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Maloniai norime priminti apie šios savaitės renginius, taip pat kviečiame 
domėtis ekspedicijos į Belizą naujienomis bei teikti straipsnius moksliniam 
žurnalui "Geografijos metraštis". 

 

Ši savaitė (lapkričio 15 – 21 d.) yra paskelbta geografijos žinių savaite. Šių 

metų tema – „Pažink! Žemėlapių galia“/“Explore! The Power of Maps“. 
Daugiau informacijos National Geographic svetainėje. 

 
Primename, kad jau šį penktadienį, lapkričio 20 d. LEU Geografijos 

edukacinių tyrimų centre vyks IV nacionalinė mokslinė 
konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. Konferencijos 

programa čia. 

 
Kviečiame domėtis ekspedicijos į Centrinę Ameriką „Prof. Kazio Pakšto 
„Dausuva“. Belizas 2015“ eiga ir skaityti jos dienoraštį interneto portale 

15min.lt taip pat ekspedicijos metu nuolat atnaujinamame interaktyviame 
žemėlapyje. 

Apie praėjusios savaitės ekspedicijos dalyvių įspūdžius džiunglėse pasakoja 

Genovaitė Kynė. 

    

http://education.nationalgeographic.com/programs/geographyawarenessweek/
http://www.lgd.lt/renginiai/15-09-15-4-oji-nacionaline-konferencija-%E2%80%9Egeografija-mokslas-ir-edukacija%E2%80%9D
http://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje
https://geografudraugija.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=5e1f3e2766694e13aa6345c3161bcb06
http://www.lgd.lt/content/maju-kalnuose-dedes-tomo-trobeles-jaguaru-dvelksmas-ir-priesistoriniai-paparciai


 

 

 

Gruodžio 4 d. Lietuvos valdovų rūmuose vyks GIS konferencija moksleiviams 
ir mokytojams „Mano Lietuva žemėlapiuose“ (organizuoja UAB Hnit-Baltic 

kartu su LGD, Valdovų rūmais ir ŠMM UPC). Daugiau informacijos čia. 

 

„GEOGRAFIJOS METRAŠTIS“ LAUKIA STRAIPSNIŲ 

 
Primename, kad vis dar renkami straipsniai 
naujam „Geografijos metraščio“ numeriui. 

Jei turite parengtų publikacijų, maloniai 
lauksime jų iki lapkričio 30 d. elektroniniu 

adresu metrastis@lgd.lt. Plačiau.  
 
 

 
 

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. 

 
 
Pagarbiai 
LGD valdyba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekite mūsų Facebook puslapį ir apie viską sužinokite pirmieji. 
Jei turite klausimų ar pasiūlymų, nesikuklinkite – susisiekite info@lgd.lt 

http://www.lgd.lt/renginiai/15-11-02-gis-konferencija-mano-lietuva-zemelapiuose
mailto:metrastis@lgd.lt
http://www.lgd.lt/geografijos-metrastis
mailto:dovile.krupickaite@gf.vu.lt
https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-geograf%C5%B3-draugija-Lithuanian-Geographical-Society/235302343378

