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PROTOKOLAS
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Vilnius
Posėdžio pirmininkė: D. Krupickaitė
Posėdžio sekretorė: G. Kynė
Dalyvavo:
Valdybos nariai: D. Burneika, V. Gerulaitis, G. Godienė, G. Kynė, D. Krupickaitė, J. Rimkuvienė.
Posėdyje dalyvavo 6 iš 9 valdybos narių, kvorumas (2/3 valdybos narių) yra.
Revizijos komisijos nariai: V. Bieliauskienė.
Draugijos nariai: A. Bliūdžius.
Darbotvarkė:

1. Įspūdžiai iš Belizo. Ekspedicijos rezultatai ir tęsiniai.
2. Ekspedicijos aplink Baltijos jūrą organizavimas.
3. Artėjančio draugijos suvažiavimo organizavimas.
4. Naujų narių priėmimas.
5. Ekspertų tarybos veikla.
6. Prof. K. Pakšto medalio skyrimas.
7. Konferencijos mokytojams organizavimas.
8. Gautos 2 proc. GPM paramos panaudojimas.
9. Dėl Ukrainos nacionalinio geografų komiteto kreipimosi dėl Krymo vaizdavimo
žemėlapiuose.
10. Dėl JGM interneto svetainės.
11. Dėl paramos JGM mokinei
12. Kiti einamieji reikalai.
1. SVARSTYTA: Įspūdžiai iš Belizo. Ekspedicijos rezultatai ir tęsiniai.
G. Kynė papasakojo trumpai apie sėkmingai įvykusią ekspediciją, padėkojo visiems jos rėmėjams.
Numatyta, kad išsamesnis ekspedicijos pristatymas turėtų įvykti kitų metų vasario mėn., taip pat ateinančių
metų sausio 9 d. numatytas ekspedicijos pristatymas kartu su Lietuvos žurnalistų sąjungos keliautojų klubu.
Taip pat G. Kynė informavo, kad užmegzti ryšiai su Belizo universitetu, kurio atstovai labai pageidautų
plėtoti ryšius su Lietuva geografijos srityje ir paprašė šią informaciją perduoti geografinėms Lietuvos
universitetų katedroms.
Be to, ekspedicijos metu surinkta nemažai medžiagos apie prof. K. Pakšto lankytas vietas, kuri bus
panaudota prof. K. Pakšto idėjų populiarinimui.
NUTARTA:
1. Pritarti ryšių su Belizo universitetu plėtojimui (atsakingas D. Burneika).
2. Toliau pagal galimybes remti prof. K. Pakšto atminimo puoselėjimą rengiant informaciją apie jo idėjas
(atsakinga G. Kynė).
2. SVARSTYTA: Ekspedicijos aplink Baltijos jūrą organizavimas.
G. Kynė ir A. Bliūdžius pristatė ekspedicijos aplink Baltijos jūrą, skirtos prof. K. Pakšto
Baltoskandijos idėjai prisiminti bei Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti, maršrutą ir planą.
Ekspediciją kartu su Baltoskandijos akademija, prisijungiant prie Klajūnų klubo organizuojamo žygio "Misija
Lietuva 100", nutarta organizuoti 2016 m. rugpjūčio mėn. Kadangi ekspedicijos dalyvių, vyksiančių, kaip
numatyta, kemperiais (automobiliniais nameliais) ir, tikėtina, dalį lėšų kompensavus rėmėjams, skaičius yra
ribotas, būtina skelbti dalyvių konkursą aiškiai numatant jų funkcijas ir pareigas ekspedicijoje. Tų, kurie vyktų
savo transporto priemonėmis ir kaštais, dalyvavimas neribojamas. G. Kynė informavo, kad yra galimybių gauti
kai kurių fondų paramą ekspedicijai. Taip pat būtina susisiekti su Baltijos šalių geografinėmis organizacijomis
dėl bendrų renginių ekspedicijos metu organizavimo.
