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Darbotvark ė: 

 1. Lietuvos geografų kongreso aptarimas. 
 2. Viešos diskusijos dėl vietovardžių organizavimas. 
 3. Vykdomų projektų eigos aptarimas.  
 4. Naujų narių priėmimas. 
 5. Nario mokesčio dydis eurais. 
 6. Dalyvavimas "Global understanding" projekte. 
 7. Kiti einamieji reikalai. 
 
1. SVARSTYTA: Lietuvos geografų kongreso aptarimas. 

D. Krupickaitė papasakojo, kad gauti geri tiek dalyvių, tiek ir svečių atsiliepimai apie kongresą ir kad 
būtų prasminga organizuoti kongresus kas penkeri metai. D. Burneika mano, kad vertėtų diferencijuoti 
jubiliejinius ir tarpinius kongresus, tačiau dėl jų turinio tikslinga bus spręsti vėliau, prieš organizuojant kitą 
kongresą. Kiti posėdžio dalyviai iniciatyvai pritarė. 
NUTARTA :  

IV Lietuvos geografų kongresą surengti po penkerių metų, t. y. 2019 m., ir toliau tęsti tradiciją kongresus 
rengti kas 5 m. 

 
2. SVARSTYTA : Viešos diskusijos dėl vietovardžių organizavimas. 

D. Krupickaitė informavo, kad buvo susitikta su darbo grupės vietovardžių klausimu nariais ir buvo 
sutarta dėl renginio turinio ir kviečiamų asmenų. 
NUTARTA :  

1. Už diskusijos turinį ir keliamus klausimus atsakinga F. Kavoliutė, už organizacinius klausimus 
atsakinga D. Krupickaitė. 

 
3. SVARSTYTA: Vykdom ų projektų eigos aptarimas. 

D. Krupickaitė informavo, kad atsiskaitė už LMT paramą draugijos veikloms (interneto svetainei 
palaikyti, sumokėti narystės tarptautinėse organizacijos mokestį ir apmokėti už salę, kurioje vyks III Lietuvos 
geografų kongresas), taip pat sėkmingai vykdomi kiti projektai. 

 
4. SVARSTYTA: Nauj ų narių priėmimas. 

Gauti Rolando Tučo (2014-09-08), Yassin Eissa (2014-10-01) ir Aurelijos Šturaitės (2014-10-07) 
prašymai tapti draugijos nariais.  
NUTARTA :  

Priimti R. Tučą, Y. Eissa ir A. Šturaitę į LGD narius. Informuoti jas apie tai (atsakinga D. Krupickaitė), 
įvesti jų duomenis į LGD narių duomenų bazę (atsakinga J. Rimkuvienė). 

 
5. SVARSTYTA: Nario mokesčio dydis eurais. 

G. Kynė priminė, kad kitais metais nario mokestį teks rinkti eurais, todėl reikia nustatyti nario mokesčio 
sumą, kuri būtų adekvati esamai, tačiau suapvalinta, kad būtų lengvai įsimenama ir patogi tiek mokesčio 
rinkimui, tiek ir mokėjimui. G. Kynės nuomone, mokestis turėtų būti 8 eurai, o lengvatinis – 4 eurai. D. 



Burneika pritarė, kad tokia nuostata teisinga įvertinus infliaciją bei galimą paslaugų pabrangimą. Siūlymui 
pritarta vienbalsiai. 
NUTARTA :  

Nuo 2015-01-01 nustatoma draugijos nario metinio mokesčio suma lygi 8 eurams, lengvatinio mokesčio 
(pensininkams ir studentams) ir stojamojo mokesčio suma lygi 4 eurams. 

 
6. SVARSTYTA: Dalyvavimas "Global understanding" proje kte. 

D. Krupickaitė informavo, kad gautas IGU kvietimas dalyvauti JT globalaus sutarimo (Global 
understanding, išsamiau žr. http://www.global-understanding.info/) 2016 metų iniciatyvos Lietuvoje 
viešinime ir renginių organizavime. G. Godienė mano, kad ši iniciatyva atitinka LGD veiklas, susijusias su 
kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimu, G. Kynė pritarė, kad taip pat ši iniciatyva galėtų tapti puikia mokymo 
priemone geografijos pamokose ir JGM. 
NUTARTA :  

Pritarti LGD dalyvavimui IGU iniciatyvoje "JT globalaus sutarimo metai 2016". 
 

7. SVARSTYTA: Kiti einamieji reikalai. 
1) D. Krupickaitė informavo, kad gautas Švenčionių rajono savivaldybės 2014-09-16 d. raštas, kuriame 

pateiktas Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos, kurios pastate buvusioje pedagoginėje mokykloje mokėsi prof. Č. 
Kudaba, priemonių planas, skirtas profesoriaus atminimo įamžinimui. Šiame plane numatyta kviesti draugiją 
bendradarbiauti. G. Kynės nuomone, reikėtų pakviesti Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokinius ir 
mokytojus dalyvauti LGD renginiuose, ypatingai Prof. Č. Kudabos vardo konkurse ir JGM. Taip pat reikėtų 
sulaukti pasiūlymų bendradarbiavimui iš gimnazijos pusės. 

2) A. Jasinavičiūtė pateikė parengtą skaitmeninį draugijos ženklo, kuris bus naudojamas kaip oficialus 
ženklas dokumentuose, skelbimuose, interneto svetainėse ir kt., projektą. Projektui pritarta, tačiau G. Godienė 
informavo, kad svarbu aiškiai įvardinti ir spalvų bei kitus parametrus. Taip pat tikslinga šį ženklą pateikti 
draugijos interneto svetainėje, kad jį galėtų pasiekti partneriai ir draugijos nariai. 

3) D. Krupickaitė informavo, kad gautas Vilniaus universiteto rektoriaus leidimas registruoti draugijos 
buveinę Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros patalpose, 304 
kab. Kreiptasi į Registrų centrą dėl adreso perregistravimo. 
NUTARTA :  

1) Pritarti bendradarbiavimui su Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, kviečiant jos atstovus dalyvauti 
LGD renginiuose (atsakinga G. Kynė). 

2) Pritarti skaitmeninio draugijos ženklo projektui. Patikslinus jo spalvos kodą ir kt. parametrus, įdėti į 
draugijos svetainę (atsakinga A. Jasinavičiūtė). 
 

 
Pirmininkė:    D. Krupickaitė 
 
Sekretorė:    G. Pociūtė 


