodo Vingio skyriaus vadovė. 

 

Konferenciją moderuoja dr. Judita Liukaitytė-Kukienė ir dr. Justas Kažys, 

Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedra. 

 

Maloniai kviečiame konferencijoje dalyvauti šalies trečiojo amžiaus universitetų 

klausytojus, turinčius Galimybių pasą.  

 

Pastaba: nepamirškite asmeninių apsaugos priemonių ir pasiruoškite situacijai, jeigu 

netikėtai išgąsdintų lietutis. 

 

 

Organizatorių tel. 8 612 02 420 
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