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KVIEČIAME BALSUOTI UŽ 2018 METŲ LGD 
EKSPEDICIJĄ  
Kviečiame balsuoti už pasiūlymus 2018 metų 
ekspedicijai, kuri bus skirta Lietuvos 100-mečiui. 
Ukraina, Madagaskaras ar JAV? „Reikia gyventi 
grand life*, o ne nykštuko, slieko gyvenimą“ 
prof. Kazys Pakštas 1939 m. *didis gyvenimas 
(angl.).  

Daugiau informacijos ir balsavimas – ČIA. 

1. Ukraina. Kelionės tikslas – glaudžiau bendradarbiauti su Ukrainos geografų 
draugija, fiksluoti lietuviškus pėdasakus (vietovardžius susijusius su Lietuva). Vienas 
uždavinių – Lietuvos pusiasalis (brasta) Sivašo ežere Kryme. 2018 m. (vasaris–kovas). 
Plačiau. 
2. Madagaskaras. Kelionės tikslas – pažintinis. Vienas uždavinių – viešinti žinią, kad 
keliaujame ten, kur prof. Kazys Pakštas nebuvo ir neplanavo ten įkurti Atsarginės 
Lietuvos. 2018 m. (vasaris). Plačiau apie Madagaskarą. 
3. Jungtinės Amerikos Valstijos.  Kelionės tikslas – Pasaulio lietuvių archyve (Čikaga) 
surinkti duomenis apie išeivius geografus (prof. K.Pakštą, dr. V. Viliamą). Keliauti prof. 
K. Pakšto ekspedicijos po JAV pėdsakais. 2018 (liepa). Plačiau apie Pasaulio lietuvius 
čia ir čia. 
 
RENGINIAI AKTUALŪS GEOGRAFŲ BENDRUOMENEI:  
 
Skelbiame 2016 m. rugsėjo - 2017 m. rugpjūčio mėn. renginių planą.  
 
„BALTOSCANDIA 2016“ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA 

Lapkričio 3 d. (ketvirtadienį) 18 val. kviečiame į 
ekspedicijos "BALTOSCANDIA 2016" baigiamąją 
konferenciją. Renginys vyks Vilniaus universitete Gamtos 

mokslų fakulteto (M.K. Čiurlionio g. 21) Didžiojoje 
auditorijoje (II aukštas). Pranešimus skaitys ir ekspedicijos 
įspūdžiais dalysis: Lietuvos geografų draugijos prezidentė 
Genovaitė Kynė, VšĮ 
„Baltoskandijos akademija“ 

direktorius Arūnas Bliūdžius, Lietuvos žurnalistų sąjungos 
Kelionių ir pramogų klubo pirmininkas Gerimantas 
Statinis, žygio per pasaulį „Misija Lietuva 100“ vadovas 
Gintautas Babravičius. Renginio programa. Sėkmingos 
ekspedicijos akimirkos taip pat užfiksuotos reportaže.  

http://www.lgd.lt/naujienos/lgd-aktualijos/16-10-25-isrinkite-2018-metu-lgd-ekspedicija-kuri-bus-skirta-lietuvos-100-m
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://lt.wikipedia.org/wiki/Madagaskaras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pasaulio_lietuvi%C5%B3_archyvas
http://www.lithuanianresearch.org/lit/pla/personalijos.htm
http://www.lgd.lt/naujienos/lgd-aktualijos/16-10-25-renginiu-planas-2016-m-rugsejo-2017-m-rugpjucio-men
http://www.lgd.lt/renginiai/16-10-25-kvieciame-i-ekspedicijos-baltoscandia2016-baigiamaja-konferencija
http://www.lgd.lt/naujienos/spaudoje/16-10-25-konferencija-%E2%80%9Emisija-lietuva-100%E2%80%9C-pirmosios-ekspedicijos-%E2%80%9Ebaltoscandia-2


 

 

V NACIONALINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „GEOGRAFIJA: MOKSLAS IR 
EDUKACIJA“  
Kviečiame į 5-ąją nacionalinę mokslinę konferenciją "Geografija: mokslas ir edukacija", 
kuri įvyks 2016 m. lapkričio 25 d. (penktadienį). Daugiau informacijos apie vyksiančia 
konferenciją ČIA. 
 
JAUNŲJŲ GEOGRAFŲ MOKYKLA. RUDENS SESIJA VILNIUJE.  
Jaunųjų geografų mokyklos (JGM) rudens sesiją, kuris vyks lapkričio 3–5 dienomis 
Vilniuje. Numatyti įvairūs teoriniai ir praktiniai užsiėmimai Vilniaus universitete, 
Lietuvos edukologijos universitete, saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų 
centre, muziejuose ir mieste.  
 
 
LAUKIAME STRAIPSNIŲ Į PERIODINĮ MOKSLO ŽURNALĄ „GEOGRAFIJOS 
METRAŠTIS“  

Kviečiame teikti mokslinius straipsnius naujam 

„Geografijos metraščio“ numeriui. Jei turite parengtų 
publikacijų, maloniai kviečiame jas spausdinti šiame 
geografų visuomenei aktualiame moksliniame žurnale. 
Parengtų straipsnių lauksime iki lapkričio 30 d. 

Reikalavimus straipsniams ir ankstesnių metų numerius rasite čia.  
 

 

VIEŠINAMI GEOGRAFŲ SUSKAITMENINTI LIETUVOS EŽERŲ 

BATIMETRINIAI PLANAI 
Lietuvos Edukologijos Universiteto (LEU) geografijos 
specialybės studentai, vadovaujami Geografijos ir 
turizmo katedros lektoriaus Marijaus Pilecko, nuo 2010 
metų vykdo batimetrinių planų skaitmeninimo 
projektą. Lietuvos ežerų batimetriniai planai 
skenuojami ir skaitmeninami per GIS dalyko pratybas, 
rengiant kursinius ir bakalauro darbus. 
Skaitmeniniai ežerų batimetrijos duomenys viešinami 
Geoportal.lt, mobilioje programėlėje „Gylis“ bei portale 
Maps.lt/rekomenduoja. 

 
 

TARPTAUTINĖS NAUJIENOS: 

 IYGU 2016 m. spalio naujienos. 

 EUROGEO 2016 konkursas jaunimui. 

 Amerikos geografų asociacijos 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://leu.lt/lt/leu_nk2016/nk2016_gme/nk2016gme_pradzia.html
http://www.lgd.lt/geografijos-metrastis
https://www.geoportal.lt/map/#portalAction=openService&serviceUrl=http%3A%2F%2Fkaukas%3A6080%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2Fgeoportal_teikeju%2FBatimetrija_portalui%2FMapServer
http://www.lgd.lt/naujienos/tarptautines/16-10-25-iygu-naujienlaiskis
http://www.lgd.lt/naujienos/tarptautines/16-10-25-eurogeo-2016-konkursas-jauniesiems-geografams
http://www.lgd.lt/naujienos/tarptautines/16-10-25-naujienos-is-amerikos-geografu-asociacijos
mailto:info@lgd.lt
https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-geograf%C5%B3-draugija-Lithuanian-Geographical-Society/235302343378

