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PROTOKOLAS Nr. 7 

 
Draugijos narių skaičius susirinkimo dieną 166 nariai. 
Dalyvavo: 63 nariai (narių sąrašas su dalyvavusiųjų parašais pridedamas). Susirinkimo kvorumas (1/3 narių) yra. 

 
Lietuvos geografų draugijos (toliau – LGD) visuotiniame susirinkime (suvažiavime, toliau – susirinkimas) įžanginį 
žodį tarė draugijos valdybos narys Eduardas Spiriajevas ir supažindino susirinkusius su darbotvarke. 
Buvęs ilgametis LGD prezidentas St. Vaitekūnas tarė sveikinimo žodį. 
 
Pranešimas apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą buvo išsiųstas kiekvienam draugijos nariui el. paštu likus 
vienam mėnesiui iki susirinkimo  (2015-04-23) bei paskelbtas draugijos tinklapyje www.lgd.lt  
 
Susirinkimo pirmininkas: D. Krupickaitė 
Susirinkimo  sekretorė: G. Godienė 
 
Darbotvark ė: 

1. Draugijos valdybos metinis pranešimas ir ataskaita. 
2. Revizijos komisijos ataskaita. 
3. Diskusija dėl draugijos veiklos ir balsavimas. 
4. Sprendimas dėl draugijos būstinės vietos pakeitimo, balsavimas. 
5. Sprendimas dėl draugijos ekspertų tarybos nuostatų, balsavimas. 
6. Draugijos ekspertų tarybos rinkimai, balsavimas. 

 
1. SVARSTYTA: Draugijos valdybos metinis pranešimas ir ataskaita.  
D. Krupickaitė pristatė LGD veiklos 2014 – 2015 m. ataskaitą. Pranešimo skaidrės pridedamos. 
 
2. SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaita 
Revizijos komisijos pirmininkas S. Gorodeckis pristatė revizijos komisijos ataskaitą, kuri buvo teigiama. Siūloma 
ieškoti priemonių draugijos narių veiklos aktyvinimui ir įvairesnių būdų pajamoms generuoti. Pranešimo skaidrės 
pridedamos. 
G. Godienė paragino mokėti Jaunųjų geografų mokyklos dėstytojams už darbą su vaikais. I. Marcinonienė pasiūlė 
pakelti nario mokestį iki 12 Eurų. S. Gorodeckis pasiūlė rinkti narystės mokestį ir raginti narius savanoriškai 
prisidėti remiant JGM veiklą. 
 
Balsavimas dėl metinės draugijos veiklos ataskaitos bei revizijos komisijos ataskaitos („už“ – visi, balsuota 
vienbalsiai) 
NUTARTA: Patvirtinti 2014-2015 m. LGD veiklos ataskaitą bei revizijos komisijos ataskaitą. LGD 
svetainėje paskelbti kvietimą remti JGM veikl ą. 
 
3. SVARSTYTA: Sprendimas dėl draugijos būstinės vietos pakeitimo. 
D. Krupickaitė paaiškino, kad Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutui išsikėlus iš patalpų T. 
Ševčenkos g. 13, kur buvo ankstesnė LGD būstinė, yra būtina perkelti LGD būstinę į naujas patalpas. Patogiausia 
vieta miesto centre būtų Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros 
patalpos. Yra gauti katedros vedėjo, fakulteto dekano ir universiteto rektoriaus sutikimai LGD įsikurti adresu 
Vilnius, M. K. Čiurlionio 27. 
Balsavimas dėl draugijos būstinės vietos pakeitimo  („už“ – visi, balsuota vienbalsiai).  
PRITARTA draugijos b ūstinės vietos pakeitimui. 



 
4. SVARSTYTA: Sprendimas dėl draugijos ekspertų tarybos nuostatų. Draugijos ekspertų tarybos 
rinkimai. 
G. Godienė pristatė LGD ekspertų tarybos nuostatus, kurie LGD nariams buvo išsiuntinėti el. laiškais. Gauti 3 narių 
pritarimai ir pasisiūlymai būti ekspertais (V. Valatka, R. Šalna, Z. Kaunas). 
Suvažiavimo metu draugijos nariai aktyviai teikė ekspertų siūlymus – iš viso į ekspertų tarybą siūlyti 25 asmenys. 
Balsavimas dėl draugijos ekspertų tarybos nuostatų („už“ – visi, balsuota vienbalsiai). 
NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos geograf ų draugijos ekspertų tarybos nuostatus (pridedama) ir įpareigoti 
Valdybą patvirtinti tarybos nari ų sąrašą. 
 
5. SVARSTYTA: G. Kynės pranešimas apie kelionę „Lietuva – Belizas – Lietuva“. 
G. Kynė papasakojo apie planuojamą kelionę „Lietuva – Belizas – Lietuva“ , dedikuotą K. Pakšto idėjų 
puoselėjimui, kurios viena iš organizatorių yra ir LGD. Numatyta rinkti medžiagą filmui apie K. Pakštą, susitikti su 
atsakingais asmenimis. G. Kynė paminėjo, kad trūksta lėšų kelionėje numatytoms veikloms įgyvendinti. 
D. Krupickaitė, S. Gorodeckis, G. Godienė ragina tiksline auka paremti LGD nario kelionę, kad būtų tinkamai 
atstovaujami Lietuvos geografai. 
 
PRIDEDAMA: 
1. Lietuvos geografų draugijos valdybos ataskaitos dėl draugijos veiklos 2014–2015 m. pranešimo 
skaidrės.  
2. Lietuvos geografų draugijos revizijos komisijos ataskaitos dėl draugijos veiklos 2014–2015 m. 
pranešimo skaidrės. 
3. Lietuvos geografų draugijos visuotinio suvažiavimo dalyvių sąrašas. 
4. Lietuvos geografų draugijos ekspertų tarybos nuostatai. 
 
 
Pirmininkė:    D. Krupickaitė 
 
Sekretorė:    G. Godienė 
 


