Lietuvos geografų draugijos valdybos posėdžio
PROTOKOLAS
2014 m. balandžio mėn. 09 d. Nr. V-3
Vilnius
Posėdžio pirmininkė: D. Krupickaitė
Posėdžio sekretorė: G. Pociūtė
Dalyvavo:
Valdybos nariai: G. Godienė, G. Kynė, D. Krupickaitė, G. Kulvičienė, G. Pociūtė, J. Rimkuvienė.
Draugijos nariai: V. Bieliauskienė, A. Jasinavičiūtė, F. Kavoliutė, V. Daugirdas
Posėdyje dalyvavo 6 iš 9 valdybos narių, kvorumas (2/3 valdybos narių) yra.
Darbotvarkė:
1. Konferencijos "Mokytojai mokytojams" organizavimas.
2. Metinio draugijos narių suvažiavimo programa ir organizavimas.
3. Lietuvos geografų kongreso organizavimas.
4. Naujų narių priėmimas.
5. Kiti einamieji reikalai:
- Č. Kudabos konkursas,
- JGM,
- draugijos kelionės į Baltarusiją organizavimas,
- kreipimasis į Lietuvos Respublikos seimą dėl toponimų rašymo Rytų Lietuvoje,
- raštas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl kraštovaizdžio planavimo, apsaugos ir
tvarkymo darbų,
- Valdovų rūmų kvietimas bendradarbiauti.
- LGD renginių reklamavimas.
1. SVARSTYTA: Konferencijos "Mokytojai mokytojams" organizavimas.
NUTARTA: G. Kynė informavo, kad konferencijai pasirengta, gauta parama maistui ir gėrimams kavos
pertraukai. D. Krupickaitė informavo, kad taip pat organizavimas kartu su UPC ir LMA vyksta sklandžiai.
2. SVARSTYTA: Metinio draugijos narių suvažiavimo programa ir organizavimas.
D. Krupickaitė pristatė suvažiavimo programą. Dėl Geologijos ir geografijos instituto persikraustymo D.
Krupickaitė siūlo suvažiavimo vietą perkelti į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto patalpas, o
programos struktūrą palikti iš esmės tokią, kokia buvo ir ankstesniame suvažiavime, tačiau dalies po kavos
pertraukos turinį. G. Godienė pasiūlė suvažiavimo metu parengti pristatymą iš Europos kraštovaizdžio
konvencijos konferencijos Estijoje. Taip pat pat. G. Godienė pasiūlė suvažiavimo metu pristatyti praeitų metų
kelionės į Latviją akimirkas (už pristatymą atsakinga V. Bieliauskienė).
NUTARTA:
1) Pasiteirauti dėl VU GMF didžiosios auditorijos užimtumo ir galimybės joje rengti suvažiavimą
(atsakinga D. Krupickaitė).
2) Pritarti suvažiavimo programai (pridedama).
3. SVARSTYTA: Lietuvos geografų kongreso organizavimas.
D. Krupickaitė informavo, kad baigiama derinti suvažiavimo programa, pradėtas rengti prašymas LMT
paramai renginiams gauti.
4. SVARSTYTA: Naujų narių priėmimas.
Gauti Eglės Skulskytės (2014-03-06) ir Inos Laurinaitytės (2014-03-37) prašymai tapti draugijos
nariais.
NUTARTA: Priimti E. Skulskytę ir I. Laurinaitytę į LGD narius. Informuoti jas apie tai (atsakinga D.
Krupickaitė), įvesti jų duomenis į LGD narių duomenų bazę (atsakinga J. Rimkuvienė).
5. SVARSTYTA: Kiti einamieji reikalai.

