
 
 
 
 

III LIETUVOS GEOGRAFŲ KONGRESAS 
Vilnius, 2014 m. rugsėjo 26-27 d. 

 
 

 

PROGRAMA  
 

Rugs ėjo 26 d. (penktadienis ) 
Taikomosios dailės muziejaus (Senojo Arsenalo) salė, Arsenalo g. 3A, Vilnius 
Pranešimai bus skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis su vertimu 
 
8:30 – 9:30 – Registracija   
9:30 – 10:00 – Kongreso atidarymas   

Sveikinimo kalba : 
Vytautas Basys  Lietuvos mokslų akademijos, biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas, akademikas. 
D. Krupickaitė „Geografija Lietuvoje: tendencijos ir aktualijos" 

 
10:00 – 11:00 – Plenariniai pranešimai , pirmininkauja Algimantas Česnulevičius 

Zaiga Krišjane (Latvija) „Changing pattern of migration system in Latvia“ („Migracijos sistemos pokyčiai Latvijoje”) 
Savelij Kuzmin (Baltarusija) „Geographical research in Belarussia“ („Geografiniai tyrimai Baltarusijoje”) 

 
11:00 – 11:20 – kavos pertrauka 
 
11:20 – 13:00 – Plenariniai pranešimai , pirmininkauja Donatas Burneika 

Pavel Churski (Lenkija) „Socio-economic development and the pattern of grow th and stagnation“ („Socio-ekonominės 
plėtros ir augimo stagnacijos modelis") 

Andrey Levchenkov (Kaliningrado sritis, Rusija) „Territorial structure of population in Kalliningr ad Region: history an 
actual processes“ („Kaliningrado regionio gyventojų teritorinė struktūra: istorija ir aktualūs procesai”) 

Garri Raagmaa (Estija) „Estonian geography and geographers“ („Geografija ir geografai Estijoje”) 
Jonas Volungevičius „Dirvožemio tyrim ų vieta geografinio pažinimo kontekste ir dirvožemi ų geografijos raidos 

tendencijos Lietuvoje“  
 
13:00 – 14:00 – pietų pertrauka  
 
14:00 – 15:40 – Plenariniai pranešimai , pirmininkauja Egidijus Rimkus 

Arūnas Bukantis „Rizikos faktorius – klimato kaita“  
Algimantas Česnulevičius „Kartografijos tyrim ų Lietuvoje aktualijos“ 
Inga Dailidienė „Okeanografijos tyrimai Lietuvoje“   
Algimantas Grigelis „Įžymiųjų geograf ų ir geolog ų sąsajos XX a. 1940 -1980 m.“  

 
15:40 – 16:00 – kavos pertrauka 
 
16:00 – 17:30 – Plenariniai pranešimai , pirmininkauja Dovilė Krupickaitė 

Donatas Burneika „Lietuvos gyvenvie čių sistemos Lietuvoje transformacija“ 
Zigmas Kairaitis, Saulius Stanaitis „Geografijos edukologin ės studijos ir išš ūkiai šiuolaikiniam mokytojui: 

fenomenologinis poži ūris“ 
Rolandas Tučas „Politin ė geografija Lietuvoje“   
Darius Vasiliauskas „Nusikalstamumo geografija Lietuvoje: dabartis ir p erspektyvos“  

 
18:30 Valstybinis Vilniaus mažasis teatras  (Gedimino pr. 22). Mariaus Ivaškevičiaus spektaklis „Madagaskaras“  
 
Rugs ėjo 27 d. (šeštadienis ) 
Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Didžioji fakulteto auditorija (214), M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius 
Pranešimai bus skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis 
 
1 sesija. Kraštovaizdžio ir fizin ė geografija  
 
Sesija skirta p rof. A. Basalyk ui  ir prof. Č. Kudaba i pamin ėti , pirmininkauja Inga Dailidienė 
 
