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LGD NAUJIENLAIŠKIS NR. 40 
 
LDK suvažiavimas Klaipėdoje 
Kaip ir kiekvienais metais atėjo laikas svarbiausiam draugijos metų renginiui – 

suvažiavimui. Šių metų suvažiavimas vyks gegužės 24 d. Klaipėdoje, tuo pačiu 
(gegužės 23–24 d.) vyksime į kasmetę draugijos kelionę po Klaipėdos kraštą. 
Prisegame kvietimus į suvažiavimą ir kelionę, daugiau informacijos čia. Kviečiame 
draugijos narius kuo aktyviau dalyvauti, nes suvažiavimui svarbu surinkti kvorumą. 
 
Priminimas sumokėti draugijos nario mokestį 
Primename, kad reikia 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. 
  
2 proc. parama LGD veiklai 

Tuos, kurie nespėjote kam nors 
paskirti savo disponuojamų 2 
% nuo sumokėto GPM, norime 

paprašyti skirti šią paramą 
draugijai. Tam iki gegužės 1 d. 
reikia užpildyti FR0512 formą. 
VMI rekomenduoja šias formas 
pildyti elektroniniu būdu per 
EDS (elektroninę deklaravimo 
sistemą). Pildant popierinį 
deklaracijos variantą reikia jį 
pačiam mokėtojui pristatyti į 

VMI padalinį. Gavėjas (draugija) to padaryti negali. Išsamesnė informacija ir LGD 
rekvizitai čia: http://www.lgd.lt/parama/kaip-pervesti-2    
Esame labai dėkingi, kad praėjusiais metais skyrėte šią paramą draugijos naudai 

ir draugijos biudžetas pasipildė 732,55 Lt. 
  
LGD valdybos posėdis 
Balandžio 8 d. vykusio draugijos valdybos posėdžio protokolą rasite draugijos 
svetainėje. 

http://www.lgd.lt/renginiai/15-04-22-visuotinis-lgd-suvaziavimas-ir-kasmetine-kelione-klaipedos-kraste
mailto:dovile.krupickaite@gf.vu.lt
http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Atsisiusti_forma_pildymui.aspx
http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
http://www.lgd.lt/parama/kaip-pervesti-2
http://www.lgd.lt/apie-draugija/protokolai


  
KVIETIMAI Į RENGINIUS IR KONFERENCIJAS LIETUVOJE 

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 
Esame kviečiami dalyvauti tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje ,,Jūrų 
uosto plėtra: geografija, technologija, visuomenė", kuri vyks 2015 m. balandžio 28 d. 
Klaipėdoje. Daugiau informacijos konferencijos svetainėje.  
 
 
KVIETIMAI Į RENGINIUS IR KONFERENCIJAS LIETUVOJE 

IGU regioninė konferencija vyks Maskvoje 2015 m. rugpjūčio 17-21 d. Daugiau 
informacijos http://www.igu2015.ru/  

EUGEO kongresas Budapešte  vyks 2015 rugpjūčio 30 – rugsėjo 2 d. Daugiau 
informacijos http://eugeo2015.com/ Jauniesiems mokslininkams yra galimybių gauti 
finansinę paramą vykimui į kongresą – norintys gali kreiptis į organizatorių Zoltán 
Kovács, el. paštas zkovacs@iif.hu 

Iki gegužės 15 d. pratęstas terminas teikti siūlymus teminėms sesijoms XXXIII 
pasaulio geografų kongresui, kuris vyks 2016 m. Pekine. Atkreipiame dėmesį, kad 
registracija į kongresą prasidės jau rugpjūčio 15 d. Daugiau informacijos prisegtuke. 

4th Annual International Conference on Geological & Earth Sciences (GEOS 
2015) vyks 2015 m. spalio 5-6 d. Singapūre. Pranešimus galima teikti iki balandžio 
30 d. Daugiau informacijos: http://www.geoearth.org/ 

"Cultural Mapping: Debating Cultural Spaces and Places" konferencija vyks 2015 
m. spalio 22-23 d. Maltoje. Daugiau informacijos: http://valletta2018.org/cultural-
programme/cultural-mapping-debating-cultural-spaces-and-places/ 

TARPTAUTINIŲ GEOGRAFŲ ORGANIZACIJŲ NAUJIENLAIŠKIAI 

EUROGEO naujienlaiškį rasite čia: http://www.eurogeography.eu/newsletter/ 

Tarptautinės geografų sąjungos (IGU) 2014 m. ataskaitą rasite prisegtuke, o visas 

naujienas rasite čia:  http://igu-online.org/   

 
Kviečiame dalintis ir Jūsų turima informacija – siųskite info@lgd.lt 
  
Pagarbiai 
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