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VISUOTINIO NARIU SUSIRINKIMO
vykusio 2018 m. vasario 23d.,
Vilniaus universiteto Gamtos mokslu fakultete
M.K. iiurlionio g. 21, Vilnius

PROTOKOLAS Nr.8
Draugijos nariq skaidius susirinkimo dien4 137 nariai.
Dalyvavo: 47 nariai. Susirinkimo kvorumas yra.
Lietuvos geografi+ draugijos (toliau - LGD) visuotiniame susirinkime (toliau - susirinkimas) iZangini
Lodi tar e draugij os prezidente Genovaite Kyne.
Prezidente pasille susirinkime pirmininkauti LGD valdybos narg Giedrg Godieng. Susirinkimas
vienbalsiai sutiko. G. Godiene supaZindino susirinkusius su darbotvarke.
Pranesimas apie Saukiam4 visuotini nariq susirinkim4 buvo i5siqstas kiekvienam draugijos nariui el.
pa5tu likus vienam menesiui iki susirinkimo (2018-02-10) bei paskelbtas draugijos tinklapyje
www.lgd.lt

Susirinkimo pirminink6: dr. G. Godiene
Susirinkimo sekretord: dr. J. Rimkuviene
Darbotvark6:
1. Draugijos prezidentes ataskaitinis prane5imas
2. Revizijos komisijos atstovo prane5imas

SVARSTYTA: LGD veiklos 2017-2lfi m. ataskaita.
LGD prezidente Genovaite Kyne informavo susirinkusius apie esam4 draugijos nariq skaidiq ir
1.

preliminary uZsiregistravusiqj q skaidiq.
2017 m. pabaigai draugijos s4ra5e yra 137 nariai. 8 nariams buvo nutraukta narystd arba jie jos
atsisake.21. I5 eiles trejus metus nemokejgs nario mokesdio ir apie save neinformavgs narys,
viena5aliSku Valdybos sprendimu pripaZistamas praradgs Draugijos narystg, ir jam tai prane5ama
asmeni5kai. 29 vyresniojo amZiaus nariai draugijoje nario senjoro statusu (nemoka nario mokesdio).
20ll metais priimti 4 nariai ir 2018 metais priimti 2 nariai.
2017 m. ivyko 4 valdybos posedZiai.
Nario mokesdio pinigai (500 Eur) panaudoti Geografijos metra5dio leidimui
Draugijos veiklos programos uZdaviniq igyvendinimas :
c 2017 m. geguZes men. rengta kelione ,,LietuviSkq pedsakq beieskant Latvijos Latgaleje"
o 2018 m. geguZes 1 1 - 13 d. numatyta LGD nariq kelione i Lenkii4 - Ukrain4. Mar5rut4 parengs
Sakal4 Gorodeckis.
o Pletojami rySiai su tarptautinemis organizacijomis. Tgsiama naryste IGU, EuGEO, EuroGEO,
CNILSCAPE (2017 m. gauta LMT parama).
o Bendradarbiaujama su kitomis broli5komis draugijomis - tgsiama draugyste Lietuvos
kra5tovaizdZio architektq s4junga, Lietuvos arboristikos centru.
. Toliau siekiama adekvadios geografiniq mokslq vietos mokslo klasifikacijoje ir visuomeninds
geografij os doktorant0ros.
o Palaikomas glaudesnis bendradarbiavimas tarp geografiniq mokslo bei draugijos ir akademiniq
Svietimo institucijq: Prof. e. Kudabos konkursas (Siemet vyks 2018 m. balandZio 14 d.), JGM
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(V. Gerulaitis, G. Kyne ir kiti), LEU

o

bendradarbiavimas su

konferencija "Geografija: Mokslas
LDK Valdovq rumais (G. Kyne).

ir

edukacija",

jaunqiq geografil mokyklos veikla. Numatoma 2018 balandLio 4 - 6 pavasario sesija
Zemaitijos NP, 2018 m. birZelio 25 - 30 vasaros sesija - stovykla Zagares RP.
. Nauja iniciatyva- Lietuvos Zemes mokslq olimpiada 2018 m. kovo 2 d.
o Tradiciniai tyrimai UZpaliuose -2A18 m. liepos 6 d., minesime prof. Kazio Pak5to 125 m.
o LGD ekspedicija ,,Brydd per pasauli" 2018 m. liepos 23 - rugpjfidio 15 d. Mar5rutas
suplanuotas, keliauja 6 draugijos nariai.
o Patvirtintas geografiniq terminq Zodynas. Vyksta leidyba.
o Projektai:
o Saugomq teritorijq planavimas itraukiant bendruomenes,
o LR Aplinkos ministerijos ir ES fondq projektai ,
o Surengtos dvi vie5os paskaitos ,,Japonija Geografo akimis", Afrika lietuvio keliautojo
akimis".
o Pletotas www.lgd.lt turinys, gauta leSq svetaines tobulinimui.
o Tgsiama ,,Geografijos metra5tis" Zurnalo veikla ir leidyba. I5ejo 2017 m. elektroninis ir
popierinis Zurnalo numeris. Ruo5iamas 2018 m. jubiliejinis 60-asis leidinys.
o Tradicine konferencija,,Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai - mokytojams'..
o Konkursas ,,Vilniaus miesto pamokq Zemelapis. Patirk Vilniq".
Balsavimas d6I metin6s draugijos veiklos ataskaitos bei revizijos komisijos ataskaitos (,,ui" -visi,
balsuota vienbalsiai)
NUTARTA : Patvirtin ti 2017 -2018 L GD veiklos ataskait4.
TQsiama

2. SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaita
D. Krupickaite pateike revizijos komisijos ataskait4:
Revizijos komisija tikrino atitikti tikslus ir uZdavinius. Veiklai komentary nera.
2017 m. pagal teises aktq reikalavimus buvo atlikta finansine apskaita nL 2010-2016 m. ir, remiantis
ja, pateikta 2017 m. finansine ataskaita.

20l7-0l-01_20l7-l2-31gautospajamos5l292Eur.,LGDmokestis_528Eur.
201701-01 - 2017-12-31 patirtos i5laidos -49805,9 Eur. I5 komerciniq pajamq uZdirbtas pelnas (2103
Eur.) bus panaudotas LGD istatq numatytoje veikloje per ateinandius 5 metus.
Pasiulya Draugijos metq finansing ataskait4 ir draugijos veikl4 rZ 2017 m. vertinti teigiamai. Siillyta
aktyviau moketi nario mokest! / didinti nario mokest! iki 10 Eur.
G.Godiene pasi[le del padidinti mokesti iki l0 eur ir atitinkamai 5 Eur.
Balsavimas dGI metinio mokesiio padidinimo.
NUTARTA z (rruLoo -visi, b alsuota vienbalsiai)

Balsavimas d6l metin6s draugijos veiklos ataskaitos bei revizijos komisijos ataskaitos (rruZ" -visi,
balsuota vienbalsiai)
NUTARTA : Patvirtin ti 2017 -2018 LGD revizij o s komis ij os ataskait4.

LGD prezidente pasveikino 2017 m.jubiliejus Sventusius draugijos narius.

Susirinkimo pirmininkd: dr. G. Godiene

Susirinkimo sekretorO: dr.

J. Rimkuviene

