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Posėdžio pirminink ė:  D. Krupickaitė 
Posėdžio sekretorė: G. Godienė 
 
Dalyvavo: 
Valdybos nariai: D. Burneika, V. Gerulaitis, G. Godienė, G. Kynė, D. Krupickaitė, G. Pociūtė-Sereikienė. 
Posėdyje dalyvavo 6 iš 9 valdybos narių, kvorumas (2/3 valdybos narių) yra. 
Revizijos komisijos nariai: V. Bieliauskienė, J. Volungevičius. 
 
Darbotvark ė: 

 1. Draugijos suvažiavimo aptarimas ir kito suvažiavimo planavimas. 
 2. Metų ir pusmečio renginių planas. 
 3. Ekspertų tarybos nuostatai ir sąrašas. 
 4. Naujų narių priėmimas. 
 5. Įspūdžiai iš vasaros renginių (JGM, K. Pakšto minėjimas, IGU regioninė konferencija 
Maskvoje). 
 6. LMT projektas. 
 7. LGD ekspedicijos. 
 
1. SVARSTYTA : Draugijos suvažiavimo aptarimas ir kito suvažiavimo planavimas. 

D. Krupickaitė pasidžiaugė sėkmingai įvykusiu suvažiavimu Klaipėdoje ir priminė, kad kitais metais 
laukia neeilinis suvažiavimas, kurio metu bus renkamas naujas draugijos prezidentas. G. Godienė pasiūlė, kad iš 
anksto (dar žiemą) visiems draugijos nariams būtų išsiųsta informacija apie tai, kad reikėtų apgalvoti ir siūlyti 
kandidatus. Taip pat reikia nuspręsti dėl tvarkos, kaip bus teikiami kandidatai 
NUTARTA :  

1. Sausio mėn. informuoti draugijos narius apie numatomus draugijos prezidento ir valdybos rinkimus ir 
kandidatų teikimo tvarką (atsakinga J. Rimkuvienė). 

 
2. SVARSTYTA: Met ų ir pusmečio renginių planas. 

D. Krupickaitė pristatė 2015 m. rugsėjo mėn. – 2016 m. rugpjūčio mėn. renginių planą. Kilo diskusija dėl 
Jaunųjų geografų mokyklos įkūrimo 30 metų sukakties paminėjimo, V. Gerulaitis patikslino, kad nutarimas 
buvo pasirašytas spalio mėn., todėl minėjimą Vilniuje derėtų surengti rudenį, tačiau labai svarbu šią datą 
buvusių JGM mokinių tarpe paminėti ir per vasaros stovyklą-ekspediciją, surengiant visų kartų susitikimą. Taip 
pat dar nėra aiški vienos iš suplanuotų paskaitų tema. 
NUTARTA :  

1. Patvirtinti renginių planą (pridedamas). 
2. Artimiausiu metu suderinti antrosios paskaitos šį pusmetį temą ir datą. 
 

3. SVARSTYTA: Ekspertų tarybos nuostatai ir sąrašas. 
G. Godienė priminė, kad per suvažiavimą buvo patvirtinti LGD ekspertų tarybos nuostatai, dabar 

belieka nutarti dėl pačios ekspertų tarybos sudėties. Per draugijos suvažiavimą pateikti pasiūlymai ekspertų 
sąrašui yra gana racionalūs, tad pasiūlė, atsižvelgiant į gautų pasiūlymų skaičių šį sąrašą ir formuoti, t. y. į 
ekspertų tarybą įtraukti atitinkamai daugiausia kartų siūlytus kandidatus, jiems atsisakius, siūlyti ekspertu tapti 
mažiau siūlymų sulaukusiam kandidatui. Po neilgos diskusijos buvo sutarta, kad sąrašas iš tiesų yra adekvatus ir 
tvirtintinas, tačiau reikia gauti galutinius siūlomų asmenų sutikimus tapti LGD ekspertais. 

Taip pat svarbu sudaryti papildomų ekspertų sąrašą, iš kurio ekspertai būtų kviečiami spręsti jų 
kompetencijos klausimus ir kuris būtų pateiktas draugijos interneto svetainėje. 
NUTARTA :  

1. Patvirtinti šį LGD ekspertų sąrašą (pagal per LGD suvažiavimą gautus pasiūlymus): D. Burneika, M. 
Eidukevičienė, G. Godienė, S. Gorodeckis, P. Kavaliauskas, F. Kavoliūtė, G. Kynė, D. Krupickaitė, I. 
Marcinonienė, J. Volungevičius,  R. Žaromskis. 



2. Gauti kandidatų į ekspertus sutikimus tapti draugijos ekspertų tarybos nariais (atsakinga G. Godienė). 
3. Sudaryti papildomų ekspertų sąrašą paprašant ekspertų sutikimo dėl informacijos apie juos viešinimo  

(atsakinga G. Godienė). 
 

