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VISUOTINIS LGD NARIŲ SUVAŽIAVIMAS IR RINKIMAI 

 
Gegužės 27 d. 13 val. kviečiame į visuotinį LGD narių 
suvažiavimą, kuris vyks Vilniaus universiteto Gamtos mokslų 
fakultete, Didžiojoje fakulteto auditorijoje (214 , II a.), M. K. 
Čiurlionio g. 21. Suvažiavimo metu bus renkamas draugijos 
prezidentas ir valdyba. Daugiau informacijos ir suvažiavimo 
programa ČIA. Visų draugijos narių dalyvavimas būtinas! 

 
 

 
KONFERENCIJOS GEOGRAFIJOS MOKYTOJAMS PRANEŠIMAI 
Balandžio 15 d. Vilniaus universiteto Jungtiniame gyvybės mokslų centre vykusios 
konferencijos „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams“ pranešimus 
galite rasti ČIA. 
 
TAPKITE LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS NARIU 
Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS) telkia naujus narius. LMS nariu tampama 
užpildžius ir pateikus nario anketą. Visą reikiamą informaciją rasite svetainėje. 
 
 
TRADICINIAI LGD TYRIMAI IR PASIBUVIMAI PROF. KAZIO PAKŠTO TĖVIŠKĖJE - 
UŽPALIUOSE 

 
Lietuvos geografų draugija kasmet 
kviečia geriau pažinti LGD įkūrėjo prof. 
Kazio Pakšto gimtąjį kraštą. Šiltą ir 
giedrą gegužės 13 d. vakarą, prie švento 
Krokulės (Lygamiškio) šaltinio, 
susirinko būrys besidominčių Užpalių 
krašto gamtos ir tradicijų puoselėjimu. 
Šį Sekminių savaitgalį  tyrinėjome 
magiškomis galiomis garsėjantį 
Krokulės šaltinį. 
Genovaitės Kynės straipsnį skaitykite 
ČIA. 
 

 
 

http://www.lgd.lt/naujienos/lietuvos-geografu-draugijos-naujiena/16-04-28-lgd-suvaziavimas-ir-rinkimai-programa
http://www.lgd.lt/naujienos/spaudoje/16-04-21-trecioji-konferencija-geografijos-mokslo-aktualijos-mokslininkai-%E2%80%93-mokyt
http://www.lgd.lt/naujienos/skelbimai/16-05-17-kvietimas-prisijungti-prie-lietuvos-mokslininku-sajungos-nariu
http://www.lgd.lt/content/tradiciniai-lgd-tyrimai-ir-pasibuvimai-prof-kazio-paksto-teviskeje-uzpaliuose


 

 

KVIEČIAME Į RENGINIUS APIE SAUGOMAS TERITORIJAS 
 
KNYGOS “YPATINGA LIETUVA” PRISTATYMAS 

Gegužės 18 d. (trečiadienį) 17 val. saugomų teritorijų 
Nacionaliniame lankytojų centre (Antakalnio g. 25, Vilniuje) bus 
pristatomas naujas leidinys „Ypatinga Lietuva“. Knyga kviečia 
keliauti po gražiausias Lietuvos vietoves – nacionalinius ir 
regioninius parkus. Po knygos pristatymo galėsite dalyvauti žygyje 
kartu su Rūta Baškyte pagal knygos „Ypatinga Lietuva“ maršrutą po 
Pavilnių regioninį parka, Sapieginės pažintiniu taku. Renginio metu 
leidinį „Ypatinga Lietuva“ bus galima įsigyti už specialią kainą – 5 
eur. Daugiau informacijos apie renginį ČIA. 
 
 

NACIONALINIAMS PARKAMS 25-ERI! 
Gegužės 25 dieną 5 nacionaliniai parkai atvažiuoja į saugomų teritorijų nacionalinį 

lankytojų centrą (Antakalnio g. 25, Vilniuje). Ateik ir atšvęsk nacionalinių parkų 25-etį 
atrasdamas jų didžiausias vertybes. Renginio metu galėsite suplanuoti savo vasaros 
keliones į 5 Lietuvos nacionalinius parkus kartu su profesionalais! Programa ir 
registracija ČIA.  
 
 
PRIMINIMAS SUMOKĖTI DRAUGIJOS NARIO MOKESTĮ 
Primename, kad jau reikėtų sumokėti nario mokestį už 2016 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. 

 
TARPTAUTINIŲ GEOGRAFŲ ORGANIZACIJŲ NAUJIENOS  
2016-ieji tarptautinių globalaus susitarimo metų (IYGU) naujienos.  
 
 
Kviečiame dalintis ir Jūsų turima informacija – siųskite info@lgd.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.vstt.lt/VI/index.php#a/2912
https://www.facebook.com/events/1005039459574103/
mailto:dovile.krupickaite@gf.vu.lt
http://www.lgd.lt/naujienos/tarptautines/16-05-17-2016-ieji-tarptautiniai-globalaus-susitarimo-metai
mailto:info@lgd.lt
https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-geograf%C5%B3-draugija-Lithuanian-Geographical-Society/235302343378

