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Posėdžio pirmininkė: D. Krupickaitė 
Posėdžio sekretorė: G. Kynė 
 
Dalyvavo: 
Valdybos nariai: V. Gerulaitis, G. Godienė, G. Kynė, D. Krupickaitė, G. Pociūtė-

Sereikienė, J. Rimkuvienė. 
Posėdyje dalyvavo 6 iš 9 valdybos narių, kvorumas (2/3 valdybos narių) yra. 
Revizijos komisijos nariai: V. Bieliauskienė. 
Draugijos nariai: A. Bliūdžius, A. Jasinavičiūtė 
 
Darbotvarkė: 

 1. Ekspedicijos aplink Baltijos jūrą organizavimas. 
 2. Artėjančio draugijos suvažiavimo organizavimas. 
 3. Konferencijos mokytojams organizavimas 
 4. Ekspertų tarybos veikla. 
 5. Atnaujintas renginių planas.  
 6. JGM svetainės ir kiti reikalai. 
 7. Kiti einamieji reikalai. 
 
1. SVARSTYTA: Ekspedicijos aplink Baltijos jūrą organizavimas. 

G. Kynė ir A. Bliūdžius pristatė patikslintą ekspedicijos planą. Numatoma, kad iš viso 
oficialią LGD atstovų ekspedicijoje grupę sudarys 6 asmenys, įskaičiuojant G. Kynę ir A. 
Bliūdžių. Kitoms vietoms užimti pasiūlyta skelbti atvirą atranką, prašant pateikti 
motyvaciją ir pasiūlymą, kuo prisidės prie ekspedicijos organizavimo ir vykdymo. Tokiu 
atveju neverta rengti nuostatų. G. Kynė informavo, kad rengiamasi ieškoti ekspedicijos 
rėmėjų. Nepatekę į šią grupę draugijos nariai galės keliauti kartu savo lėšomis ir savo 
transportu. 
NUTARTA:  

1. Pritarti ekspedicijos aplink Baltijos jūrą planui. 
2. Parengti ir draugijos nariams išplatinti kvietimą dalyvauti ekspedicijoje (atsakinga 

G. Kynė). 
 

2. SVARSTYTA: Artėjančio draugijos suvažiavimo organizavimas. 
D. Krupickaitė priminė apie artėjantį suvažiavimą ir paprašė pateikti siūlymus, kaip 

galima būtų kviesti draugijos narius teikti siūlymus tapti draugijos prezitentu/-e ir 
valdybos nariais/-ėmis. J. Rimkuvienė siūlo draugijos interneto svetainėje paruošti 
elektroninę formą, kurioje draugijos nariai galėtų teikti siūlymus iki balandžio 25 d., o po to 
kviesti siūlomus kandidatus teikti savo kandidatūras rinkimuose. Bendru sutarimu tokiai 
nuomonei pritarta. 
NUTARTA:  

1. Parengti kvietimą draugijos nariams teikti siūlymus tapti draugijos prezitentu/-e ir 
valdybos nariais/-ėmis draugijos interneto svetainėje paruošti elektroninę formą, kurioje 
draugijos nariai galėtų teikti siūlymus iki balandžio 25 d. (atsakinga J. Rimkuvienė). 

 
3. SVARSTYTA: Konferencijos mokytojams organizavimas. 

D. Krupickaitė informavo, kad su VU JGMC administracija sutarta dėl salės 
konferencijai, tačiau, kadangi neatvyko Š. Gerulaitis, reikės surengti specialų konferencijos 
organizavimo klausimams aptarti skirtą susitikimą. 
NUTARTA:  



Patikėti konferencijos organizavimo klausimus aptarti specialiame organizacinio 
komiteto susitikime (atsakingi G. Kynė, D. Krupickaitė, Š. Gerulaitis). 

 
4. SVARSTYTA: LGD ekspertų tarybos veikla. 

G. Godienė informavo, kad surinkta informacija apie LGD ekspertų tarybos narius, 
ją reikėtų patikslinti ir galima bus įdėti į LGD svetainę įvedus specialią skiltį.  

D. Krupickaitė priminė, kad taip ir nepaskelbtos pirmojo ekspertų tarybos posėdžio 
išvados. 

G. Godienė taip pat pasiūlė LGD ekspertų tarybai svarstyti naują Lietuvos NUTS 
sistemą. G. Pociūtė-Sereikienė pasiūlė prašyti D. Burneiką surinkti ir apibendrinti 
informaciją šia tema ir tuomet kelti klausimą dėl svarstymo. 
NUTARTA:  

1. Pateikti informaciją apie LGD ekspertų tarybos narius (atsakinga G. Godienė) ir 
įdėti šią informaciją (atsakinga A. Jasinavičiūtė) į LGD interneto svetainę. 

2. Paraginti LGD ekspertų tarybos narius pateikti pirmojo ekspertų tarybos posėdžio 
išvadas (atsakinga G. Godienė) ir įdėti jas į LGD interneto svetainę (atsakinga A. 
Jasinavičiūtė). 

3. Teikti LGD ekspertų tarybai svarstyti naują Lietuvos NUTS sistemą (atsakingas D. 
Burneika). 

 
5. SVARSTYTA: Atnaujintas renginių planas. 

D. Krupickaitė pristatė atnaujintą renginių planą.  
NUTARTA:  

Patvirtinti 2016 m. sausio mėn. – 2016 m. rugpjūčio mėn. LGD renginių planą 
(pridedamas). 

 
6. SVARSTYTA: JGM svetainės administravimas ir veiklos organizavimas. 

V. Gerulaitis informavo, kad nerado asmens, kuris apsiimtų administruoti JGM 
svetainę. G. Kynė informavo, kad susirašinėjimui su mokiniais naudojasi Facebook svetainę 
ir tai yra patogus instrumentas, todėl kol kas svetainės naudojimas nėra labai aktualus ir 
galima būtų ją bent laikinai padaryti neaktyvia. 
NUTARTA:  

JGM interneto svetainę laikinai uždaryti, išsaugant JGM domeną. 
 

7. SVARSTYTA: Kiti einamieji reikalai. 
1. Dėl AAA projekto. D. Krupickaitė informavo, kad visos veiklos atliktos, ataskaita 

pateikta vertinimui.  
2. G. Kynė informavo, kad su Vilniaus miesto savivaldybe sutarta dėl geografinio 

Vilniaus centro įamžinimo prie Baltojo tilto. Jį apskaičiavo HNIT-Baltic specialistai. Dabar 
ieškoma menininko, kuris parenktų vietos pažymėjimo projektą, kuris bus pateiktas 
bendram svarstymui.  

 
 

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