9:00 – 10:00 – Plenariniai pranešimai   

Darijus Veteikis, Paulius Kavaliauskas „Kraštovaizdžio geografija Lietuvoje“   
Paulius Kavaliauskas „Profesorius Česlovas Kudaba ir kraštotvarka“ 
Marija Eidukevičienė, Jonas Volungevičius, Valentinas Baltrūnas „Profesoriaus Česlovo Kudabos ind ėlis į 

glaciomorfologin į Lietuvos reljefo pažinim ą“   
 



10:00 – 11:20 Pirmininkauja Jonas Volungevičius 
Valentin Yatsukhno, Zenonas Gulbinas, Pavel Korotkich „Concept of biosphere reserve at the Lithuanian-Bel arus 

border area: geographical aspects and perspectives“  („Biosferos rezervato idėja Lietuvos-Baltarusijos 
pasienyje: geografiniai aspektai ir perspektyvos”) 

Regina Morkūnaitė, Filomena Kavoliutė „Viešvil ės ir Rūdnink ų kontinentini ų kopų morfogen ėzės palyginamoji 
charakteristika“   

Antanas Lankelis „Sm ėling ųjų lygum ų miškingasis žem ėvaizdis – rekreacinis potencialas turizmui“   
Regina Morkūnaitė, Rimantas Petrošius, Daumantas Bauža, Aldona Baubinienė „Hidrografinio tinklo poky čių 

įvertinimas ir j ų įtaka Vilniaus miesto vystymuisi“  
 
11:20 – 11:40 – kavos pertrauka 
 
 
2 sesija. Visuomen ės geografija  
 
11:40 – 13:20  Pirmininkauja Eduardas Spiriajevas 

Filomena Kavoliutė „Gyvenam ųjų vietų vardai – nematerialusis šalies kult ūros paveldas: ar verta saugoti?“   
Alexandr Tarasenok „Strategic planning of tourist destinations: new app roach towards territorial organization of 

tourism in Belarus“ („Turistinių tikslų strateginis planavimas: naujas požiūris į teritorinį turizmo planavimą 
Baltarusijoje”) 

   Vidmantas Daugirdas „Lietuvos retai apgyvent ų teritorij ų gyventoj ų demografin ės ypatyb ės“ 
   Edis Kriaučiūnas „Lietuvos kaimo apgyvenimo kaitos regionin ės ypatyb ės“ 

Zenija Kruzmetra „Rural Migration Aspects in Latvia“ („Kaimo migracijos Latvijoje aspektai“) 
 

13:20 – 14:00 – kavos pertrauka 
 
14:00 – 15:30  Pirmininkauja Vidmantas Daugirdas 

    
   Viktoras Gailius, Dalia Vaivadienė „Gyventoj ų mobilumo viešuoju transportu geografin ė analiz ė ir jo  įtaka prekybos 

centr ų ir poilsio erdvi ų  teritoriniam išsid ėstymui Klaip ėdos mieste“ 
   Kadi Mägi, Kadri Leetmaa „How ethnic segregation in cities shapes migration destinations of ethnic groups: The 

case of Tallinn“ („Kaip etninė segregacija miestuose formuoja etninių grupių migracijų kryptis: Talino pavyzdys“) 
   Jelena Galinienė, Daiva Verkulevičiūtė – Kriukienė „Miesto demografinio ekonominio modelio k ūrimas Klaip ėdos 

miesto pavyzdžiu“ 
   Eduardas Spiriajevas „Kriminalini ų nusikaltim ų erdvės kaita Klaip ėdoje 1990-2012 m.“   
 

15:30 – 16:00 – diskusijos ir kongreso uždarymas. 
 
 
 
Kongreso metu taip pat vyks:  
 

� Paroda skirta profesoriaus K. Pakšto 120-ioms gimimo metinėms paminėti. 
� Konkurso „Laikas keičia žemę“ darbų paroda. 
� Eksponuojamas Mikalojaus Kristupo Radvilos „Našlaitėlio“ 1613 m. sukurtas žemėlapis „Magni Ducatus Lithuaniae 

Caeterarumque Regionum Illi Adjacentium...“ iš Willem Janszoon Blaeu atlaso „Theatrum orbis Terrarum“. 
 
 
 
Kongres ą remia: 

 

 
 

 