NUTARTA:
1. Parengti konkurso dalyvauti ekspedicijoje nuostatus (atsakinga G. Kynė ir A. Bliūdžius).

2. Ieškoti ekspedicijos rėmėjų (atsakinga G. Kynė).
3. Susisiekti su Baltijos šalių geografinėmis organizacijomis dėl bendrų renginių ekspedicijos metu
organizavimo (atsakingi D. Krupickaitė ir D. Burneika)
3. SVARSTYTA: 3. Artėjančio draugijos suvažiavimo organizavimas.
Ilgai užtrukus pirmųjų klausimų svarstymui nutarta šio klausimo svarstymą, kuris užtruktų daug laiko,
atidėti iki kito LGD valdybos posėdžio, kuris turėtų įvykti ne vėliau kaip ateinančių metų sausio mėn.
4. SVARSTYTA: Naujų narių priėmimas.
Gauti Marijaus Pilecko (2015-10-12), Ritos Stanaitienės (2015-12-01), Rasos Abelytės (2015-1209), Rimos Boškevičienės (2015-12-09), Nelės Kostinienės (2015-12-09) ir Simono Saarmann (2015-1209) prašymai tapti draugijos nariu.
NUTARTA:
Priimti M. Pilecką, R. Stanaitienę, R. Abelytę, R. Boškevičienę, N. Kostinienę ir S. Saarmann į
LGD narius. Informuoti juos apie tai (atsakinga D. Krupickaitė), įvesti jų duomenis į LGD narių duomenų bazę
(atsakinga A. Jasinavičiūtė).
5. SVARSTYTA: Ekspertų tarybos veikla.
G. Godienė informavo, kad visų numatytų darbų, susijusių su LGD ekspertų taryba ir sąrašu, atlikti
nespėjo, todėl paprašė svarstymą atidėti iki kito LGD valdybos posėdžio.
6. SVARSTYTA: Prof. K. Pakšto medalio skyrimas.

D. Krupickaitė informavo, kad yra gauti du žodiniai pasiūlymai (prof. P. Kavaliausko ir prof. S.
Vaitekūno) prof. K. Pakšto medalį skirti V. B. Pšibilskiui už monografiją "Kazys Pakštas: tarp vizijų ir
realybės" (Vilnius, Vilniaus Universiteto leidykla, 2003, 409 psl.). Prieštaraujančių ar abejojančių
nebuvo.
NUTARTA:
2016 m. prof. K. Pakšto medaliu apdovanoti V. B. Pšibilskį.
7. SVARSTYTA: Konferencijos mokytojams organizavimas.
Ilgai užtrukus pirmųjų klausimų svarstymui nutarta šio klausimo svarstymą taip pat atidėti iki kito LGD
valdybos posėdžio.
8. SVARSTYTA: Gautos 2 proc. GPM paramos panaudojimas.
D. Krupickaitė informavo, kad šiais metais gauta 481,78 Eur draugijai skirtos 2 proc. GPM paramos.
Anksčiau šios lėšos buvo skiriamos paramai Jaunųjų geografų mokyklai, tačiau pastaruoju metu ji išsilaiko iš
savo lėšų, taip pat gauna paramos iš privačių rėmėjų (svarbu paminėti, kad kiekvienais metais solidžia suma
JGM paremia), todėl iš 2 proc. GPM gautas lėšas galima būtų tikslingai skirti kitai veiklai. V. Bieliauskienė
pasiūlė, kad labiausiai visiems nariams jaučiamas būtų dalies metinės draugijos narių kelionės kainos
kompensavimas (pvz., apmokant autobuso nuomos išlaidas). Dauguma posėdžio dalyvių šiam pasiūlymui
pritarė, tačiau D. Burneika pasiūlė, kad ne draugijos nariams kelionės kaina būtų pagal aplinkybes šiek tiek
didesnė negu draugijos nariams
NUTARTA:
Gautas 2 proc. GPM paramos lėšas skirti dalies metinės draugijos narių kelionės kainos apmokėjimui. Ne
draugijos nariams kelionės kaina turėtų būti adekvačiai didesnė.
9. SVARSTYTA: Dėl Ukrainos nacionalinio geografų komiteto kreipimosi dėl Krymo vaizdavimo
žemėlapiuose.
