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Posėdžio pirmininkė:
Posėdžio sekretorė:

D. Krupickaitė
G. Pociūtė

Dalyvavo:
Valdybos nariai: D. Burneika, V. Gerulaitis, G. Godienė, G. Kynė, D. Krupickaitė, G. Pociūtė.
Draugijos narė: A. Jasinavičiūtė.
Posėdyje dalyvavo 6 iš 9 valdybos narių, kvorumas (2/3 valdybos narių) yra.
Darbotvarkė:
1. Draugijos kelionės organizavimas.
2. III Lietuvos geografų kongreso organizavimas ir finansavimo paieška.
3. Draugijos reprezentacijos klausimai.
4. Kiti einamieji reikalai.
1. SVARSTYTA: Draugijos kelionės organizavimas.
A. Jasinavičiūtė informavo, kad užsiregistravo apie pusė tiek žmonių, kiek galėtų vykti, G. Godienė
informavo, kad nėra aiški kelionės kaina, todėl reikėtų skelbimą pakartoti, aiškiai įvardinant, kad į nurodytą
kelionės kainą įeina ir vizos kaina.
D. Krupickaitė pasiūlė, taip pat kaip ir pernai, pasiūlyti nemokamai keliauti tiems, kas aktyviai
neatlygintinai dirba prie draugijos projektų, t. y. A. Jasinavičiūtei, administruojančiai draugijos svetainę ir
prisidedančiai prie kitų veiklų, o taip pat aktyviai prie JGM darbų prisidedančioms S. Pranculienei ir L.
Vasilevičienei, kurioms buvo pasiūlyta į kelionę nemokamai vykti pernai, tačiau jos vykti negalėjo. Kadangi
šiemet kelionė dvigubai brangesnė, joms nekompensuoti vizos kainos. Taip pat nemokamai turėtų vykti G.
Kynė, kuri vyks kaip kelionės vadovė, be to, patiria nemažai su kelionės organizavimu susijusių asmeninių
išlaidų (telefonų pokalbiai į Baltarusiją ir pan.). D. Krupickaitė taip pat paminėjo, kad mums talkinusi buhalterė
nebeatnaujina patento užsiimti šia veikla, tačiau apsiima sutvarkyti draugijos deklaracijas neatlygintinai. Kaip
padėką galima būtų pasiūlyti vykti į kelionę susimokant tik už vizą.
NUTARTA:
1. Artimiausiomis dienomis paskelbti patikslintą informaciją apie draugijos organizuojamą kelionę
(atsakinga A. Jasinavičiūtė).
2. Pasiūlyti nemokamai į kelionę vykti A. Jasinavičiūtei, o taip pat pernai nemokamai nevykusioms S.
Pranculienei ir L. Vasilevičienei bei buhalterei, nekompensuojant joms vizos kainos. Taip pat nemokamai vyks
kelionės vadovė G. Kynė.
2. SVARSTYTA: III Lietuvos geografų kongreso organizavimas ir finansavimo paieška.
A. Jasinavičiūtė informavo, kad registracija į kongresą vyksta vangiai, reikėtų pratęsti registracijos
terminą ir aktyviau agituoti teikti pranešimų anotacijas. D. Krupickaitė informavo, kad LMT dar nepaskelbė
kvietimo teikti paraiškas paramai asociacijoms ir renginiams, todėl kongreso finansavimo klausimai lieka
neaiškūs. Taip pat nėra iki galo aiškūs plenarinių pranešimų autoriai, bei pranešimus skaitysiantys svečiai.
NUTARTA:
1. Registracijos į kongresą terminą pratęsti iki balandžio 14 d. ir išsiuntinėti kvietimus į kongresą
Lietuvos ir kaimyninių šalių institucijoms bei kolegoms, kuriems dalyvavimas kongrese galėtų būti aktualus.
2. LMT paskelbus kvietimą teikti paraiškas paramai kviestinių kongreso svečių kelionės ir
apgyvendinimo finansavimui bei kongreso medžiagos publikavimui.
3. Pabaigti derinti kongreso plenarinių pranešimų temas ir autorius (atsakinga D. Krupickaitė), taip pat
suderinti kviestinių kongreso svečių iš užsienio pranešimus (atsakingas D. Burneika).
3. SVARSTYTA: Draugijos reprezentacijos klausimai.
1. G. Godienė ir A. Jasinavičiūtė pristatė UAB „Mamareklama“ pateiktus LGD ženklo (logotipo)
dizaino variantus, pritaikytus įvairioms reikmėms. Po neilgos diskusijos nutarta, kad ženklo keisti neverta,

tačiau, kaip ir buvo numatyta, parengti šrifto ir ženklo derinimo dizaino variantus, kurie leistų ženklą panaudoti
įvairiais atvejais.
D. Krupickaitė paminėjo, kad Lietuvos žurnalistų sąjungos Kelionių ir pramogų klubas kviečia tapti jų
organizuojamo konkurso „Metų kelionė“ partneriais ir dalyvauti vertinimo komisijos darbe. Galima būtų įsteigti
specialų draugijos prizą. Dėl paties prizo nominacijos dar reikia suderinti su organizatoriais, tačiau svarbu
nuspręsti, kokią sumą tam skirti
NUTARTA:
1. Atsisakyti pasiūlytų LGD ženklo variantų ir paprašyti parengti, šrifto ir ženklo derinimo dizaino
variantus, kurie leistų ženklą panaudoti įvairiais atvejais (atsakinga A. Jasinavičiūtė).
2. Skirti Lietuvos žurnalistų sąjungos Kelionių ir pramogų klubo organizuojamo konkurso „Metų
kelionė“ prizams 300,- LT draugijos lėšų.
4. SVARSTYTA: Kiti einamieji reikalai.
G. Kynė ir V. Gerulaitis informavo, kad sėkmingai vyksta pasirengimas Nacionaliniam Č. Kudabos
konkursui.
D. Burneika informavo, kad paskelbtas elektroninis ir parengtas ir netrukus turėtų pasirodyti popierinis
naujas „Geografijos metraščio“ numeris.
D. Krupickaitė informavo, kad sėkmingai parengta konferencijos „Mokslininkai – mokytojams“
programa, pakviesta lektorė iš Vokietijos, kuriai kelionę apmokės LGD. G. Kynė paminėjo, kad neišspręstas
kavos ir maisto per pietų pertrauką finansavimo klausimas. D. Krupickaitė mano, kad draugija konferenciją
parėmė jau nemažai (tiek darbu, tiek finansiškai), kavos ir maisto pirkimui (užsakymui) reikėtų ieškoti rėmėjų.
Draugija pasirūpins vienkartiniais indais, arbata, kava
NUTARTA:
Kavos ir maisto konferencijos „Mokslininkai – mokytojams“ dalyviams pirkimą (užsakymui) finansuoti
iš rėmėjų lėšų (atsakinga G. Kynė). Tokių neatsiradus konferencijos dalyviams pasiūlyti pietauti kitur.
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