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Visuotinis LGD narių suvažiavimas ir kasmetinė LGD kelionė 
 
Šiais metais visuotinis LGD narių suvažiavimas 
vyks gegužės 24 d. Klaipėdoje, Klaipėdos 
universiteto Studlende, H. Manto g. 84. Suvažiavimo 
programą rasite prisegtuke. 
 
Dar galite spėti užsiregistruoti į LGD kelionę po 
Klaipėdos kraštą. LIKO 4 vietos! Jau tradicija 
tapusi LGD kasmetinė kelionė šiemet organizuojama 
gegužės 23–24 dienomis, kurios metu aplankysime 
Klaipėdos kraštą, Lietuvos pajūrį. Kelionės programą 
rasite prisegtuke.  
 
 
 

KVIETIMAI Į LIETUVOJE VYKSIANČIUS RENGINIUS 
 
 
Mariaus Jovaišos fotoalbumas „Neregėta Kuba“ 
LGD bičiulis, žinomas verslininkas, fotografas ir keliautojas Marius 
Jovaiša kviečia į jo knygos „Neregėta Kuba“ pristatymą gegužės 14 d. 
18 val. knygyne „Didysis Pegasas“ Vilniaus Akropolyje. Daugiau 

informacijos svetainėje. 
 
 

 
Paroda VU Hidrologijos ir klimatologijos katedros įkūrimo 85 metų sukakčiai 
Hidrologijos ir klimatologijos katedra kviečia į leidinių parodą, skirtą VU Hidrologijos ir 
klimatologijos katedros įkūrimo 85 metų sukakčiai. Sužinokite, kaip kūrėsi ir augo 
universitetinis hidrologijos ir meteorologijos mokslas, kurio ištakos siekia net XVII a. 
Parodos atidarymas 2015 m. gegužės 20 d. 15 val. Vilniaus universiteto 
Centrinės bibliotekos III aukšte (Universiteto g. 3). Paroda veiks iki birželio 19 d.  

  
LKAS seminaras „Miestų miškų ir miško parkų tvarkymo aktualijos“ 

2015 m. gegužės 28 d. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga su Aplinkos 
ministerija ir kitais socialiniais partneriais  organizuoja seminarą „Miestų miškų ir 
miško parkų tvarkymo aktualijos“. Daugiau informacijos LKAS svetainėje.  

 

http://www.lgd.lt/sites/default/files/LGD_suvaziavimas_2015-05-24_kvietimas_programa.pdf
http://www.lgd.lt/sites/default/files/LGD_kelione_2015_Klaipeda_programa.pdf
http://www.lgd.lt/renginiai/15-05-11-mariaus-jovaisos-neregeta-kuba-fotoalbumo-pristatymas
http://www.lkas.lt/lt/Turinys/kvie%C4%8Diame-%C4%AF-seminar%C4%85-apie-miest%C5%B3-mi%C5%A1kus-ir-mi%C5%A1ko-parkus.


 

 

KVIETIMAI Į UŽSIENYJE VYKSIANČIAS KONFERENCIJAS 

2015 m. rugsėjo 23–26 Sofijoje, Bulgarija, vyks tarptautinis mokslinis–praktinis 
forumas “Protected Karst territories – Education and Training”, organizuojamas 
Bulgarijos mokslų akademijos ir Nacionalinio geofizikos, geodezijos ir geografijos 
instituto. Daugiau informacijos – prisegtuke. 

2015 m. spalio 14–16 d. vyks Varšuvos regioninis forumas 2015 "Territorial 
uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy", kurį 
organizuoja Geografijos ir teritorinės organizacijos institutas, Lenkijos mokslų 
akademija, Infrastruktūros ir vystymo ministerija, Lenkijos geografų draugija. Daugiau 
informacijos svetainėje. 

4-asis tarptautinis geografijos simpoziumas Antalijoje (Turkija) 2016 m. gegužės 23–26 
dienomis. Daugiau informacijos svetainėje. 

TARPTAUTINIŲ GEOGRAFŲ ORGANIZACIJŲ NAUJIENLAIŠKIAI 

EUROGEO balandžio mėnesio naujienlaiškį rasite čia.  

 

KITOS NAUJIENOS 

Trylikos kolegų iš įvairių Italijos universitetų iniciatyva pradedamas publikuoti laisvos 
prieigos  nekomercinis mokslinis recenzuojamas žurnalas "GeoProgress Journal" – 
esami kviečiami teikti straipsnius. Daugiau informacijos prisegtuke. 

 
PRIMINIMAS SUMOKĖTI DRAUGIJOS NARIO MOKESTĮ 

Primename, kad jau reikėtų sumokėti nario mokestį už 2015 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. 

Mokesčius galima sumokėti grynais per draugijos renginius arba pervesti į draugijos 
sąskaitą Nr. LT067044060001190374, AB banke SEB, asociacijos kodas 191692171. 
Mokėdami banke ar internetu, skiltyje „Mokėjimo paskirtis" nurodykite asmens 
(asmenų), už kurį mokate vardą bei pavardę, taip pat ir metus, už kuriuos yra 
mokamas nario mokestis, skiltyje „Gavėjas" nurodykite Lietuvos geografų draugija 
(registracijos kodas 191692171).  

Jei turite klausimų dėl nario mokesčio mokėjimo galite teirautis el. paštu 
dovile.krupickaite@gf.vu.lt. 

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/sites/default/files/ProKARSTerra-Forum2015%20-%202nd%20Circular.pdf
http://www.igipz.pan.pl/wrf_2015.html
http://geomed.mehmetakif.edu.tr/ENG/index.html
http://www.eurogeography.eu/newsletter/
http://www.lgd.lt/sites/default/files/GeoProgress_call_for_papers.pdf
mailto:dovile.krupickaite@gf.vu.lt
https://www.facebook.com/pages/Lietuvos-geograf%C5%B3-draugija-Lithuanian-Geographical-Society/235302343378

