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LGD NAUJIENLAIŠKIS NR. 38
Lietuvos geografų draugijos kelionė į prof. Česlovo Kudabos gimtinę, Minską ir
aplankant senąsias LDK pilis Baltarusijoje
2 dienų kelionės (2014 m. gegužės 31 – birželio 1 d.), skirtos prof. Č. Kudabos (19341993) jubiliejiniams metams ir Lietuvos geografų draugijos 80-mečiui, įspūdžiai Elenos
Valančienės, geografijos mokytojos ekspertės, straipsnyje, kurį rasite prisegtuke.
Susitikimas su ekspedicijos A. Poškos keliais Indijoje dalyviais
Kviečiame į LGD organizuojamą susitikimą su ekspedicijos A. Poškos keliais Indijoje
dalyviais. Susitikimas vyks š. m. kovo 4 d. (trečiadienį) 17 val. Daugiau informacijos
prisegtuke.
LGD suvažiavimas ir kelionė
Šio pavasario draugijos renginių planą rasite prisegtuke ir www.lgd.lt. Atkreipiame
dėmesį, kad šių metų draugijos kelionė ir suvažiavimas vyks gegužės 23–24 d.
Klaipėdos krašte. Visų dalyvavimas būtinas.
Priminimas sumokėti draugijos nario mokestį
Primename, kad jau reikėtų sumokėti nario mokestį už 2015 m. Nario metinis
mokestis yra 8 Eur, pensininkams ir studentams (pateikus pažymėjimo numerį) – 4
Eur. Nario mokestis turi būti sumokamas iki einamųjų metų pabaigos. Skola už
ankstesnius metus mokama šių metų mokesčio dydžio.
Mokesčius galima sumokėti grynais per draugijos renginius arba pervesti į draugijos
sąskaitą Nr. LT067044060001190374, AB banke SEB, asociacijos kodas 191692171.
Mokėdami banke ar internetu, skiltyje „Mokėjimo paskirtis" nurodykite asmens
(asmenų), už kurį mokate vardą bei pavardę, taip pat ir metus, už kuriuos yra
mokamas nario mokestis, skiltyje „Gavėjas" nurodykite Lietuvos geografų draugija
(registracijos kodas 191692171).
Jei turite klausimų dėl nario mokesčio mokėjimo galite teirautis el. paštu
dovile.krupickaite@gf.vu.lt.
2 proc. parama LGD veiklai
Tuos, kurie nespėjote kam nors paskirti savo disponuojamų 2 % nuo sumokėto
GPM, norime paprašyti skirti šią paramą draugijai. Tam iki gegužės 1 d. reikia
užpildyti FR0512 formą. VMI rekomenduoja šias formas pildyti elektroniniu būdu per
EDS (elektroninę deklaravimo sistemą). Pildant popierinį deklaracijos variantą reikia jį
pačiam mokėtojui pristatyti į VMI padalinį. Gavėjas (draugija) to padaryti negali.
Išsamesnė informacija ir LGD rekvizitai čia: http://www.lgd.lt/parama/kaip-pervesti-2
Esame labai dėkingi, kad praėjusiais metais skyrėte šią paramą draugijos naudai
ir draugijos biudžetas pasipildė 732,55 Lt.
LGD valdybos posėdis
Vasario 3 d. vykusio draugijos valdybos posėdžio protokolą rasite draugijos svetainėje.

KVIETIMAI Į RENGINIUS IR KONFERENCIJAS LIETUVOJE BEI UŽSIENYJE
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga kviečia
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga kviečia į seminarą „Kraštovaizdžio
architektūros teisiniai aspektai“, kuris vyks 2015 m. vasario 26 d. Daugiau
informacijos nuorodoje.
Baltarusijos geografų draugijai – 60 metų
Kolegos iš Baltarusijos maloniai kviečia dalyvauti Baltarusijos geografų draugijos 60
m. sukakčiai skirtoje mokslinėje konferencijoje «Проблемы гидрометеорологического
обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата»,
kuri vyks š. m. balandžio 21-24 d. Minske. Daugiau informacijos ir registracijos formą
rasite prisegtuke.
Atkreipiame dėmesį, kad pratęsta registracija ir pranešimų anotacijų teikimas:
IGU regioninė konferencija Maskvoje
iki vasario 28 d. į IGU regioninę konferenciją Maskvoje, kuri vyks 2015 m. rugpjūčio
17-21 d. Daugiau informacijos http://www.igu2015.ru/
EUGEO kongresas Budapešte
iki kovo 15 d. į EUGEO kongresą Budapešte, kuris vyks 2015 rugpjūčio 30 – rugsėjo 2
d. Daugiau informacijos http://eugeo2015.com/
EUROGEO konferencija
Iki kovo 12 d. kviečiama teikti pasiūlymus teminėms sesijoms ir pranešimų
santraukas EUROGEO konferencijai, kuri vyks š. m. gegužės 21–22 d. Ankaroje,
Turkijoje. Daugiau informacijos svetainėje.
XXXIII pasaulio geografų kongresas
Iki balandžio 15 d. kviečiama teikti siūlymus teminėms sesijoms XXXIII pasaulio
geografų kongresui, kuris vyks 2016 m. Pekine. Atkreipiame dėmesį, kad registracija į
kongresą prasidės jau rugpjūčio 15 d. Daugiau informacijos prisegtuke.
Tarptautinės geografų sąjungos (IGU) naujienlaiškis
Sausio mėn. naujienlaiškį (anglų kalba) rasite čia:

Kviečiame dalintis ir Jūsų turima informacija – siųskite info@lgd.lt
Pagarbiai,
LGD valdyba