1) G.Kynė trumpai pristatė balandžio 5 d. vykusį Č.Kudabos konkursą ir informavo, kad rezultatai
dalyviams bus pateikti po gegužės 1 d.
2) G. Kynė paaiškino situaciją kurioje yra atsidūrusi JGM. Taip pat G.Kynė nurodė problemas, su
kuriomis susiduria JGM, ypač rengiant stovyklas. G. Kynė pasiūlė arba uždaryti mokyklą, arba rasti daugiau
asmenų, kurie prisidėtų prie organizacinės veiklos. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl naujų narių priėmimo.
D. Krupickaitė teigė suprantanti situacijos sudėtingumą, tačiau mano, kad tokia mokykla neturėtų būti uždaryta.
J. Rimkuvienė teigė, kad derėtų surengti visos organizacinės grupės susitikimą, kurios metu būtų pasiskirstyta
pareigomis. Taip pat J. Rimkuvienė pasiūlė mintį paskirti skirtingus atsakingus asmenis už skirtingas sesijas,
tokiu atveju būtų išvengta darbų perdavimo tik vienam asmeniui (šiuo atveju G. Kynei). D. Krupickaitė pasiūlė
išsiųsti laiškus JGM koordinatoriams ir informuoti apie draugijos tarybos sprendimą surengti atsakingų už JGM
gyvavimą asmenų susitikimą.
3) Posėdžio metu trumpai buvo aptarti kelionės į Baltarusiją organizaciniai reikalai. G. Kynei padarius
pastabą, kad turimas darbų ir įsipareigojimų krūvis yra didelis, A. Jasinavičiūtė pasisiūlė pagelbėti su
organizaciniais reikalais.
4) V. Daugirdas valdybai pristatė pasiūlymą bei galimą oficialaus rašto, kuriuo būtų kreipiamasi į
Lietuvos respublikos seimo atsakingas institucijas dėl vietovardžių naikinimo ir iškraipymo pateikiant
toponimus Rytų Lietuvoje, turinį. F. Kavoliūtė palaikė V. Daugirdo mintį, o taip pat akcentavo, kad ji pati
pastebėjusi V.Daugirdo įvardintą problemą ir tai akcentuoja ruošiamoje spaudai publikacijoje. G. Godienė
pasiūlė rengiamą raštą adresuoti tiesiogiai atsakingiems Seimo nariams. D. Krupickaitė pasiūlė į V. Daugirdo
siūlomo oficialaus rašto turinį įterpti ir iškraipomų toponimų pavyzdžių.
5) G. Godienė informavo, kad gautas Aplinkos ministerijos kvietimas teikti pasiūlymus dėl
kraštovaizdžio planavimo, apsaugos ir tvarkymo darbų ir pristatė parengtus pasiūlymus.
6) G. Kynė informavo apie Valdovų rūmų kvietimą Lietuvos geografų draugijai, kuriame siūloma
sudaryti bendradarbiavimo sutartį. Valdovų rūmų administracija ieško mokslininkų, savo srities profesionalų,
gebančių vesti paskaitas pagal užsakymą. G. Kynė pristatė ir galimas ekskursijų temas. D. Krupickaitė bei G.
Godienė pritarė idėjai, tačiau iškėlė klausimą dėl asmenų kandidatūrų, galinčių vesti tokio tipo ekskursijas.
7) A. Jasinavičiūte informavo, kad iš vienos, ruošiančios informaciją apie renginius, agentūros gavo
kvietimą nemokamai reklamuoti Lietuvos geografų kongreso renginį turistams leidžiamame leidinyje. Taip pat
A. Jasinavičiūtė teigė, kad kvietime siūloma reklamuoti ne tik šį, bet ir kitus LGD renginius.
NUTARTA:
1) Suorganizuoti atsakingų asmenų už JGM susitikimą (atsakinga G. Kynė).
2) Kelionės į Baltarusiją organizacinius darbus perduoti A. Jasinavičiūtei. A. Jasinavičiūtė iš G.
Kulvičienės perima anketų tvarkymo, o iš G. Kynės – bendravimą su agentūra ir vizų organizavimo darbus.
3) Pritarti V. Daugirdo idėjai dėl kreipimosi į Seimą dėl toponimų iškraipymo. Už rašto parengimą
atsakingas V. Daugirdas.
4) Pritarti G. Godienės pasiūlymams Aplinkos ministerijai dėl kraštovaizdžio, apsaugos ir tvarkymo
darbų. Už rašto parengimą atsakinga G. Godienė.
5) Pritarti G. Kynės pasiūlymui bendradarbiauti su Valdovų rūmais (už bendradarbiavimą atsakinga G.
Kynė).
6) Pritarti LGD renginių reklamavimui leidinyje, apie kurį informavo A. Jasinavičiūtė (atsakinga A.
Jasinavičiūtė).

Priedas:
1. LGD metinio narių suvažiavimo programa.
Pirmininkė:

D. Krupickaitė

Sekretorė:

G. Pociūtė