D. Krupickaitė informavo, kad gautas Ukrainos nacionalinio geografų komiteto kreipimasis, kuriame
prašoma neteisėtai okupuotą Krymo teritoriją atitinkamai vaizduoti žemėlapiuose. Buvo kreiptasi į Lietuvos
kartografų draugiją ir nutarta parengti bendrą kreipimąsi į tuos, kurie Lietuvoje rengia žemėlapius. D. Burneika
mano, kad draugijos pozicija šiuo klausimu turėtų būti vienaprasmiškai atitinkanti mūsų valstybės poziciją.
NUTARTA:
Pritarti sprendimui parengti bendrą kreipimąsi į tuos, kurie Lietuvoje rengia žemėlapius, siekiant kad
Krymas būtų vaizduojamas adekvačiai mūsų valstybės pozicijai Krymo atžvilgiu.

10. SVARSTYTA: Dėl JGM interneto svetainės.
J. Rimkuvienė informavo, kad neatnaujinama informacija JGM interneto svetainėje. Tokiu atveju, jeigu
neužtenka pajėgų svetainei atnaujinti, svetainės reikėtų neviešinti. G. Kynė informavo, kad ji informaciją
mokiniams teikia Facebook svetainėje, o už svetainės turinį atsakingas V. Gerulaitis. Jis informavo, kad per
artimiausią mėnesį išsiaiškins galimybes ir pateiks galutinį sprendimą. D. Krupickaitė mano, kad svetainės
domeną ir pačią svetainę reikėtų išlaikyti, tačiau nesant pajėgų, geriau jos neviešinti.
NUTARTA:
Iki kito draugijos valdybos posėdžio išsiaiškinti dėl svetainės turinio nuolatinio atnaujinimo galimybių
(atsakingas V. Gerulaitis). Nesant galimybių turinį nuolat atnaujinti, svetainės domeną ir pačią svetainę išlaikyti,
tačiau neviešinti (atsakinga J. Rimkuvienė).
11. SVARSTYTA: dėl paramos JGM mokinei.
G. Kynė informavo, kad gautas JGM mokinės Gabrielės Šergalytės prašymas paremti jos dalyvavimą
mainų programoje JAV "Global Horizons USA". G. Šergalytė yra labai aktyvi JGM narė, perskaitė puikų
pranešimą GIS konferencijoje „Mano Lietuva žemėlapiuose“, siekia įgyti kuo geresnį išsilavinimą ir pažinti
pasaulį, tačiau šeima negali pilnai finansuoti jos dalyvavimo šioje programoje. G. Kynės ir V. Gerulaičio
manymu, ji verta tokios paramos.
NUTARTA:
1. Paremti JGM mokinės G. Šergalytės dalyvavimą mainų programoje JAV "Global Horizons USA" iš
JGM lėšų 200,00 Eur.
12. SVARSTYTA: Kiti einamieji reikalai.
1. Dėl LMT projekto. D. Krupickaitė informavo, kad visos veiklos atliktos, ataskaita paruošta teikimui.
2. Dėl kreipimosi dėl vietovardžių išsaugojimo. D. Krupickaitė informavo, kad buvo parengtas ir su
kitomis organizacijomis atsakingoms institucijoms išsiųstas kreipimasis dėl vietovardžių išsaugojimo. Gauti
atsakymai, kad klausimas bus svarstomas. Už šią veiklą atsakinga F. Kavoliutė toliau dirba siekiant teigiamo šio
klausimo sprendimo.
3. G. Kynė informavo, kad labai sėkmingai praėjo GIS konferencija „Mano Lietuva žemėlapiuose“,
kurią kartu su Valdovų rūmais ir UAB HNIT-Baltic organizavo Lietuvos geografų draugija. Gauta daug
palankių atsiliepimų, numatomas tolesnis bendradarbiavimas su Valdovų rūmais populiarinant senuosius
Lietuvos žemėlapius. G. Godienė paminėjo, kad G. Kynė ir J. Rimkuvienė labai gražiai ir sėkmingai
suorganizavo ir pravedė renginį.
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