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RENGINIŲ PLANAS 2015 M. RUGSĖJO – 2016 M. RUGPJŪČIO MĖN.
2015 rugsėjo 12 d. Diskusija Užpaliuose „Kas pirmiau – pavardė ar kaimas?“,
dalyvauja LGD narės dr. Filomena Kavoliūtė ir Genovaitė Kynė.
2015 rugsėjo 29 d. 16 val. prof., habil. dr. Konstantin Krasouski (Baltarusija)
skaitys paskaitą "Demografinė situacija Baltarusijoje: praeitis, dabartis,
ateitis". Vieta: VU Gamtos mokslų fakulteto (Vilnius, M. K. Čiurlionio 21) prof.
V. Chomskio auditorijoje (III a.).
2015 spalio 26–28 d. Jaunųjų geografų mokyklos rudens sesija-stovykla
Vilniuje (organizuoja LGD ir LMNŠC).
2014 lapkričio 2 d. Vėlinės – kviečiame LGD narius prisiminti Anapilin
išėjusius Lietuvos geografus ir pagal galimybes aplankyti jų kapus, aptvarkyti
jei jie apleisti.
2015 lapkričio 3–20 d. ekspedicija į Centrinę Ameriką „Prof. Kazio Pakšto
„Dausuva“. Belizas 2015“. Ekspedicijos dalyviai keliaus prof. Kazio Pakšto
1958 m. ekspedicijos keliais. (organizuoja LGD kartu su Lietuvos žurnalistų
sąjungos kelionių ir pramogų klubu).
2015 lapkričio mėn. 5 d. 17 val. susitikimas su kelionės žemaitukų veislės
žirgais prie Juodosios jūros bei karietomis pašto keliu Sankt Peterburgas –
Varšuva organizatoriais ir dalyviais Gintaru Kalteniu ir Gintautu Babravičiumi.
Vieta: VU Gamtos mokslų fakulteto (Vilnius, M. K. Čiurlionio 21) Didžioji
fakulteto auditorijoje (II a.).
2015 lapkričio 20 d. IV nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija:
mokslas ir edukacija“ (organizuoja LEU Geografijos edukacinių tyrimų
centras). Vieta: LEU centriniai rūmai.
2015 gruodžio 04 d. forumas „Žemėlapiai ugdymo procese. Nuo senųjų iki
šiuolaikinių žemėlapių“ Lietuvos valdovų rūmuose (organizuoja LGD, LKD ir
UAB Hnit-Baltic).

2016 m. vasario mėn. numatoma paskaita apie ekspediciją į Centrinę
Ameriką „Prof. Kazio Pakšto „Dausuva“. Belizas 2015“ (data ir vieta bus
patikslinta).
2016 kovo 21–23 d. Jaunųjų geografų mokyklos pavasario sesija-stovykla
Kaune. (organizuoja LGD ir LMNŠC).
2016 balandžio mėn. 02 d. 11 val. Nacionalinis mokinių Č. Kudabos
geografijos konkursas. Vieta: LEU centriniai rūmai.
2016 balandžio 15 d. III konferencija „Geografijos mokslo aktualijos:
mokslininkai mokytojams“ Lietuvos Mokslų akademijoje (organizuoja LMA,
ŠMM UPC, LGD)
2016 gegužės 27 d. neeilinis visuotinis LGD narių susirinkimas (vieta bus
patikslinta).
2016 birželio 27 – liepos 2 d. Jaunųjų geografų mokyklos vasaros stovyklaekspedicija Aukštadvario regioniniame parke (rganizuoja LGD ir LMNŠC).
2016 liepos 1 – 3 d. Jaunųjų geografų mokyklos 30 metų paminėjimo
vasaros stovykla visoms JGM kartoms Aukštadvario regioniniame parke
(organizuoja LGD ir LMNŠC).
2016 liepos 8–12 d. planuojamas Jaunųjų geografų mokyklos 30 metų
paminėjimui skirtas žygis Tatrų kalnuose (Slovakijoje).
2016 liepos 31 – rugpjūčio 3 d. LGD kelionė po Lenkijos žemes į Gdanską
(planuojama konferencija su Lenkijos geografų draugija (Polish Geographical
Society).
2016 liepos 31 – rugpjūčio 24 d. ekspedicija aplink Baltijos jūrą, skirta
prof.
K.
Pakšto
Baltoskandijos
idėjai
prisiminti,
Lietuvos
nepriklausomybės šimtmečiui paminėti (organizuoja LGD kartu su
Baltoskandijos akademija ir Klajūnų klubu).
2016 rugsėjo mėn. numatoma ekspedicijos aplink Baltijos jūrą pristatymas
(data ir vieta bus patikslinta).
2016 spalio 27 d. renginys skirtas Jaunųjų geografų mokyklos 30-mečiui
Vilniuje (data ir vieta bus patikslinta).

