
 
Lietuvos kartografų draugijos veiklos 2019-ųjų metų ataskaita 

 

2020-01-21 

 

 

1. Lietuvos kartografų draugijos veikla  

 

Lietuvos kartografų draugija (toliau – LKD)  įgyvendindama jos įstatuose nustatytus veiklos 

tikslus ir prisidėdama prie Tarptautinės kartografų asociacijos (toliau – TKA) veiklos 2019 metais 

atliko šias veiklas: 

 

1. Panaudojo Lietuvos mokslo tarybos 2340 Eur  paramą, suteiktą pagal 2018 m. gruodžio 

mėn. paraišką, šioms veikloms: 

a) sumokėjo narystės Tarptautinėje kartografų asociacijoje nario mokestį už 2019 

metus,  

b) organizavo tarptautinio B. Petchenik vaikų žemėlapio konkurso baigiamąjį konkurso 

renginį ir geriausių žemėlapių parodą,  

c) parengė elektroninę vaikų žemėlapių knygą,  

d) Vietovardžių metams sukūrė interneto žemėlapį, populiarinantį Lietuvos 

vietovardžius: iš augalų ir gyvūnų kilę Lietuvos vietovardžiai;  

e) palaikė ir papildė elektroninę žemėlapių galeriją „100 žemėlapių Lietuvai“. 

 

2. Paskelbė ir organizavo 8-ąjį Barbaros Petchenik vaikų žemėlapio piešinių konkursą ir 

vaikų piešinių parodos atidarymo renginį Vilniaus universiteto Botanikos sode. Konkurso 

nacionalinė koordinatorė Rita Viliuvienė. Konkursui atsiųsta >1200 darbų. Išrinkti 6 

kūriniai buvo išsiųsti dalyvauti Tarptautinės kartografų asociacijos konferencijos metu 

vykusiame tarptautiniame konkurso etape. Lietuvos dalyvės gavo I vietą amžiaus grupėje  

(Liepa JOKUBAITYTĖ, 7 m., Klaipėdos r. Vėžaičiai) ir specialųjį apdovanojimą „Už 

kūrybiškumą“ (Ugnė RIMKUTĖ, 15 m., Jonava). Vaikų žemėlapių parodos atidarymas 

įvyko 2017-06-01. Paroda veikė vieną mėnesį. 2019-11-22 CartoCon konferencijos metu 

laureatėms įteikti TKA prizai ir LKD dovanos.  

3. Organizavo Vaikų žemėlapių konkurso darbų parodas:  

 Švenčionių r. Pabradės miesto bibliotekoje 

http://www.svencioniuvb.lt/lt/naujienos/pabrades-miesto-bibliotekoje-dailes-

darbu-paroda-tiesiai-is-2019-m.-tarptautinio-vaiku-zemelapiu-konkurso/1839  

 Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazijoje 

 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje  

http://www.mab.lt/lt/naujienos/2477 , http://www.mab.lt/lt/naujienos/2521 

 Cartocon 2019 konferencijoje 

 Naujienų portalo lrytas.lt virtualioje galerijoje https://plus.lrytas.lt/vaiku-zemelapiu-

konkursas/ 

4. Įsteigė Andriaus Kapočiūno metinę premiją už aplinkos problemų žemėlapį, organizavo 

paraiškų jai gauti konkursą, atliko atranką ir dalyvaujant steigėjui įteikė premiją laureatui 

Danui Augučiui (Lietuvos gamtos fondas).  

http://www.svencioniuvb.lt/lt/naujienos/pabrades-miesto-bibliotekoje-dailes-darbu-paroda-tiesiai-is-2019-m.-tarptautinio-vaiku-zemelapiu-konkurso/1839
http://www.svencioniuvb.lt/lt/naujienos/pabrades-miesto-bibliotekoje-dailes-darbu-paroda-tiesiai-is-2019-m.-tarptautinio-vaiku-zemelapiu-konkurso/1839
http://www.mab.lt/lt/naujienos/2477
http://www.mab.lt/lt/naujienos/2521
https://plus.lrytas.lt/vaiku-zemelapiu-konkursas/
https://plus.lrytas.lt/vaiku-zemelapiu-konkursas/


5. Organizavo antrąją šiuolaikinių kartografijos ir GIS mokslo technologijų konferenciją 

„CartoCon: Erdvė. Aplinka. Žemėlapiai.“ (2019-11-22, 250 dalyvių, www.cartocon.lt).   