4. SVARSTYTA: Nauj ų narių priėmimas. 
Gautas Laimos Railienės (2015-05-14), Remigijaus Dailidės (2015-05-24), Giedriaus Kaltenio (2015-

07-10) ir Eglės Melnikės (2015-08-31) prašymai tapti draugijos nariu.  
NUTARTA :  

1. Priimti J. Railienę, R. Dailidę, G. Kaltenį ir E. Melnikę į LGD narius. Informuoti jas apie tai 
(atsakinga D. Krupickaitė), įvesti jų duomenis į LGD narių duomenų bazę  (atsakinga J. Rimkuvienė). 

 
5. SVARSTYTA: Įspūdžiai iš vasaros renginių (JGM, prof. K. Pakšto minėjimas, IGU regioninė 
konferencija Maskvoje). 

G. Kynė, V. Gerulaitis ir G. Godienė papasakojo apie sėkmingai įvykusią JGM stovyklą-ekspediciją, 
taip pat G. Kynė papasakojo apie Užpaliuose ir Sudeikių seniūnijose pastatytas nuorodas į prof. K. Pakšto 
gimtinę bei prof. K. Pakšto paminėjimo renginį. 

D. Krupickaitė papasakojo apie IGU regioninę konferenciją Maskvoje, kuri vyko š. m. rugpjūčio 17-21 
d., joje buvo susitikta su kitais IGU nacionalinių komitetų atstovais, aptartos dalyvavimo kitais metais JTO, IGU 
teikimu skelbiamų "globalaus supratimo" metų renginiuose, apie kuriuos bus paskelbta rugsėjo mėn. 

 
6. SVARSTYTA: LMT projektas. 

D. Krupickaitė informavo, kad visos veiklos, išskyrus interneto svetainės funkcionalumo gerinimą, 
atliktos. Kadangi už projekto dalies, skirtos draugijos interneto svetainės funkcionalumo gerinimui, 
įgyvendinimą atsakinga J. Rimkuvienė nedalyvavo, šis klausimas nebuvo svarstytas. 
NUTARTA :  

1. Surengti atskirą D. Krupickaitės susitikimą su nebaigtos įgyvendinti projekto dalies vykdytojais. 
 

7. SVARSTYTA: LGD ekspedicijos. 
G. Kynė papasakojo apie pasirengimą ekspedicijai į Centrinę Ameriką „Prof. Kazio Pakšto „Dausuva“. 

Belizas 2015“, kurią draugija organizuoja kartu su Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių ir pramogų klubu, per 
kurią planuojama susitikti su oficialiais asmenimis, universiteto atstovais, populiarinti prof. K. Pakšto idėjas ir 
rinkti filmuotą ir kitą medžiagą planuojamam rengti filmui apie prof. K. Pakštą. D. Krupickaitė priminė, kad, 
kaip buvo tartasi per draugijos suvažiavimą, draugija pasirengusi šiek tiek paremti šiąkelionę, visų prima 
medžiagos filmui apie prof. K. Pakštą rinkimą, tačiau svarbu kviesti ir draugijos narius pagal išgales tapti 
ekspedicijos rėmėjais. 

Taip pat G. Kynė informavo apie kartu su Baltoskandijos akademija ir Klajūnų klubu rugpjūčio 
mėn. planuojamą ekspediciją aplink Baltijos jūrą, skirta prof. K. Pakšto Baltoskandijos idėjai prisiminti 
bei Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti, kurios metu bus susitinkama su aplink Baltijos 
jūrą esančių šalių geografais, kitais mokslininkais, kalbamasi apie Baltoskandijos idėją, taip pat 
renkama edukacinė medžiaga. Taip pat paminėjo, kad į pirmą ekspedicijos etapą iki Gdansko galima vykti 
kartu su draugijos nariais, t. y. metinę draugijos narių kelionę suorganizuoti tuo pačiu metu ir maršrutu. 
NUTARTA :  

1. Paremti iki 250,- Eur suma ekspedicijos „Prof. Kazio Pakšto „Dausuva“. Belizas 2015“ veiklas, 
susijusias su medžiagos filmui apie prof. K. Pakštą rinkimu. 

2. Pritarti ekspedicijos aplink Baltijos jūrą idėjai. Ekspedicijos pradžią susieti su metine draugijos 
narių kelione. Už ekspedicijos organizavimą iš draugijos pusės atsakinga G. Kynė. 

 
Priedas: 
1. 2015 m. rugsėjo mėn. – 2016 m. rugpjūčio mėn. LGD renginių planas. 

 
 
Pirmininkė:    D. Krupickaitė 
 
Sekretorė:    G. Godienė 


