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LGD NAUJIENLAIŠKIS NR. 53 
 
KASMETINĖ LGD KELIONĖ – JAU GEGUŽĖS 13-14 DIENOMIS! KVIEČIAME 
PAŽINTI LATGALIJOS REGIONĄ LATVIJOJE! 

 
Kasmetinė Lietuvos geografų draugijos kelionė šiais metais 
vyks gegužės 13 - 14 d. Vyksime pažinti Latviją ir jos 
Latgalos regioną. REGISTRUOKITĖS iki gegužės 2 d. 
Kelionės kaina 45 eur (LGD nariams). 
Kelionės programa. 

REGISTRACIJA 

Kelionės vadas Sakalas Gorodeckis  
 

LGD FORUMAS "APIE ŠIANDIENINĘ GEOGRAFIJOS ŽINIŲ GALIĄ" 

Geografų bendruomenė siekia įvardinti kertines ir 
aktualias šiuolaikinės geografijos mokslo užduotis, 
pasiekimus, galias, sustiprinti srities tapatybę ir kviečia į 
atvirą diskusiją balandžio 27 d. 16 val. Diskusija vyks 
VU Geomokslų instituto Didžiojoje auditorijoje.  
Daugiau informacijos apie renginį >>> 
  

 
PRIMINIMAS SUMOKĖTI DRAUGIJOS NARIO MOKESTĮ 
Primename, kad jau reikėtų sumokėti nario mokestį už 2017 m. Nario metinis 
mokestis yra 8 Eur, pensininkams ir studentams (pateikus pažymėjimo numerį) – 4 

Eur. Nario mokestis turi būti sumokamas iki einamųjų metų pabaigos. Skola už 
ankstesnius metus mokama šių metų mokesčio dydžio. 
Daugiau apie nario mokestį www.lgd.lt 
Jei turite klausimų dėl nario mokesčio mokėjimo galite teirautis el. paštu 
regina.prapiestiene@gf.vu.lt. 
  
 

2 PROC. PARAMA LGD VEIKLAI  
Tuos, kurie dar galvojate kam paskirti savo disponuojamų 2 % nuo sumokėto GPM, 
norime paprašyti skirti šią paramą draugijai. Tą padaryti galite iki gegužės 1 d.  
Kaip tai padaryti: 

 per VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) mobiliąją programėlę; 
 tinklalapyje http://deklaravimas.vmi.lt/ naudojant internetinės bankininkystės 

prisijungimus arba mobilųjį parašą;  

http://www.lgd.lt/sites/default/files/LGD_kelione_Latvija_2017.pdf
http://www.lgd.lt/registracija/lgd-kelione-lietuvisku-pedsaku-beieskant-latvijos-latgaleje
http://www.lgd.lt/renginiai/17-04-13-lgd-forumas-apie-siandienine-geografijos-ziniu-galia
http://www.lgd.lt/naryste/nario-mokestis
mailto:regina.prapiestiene@gf.vu.lt
http://deklaravimas.vmi.lt/


 užpildydami FR0512 formą ir nunešant arba nusiunčiant ją į gyvenamosios 
vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių. 

Išsamesnė informacija ir LGD rekvizitai www.lgd.lt 
 

ESAME DĖKINGI UŽ ŠIĄ PARAMĄ DRAUGIJOS NAUDAI! 

 
 
 
LGD SUVAŽIAVIMAS 
Šių metų visuotinis LGD narių suvažiavimas vyks gegužės 24 d. saugomų teritorijų 
nacionaliniame lankytojų centre, Antakalnio g. 25, Vilnius. Daugiau informacijos 
artimiausiu metu.  
 

 
MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ TAIKYMAS 
VANDENS EKOSISTEMŲ TYRIMUOSE: GALIMYBĖS, PROBLEMOS IR JŲ 
SPRENDIMO BŪDAI“ 
Kviečiame gegužės 18d. (ketvirtadienį), Jovariškėse, Trakų raj. (Kaimo turizmo 
sodyboje, Pušų g. 7) dalyvauti konferencijoje, skirtoje informuoti ir pademonstruoti 
bepiločių orlaivių galimybes tiriant vandens ekosistemas bei sprendžiant aktualius su 
vandens resursais, jų panaudojimu ir apsauga susijusius klausimus sausumos 
ekosistemose. Daugiau informacijos prisegtuke.  

 

 
 
Pagarbiai 
LGD valdyba 

 
Sekite mūsų Facebook puslapį ir apie viską sužinokite pirmieji. Jei turite klausimų ar pasiūlymų, nesikuklinkite – 

susisiekite info@lgd.lt 

http://www.lgd.lt/parama/kaip-pervesti-2

