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PRELIMINARI RENGINIŲ PROGRAMA 2022-2023 M.  

 2022 m. liepos 4 - 10 d. JGM vasaros stovykla. Visų JGM kartų susitikimas (koordinuoja A. Čečys, G. 

Godienė)  

 2022 m. rugsėjo 16 d. 13 val. Konferencijos, skirta prof. Stepono Kolupailos 130-ms gimimo 

metinėms paminėti. Konferencija vyks Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) Vilnius, Gedimino pr. 3. 

(koordinuoja G. Kynė)  

 2022 m. spalio 21 d. X-oji nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“ 

(koordinuoja G. Kynė, Z. Kairaitis).  

 2022 m. spalio mėn. LGD vieša paskaita visuomenei, ekspedicijos „Brydė 2022. Aliaska“  

pristatymas (koordinuoja E. Rimkus, G. Kynė) 

 2022 m. spalio mėn. (mokinių atostogų metu). JGM rudens sesija (koordinuoja A. Čečys, A. 

Jasinavičiūtė)  

 2022 m. lapkričio 02 d. Vėlinės – kviečiame LGD narius prisiminti Anapilin išėjusius Lietuvos 

geografus ir pagal galimybes aplankyti jų kapus, tvarkyti jei jie apleisti.  

 2022 m. lapkričio 14 - 18 d. Pasaulinė geografinių žinių savaitė (koordinuoja D. Jurčiukonis)  

 2022 m. lapkričio 16 d. Tarptautinė GIS diena (koordinuoja D. Jurčiukonis)  

 2022 m. gruodžio mėn. LGD vieša paskaita visuomenei „Karibų regiono ypatumai“ (koordinuoja S. 

Šabanovas) 

 2022 m. gruodžio mėn. pabaigoje „Vakaras su geografine knyga“ naujai išleistų geografinių knygų 

pristatymas (koordinuoja G. Kynė)  

 2023 m. sausio 9 d. LGD gimtadienis su keliautojais (koordinuoja A. Čečys) 

 2023 m. vasario mėn. (mokinių atostogų metu). JGM žiemos sesija-stovykla Vilniuje (koordinuoja A. 

Čečys) 

 2023 m. vasario mėn. LGD nariams edukacija į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą. (koordinuoja 

I. Marcinonienė) 

 2023 m. kovo 17 d. (penktadienis) LGD ataskaitinis susirinkimas.  

 2023 m. kovo 31 d. Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas (koordinuoja V. 

Gerulaitis, J. Rimkuvienė). Konkursai vyksta paskutinį kovo šeštadienį (išskyrus tuos atvejus, kai šv. 

Velykos) 

 2023 m. balandžio mėn. (data bus patvirtinta liepos mėn.) EUGEO renginys „Geografijos naktis“: 

geografinis saulėlydžio ir saulėtekio stebėjimas (koordinuoja G. Godienė, A. Jasinavičiūtė)  

 2023 m. balandžio (mokinių atostogų metu). JGM pavasario sesija-stovykla (koordinuoja A. Čečys)  

 2023 m. balandžio 11 - 15 d. LGD kelionė į Sakartvelą (Vilnius-Kutaisis-Tbilisis-Kutaisis-Vilnius) 

(koordinuoja G. Kynė, D. Burneika)  

 2023 m. gegužė mėn. LGD edukacija „Pasivaikščiojimas po Vilnių“, „Pasivaikščiojimas po Klaipėdą“ 

(koordinuoja D. Krupickaitė, D. Verkulevičiūtė-Kriukienė)  

 2023 m. birželio mėn. (mokinių atostogų metu). JGM vasaros stovykla-ekspedicija (vieta tikslinama) 

(koordinuoja A. Čečys) 


