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Darbotvarkė: 

1. Veiklos 2013 m. apžvalga. 
2. 2014 m. pirmo pusmečio renginių planas. 
3. Draugijos kelionės organizavimas. 
4. III Lietuvos geografų kongreso organizavimas ir finansavimo paieška. 
 

1. SVARSTYTA: Veiklos 2013 m. apžvalga. 
D. Krupickaitė informavo, kad 2013 m. buvo labai intensyvūs, nes buvo vykdomi 3 projektai: 

Geografijos terminų žodyno rengimo (Finansuoja VLKK, buvo parengta didžioji dauguma terminų), 
Nacionalinio Kraštoviazdžio plano rengimo (sutartis su UAB „Urbanistika“, parengta esamos būklės analizė, 
plano koncepcija ir sprendiniai), taip pat gauta LMT parama draugijos veikloms vystyti (ryčiams su 
tarptautinėms organizacijoms palaikyti ir interneto tinklapiui tobulinti). Dalyvauta LMA surengtame Mokslo 
populiarinimo audiovizualinių priemonių konkurse, tačiau nelaimėta. 

Dėl projektų šiek tiek pasipildė draugijos biudžetas (šiek tiek gauta pajamų iš projekto su UAB 
„Urbanistika“, o LMT projektas kompensavo narystės tarptautinėse organizacijose ir interneto svetainės 
išlaikymo išlaidas). Tai leido šiek tiek paremti geografams svarbias veiklas (knygos apie R. Krupicką leidimą, 
istorinių žemėlapių parodą) bei skirti lėšų reprezentacijai (įsigyta knygų „Lietuvos fizinė geografija“ dovanoms 
bei pagaminti suvenyriniai pieštukai su LGD simbolika). 

Taip pat įgyvendinti visi planai – surengtos 4 paskaitos, kaip numatyta vyko JGM veikla (4 sesijos, 
kelionė į Tatrus), vyko draugijos suvažiavimas, kelionė į Vidzemę, surengtas kraštovaizdžio kaitos 
fotokonkursas ir kelios geriausių jo darbų parodos, įvyko viešos diskusijos skalūnų dujų ir kraštovaizdžio 
konvensijos įgyvendinimo temomis (jų pagrindu pagrindu parengtos radijo laidos Lietuvos radijo klasikos 
programoje), dalyvauta Užpaliuose organizuojant renginį prof. K. Pakštui paminėti. Be to, kartu su organizacija 
Civilscape surengtas Baltijos šalių kraštovaizdžio forumas. 

Esant tokiai plačiai veiklai tampa sudėtinga visuomeniniais pagrindais administruoti visas veiklas, todėl 
būtina galvoti apie etatinio draugijos darbuotojo darbo vietos sukūrimą. 

G. Pociutė informavo, kad vasario mėn. turėtų išeiti elektroninė „Geografijos metraščio“ versija. 
Popieriniam žurnalui išleisti lėšų nebuvo rasta. 
NUTARTA:  

1. Kitų metų biudžete numatyti lėšų reprezentacinėms išlaidoms (tušinukai, pieštukai su LGD 
simbolika, draugijos ženkliukas), taip pat mokytojų konferencijos ir kongreso kai kurioms organizacinėms 
išlaidoms padengti. 

2. Pagal galimybes dalyvauti konkursuose geografijos mokslo populiarinimui ar geografinių problemų 
sprendimui, tuo pačiu siekti sukurti darbo vietą etatiniam draugijos darbuotojui. 

3. Išsiaiškinti leidybos kainas (atsakingas D. Burneika) ir, esant galimybei, iš draugijos biudžeto skirti 
lėšų minimaliam „Geografijos metraščio“ tiražui išleisti. 

 
2. SVARSTYTA: 2014 m. pirmo pusmečio renginių planas. 

D. Krupickaitė pristatė preliminarų renginių planą 2014 m. pirmam pusmečiui. G. Godienė pasiūlė 
pakviesti aplinkosaugininkus D. Anuškevičių ir D. Bastytę papasakoti apie čiabuvių tautas ir jų tradicijas 
saugant gyvąją gamtą. G. Kynė priminė apie pasižadėjimą draugijos įkūrimo 80-mečio datą sausio mėn. 
pabaigoje paminėti paskaita ir paroda apie prof. K. Pakštą. G. Pociūtė paminėjo, kad daug draugijos narių laukia 
draugijos kelionės į Baltarusiją. Buvo pasiūlyta, kad geriausia būtų draugijos kelionę organizuoti panašiu laiku 



kaip ir pernai, t. y. šiemet gegužės 31 – birželio 1 dienomis, o draugijos narių suvažiavimą sukviesti gegužės 16 
d. G. Kynė informavo, kad jau žinomos JGM pavasario ir vasaros sesijų vietos ir laikas. 
NUTARTA:  

1. Pritarti renginių planui su patikslinimais (patikslinti paskaitų, kelionės ir suvažiavimo laiką – 
atsakingos G. Kynė ir G. Godienė). Patikslintas renginių planas pridedamas. 

 
3. SVARSTYTA: Draugijos kelionės organizavimas. 

Kadangi buvo nutarta kelionę organizuoti į Baltarusiją, D. Krupickaitė pasiūlė į kelionės maršrutą 
įtraukti ir su prof. Č. Kudaba susietas vietas, o pačią kelionę paskirti prof. Č. Kudabos paminėjimui (šiemet 80-
osios jo gimimo metinės). Taip pat būtų svarbu Minske susitikti su baltarusių geografais, todėl svarbu užmegzti 
su jai ryšius. G. Kynė pasiūlė apgalvoti maršrutą, o registraciją į kelionę pradėti ne vėliau kovo mėn. pradžios.  
NUTARTA:  

1. Draugijos kelionė vyks Baltarusijoje š. m. gegužės 31 – birželio 1 d. Ji bus skirta prof. Č. Kudabai 
paminėti. 

2. Užmegzti kontaktus su Baltarusijos geografų draugija ir suorganizuoti susitikimą kelionės metu 
(atsakingas D. Burneika). 

3. Iki kovo mėn. parengti kelionės maršrutą, jo aprašymą, sąmatą, užsakyti nakvynę ir skelbimą 
(atsakinga G. Kynė). 

4. Iki kovo mėn. parengti registracijos į kelionę formą draugijos interneto svetainėje (atsakinga J. 
Rimkuvienė). 

5. Už kelionės dalyvių registraciją ir dokumentų vizai gauti parengimą atsakinga G. Kulvičienė. 
6. Už kelionės lėšų administravimą atsakinga D. Krupickaitė. 
 

4. SVARSTYTA: III Lietuvos geografų kongreso organizavimas ir finansavimo paieška. 
D. Krupickaitė informavo, kad kol kas numatoma tik viena galimybė gauti lėšų kongreso salei apmokėti 

ir kviestinių kongreso svečių kelionės ir nakvynės išlaidoms apmokėti – tai LMT skelbiami konkursai paramai 
renginių organizavimui. Kvietimas numatomas dar šį ketvirtį. 

Taip pat būtina kongreso rengimo darbo grupė. 
NUTARTA:  

1. Teikti paraišką LMT konkursui paramai kongreso organizavimui gauti (atsakinga D. Krupickaitė). 
2. Kongreso rengimo grupę sukviesti ir patvirtinti per kitą draugijos valdybos posėdį, kurį surengti ne 

vėliau š. m. kovo mėn. 
 
Priedas: 
1. LGD renginių planas 2014 m. sausio – 2014 m. birželio mėn. 
 
 
 
Pirmininkė:    D. Krupickaitė 
 
Sekretorė:    G. Pociūtė 