6. Dalyvavo Visuomeninės tarybos geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos 

planavimo dokumentų rengimo veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo 

galimybėms nagrinėti veikloje.  

7. Dalyvavo Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų darbo grupės veikloje.  

8. Parengė pranešimą „Lietuvos  sienos: praeitis ir dabartis“ LDK (Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės) ponų tarybos naujametiniame labdaros pokylyje. LK Kauno įgulos 

karininkų ramovė, 2019 m. sausio 26 d.  https://www.ldk-atmintis.lt/index.php/ponu-

taryba-prime?start=5 (koord. Valdas Urbanavičius) 

9. 2019 m. vasario 6 d. organizavo tarptautinės žemėlapių technologijų gamintojos „HERE 

Technologies“ atstovų viešą paskaitą ir diskusiją 

https://www.facebook.com/events/250598802533394/  

10. 2019 m. vasario 15 d. dalyvavo apskrito stalo diskusijoje dėl gamtotvarkos proceso 

tobulinimo. Organizatorius - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Metodinis-analitinis 

centras ir Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

11. Dalyvavo „LRT klasika“ radijo laidoje „Aktualioji istorija“ ir pristatė LKD organizuojamų 

konferencijų ciklą https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000084623/gyvoji-istorija-gyvoji-

istorija-pazintis-su-zemelapiu-pasauliu?fbclid=IwAR1WlKAg_C-

vvUsvVA5Q57BGVE96anOAabn-0KUjCOx1QYzp7NyA2xiCHJc  

12. Dalyvavo kaip socialinis partneris Kauno kolegijos Technologijų fakulteto, Aplinkos 

inžinerijos katedros laimėtame mokslo/meno taikomosios veiklos konkurso „Idėjos 

praktiškai 2019“ projekte: KAUNAS – LIETUVOS LAIKINOJI SOSTINĖ:  PLANUOSE 

IR ŽEMĖLAPIUOSE. 

13.  Dalyvavo kaip socialinis partneris Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedros istorinių 

žemėlapių parodos „Kaunas - Laikinoji sostinė: planuose ir žemėlapiuose“ organizavime. 

Paroda veikė  LK Kauno įgulos karininkų ramovėje  nuo 2019 m. kovo 6 d. - balandžio 9 

d. https://renginiai.kasvyksta.lt/66388/kaunas-laikinoji-sostine-planuose-ir-zemelapiuose-

ir-parodos-kauno-architektura-1918-1940-m  

14.  Parengė interaktyvią aplikaciją  „Laikinosios sostinės beieškant“ https://arcg.is/1SbLiW  

15. Bendradarbiavo su Vilniaus universiteto Botanikos sodu – naujausiomis technologijomis 

kuriamas  žemėlapis apie sukulentų kilmę akliesiems (koord. Jovita Žemaitienė). 

16. Parengė, išleido ir platina sieninį A0 formato žemėlapį „Lietuvos reljefas“, 200 egz.   

17. Užmezgė bendradarbiavimą su organizacijomis:  

 Latvijos GIS asociacija ir Estijos geoinformatikos draugija. Pasirašytas susitarimas 

dėl tarptautinės konferencijos - Baltic Geospatial Information Technologyies 

Conference – kasmetinio organizavimo 

 Vilniaus universiteto Botanikos sodu. 2019-05-07 pasirašyta sutartis dėl 

bendradarbiavimo organizuojant populiarinimo akcijas, renginius ir kitas veiklas, 

susijusias su kartografija 

18. Skelbė ir tvarkė informaciją LKD Interneto svetainėse 

https://www.geoportal.lt/geoportal/web/lietuvos-kartografu-draugija , 

https://lietuvoskartografija.lt/ , http://100lietuvoszemelapiu.lt/ ir Facebook socialinio 

tinklo puslapyje https://www.facebook.com/lietuvoskartografija/ .  

http://www.cartocon.lt/
https://www.ldk-atmintis.lt/index.php/ponu-taryba-prime?start=5
https://www.ldk-atmintis.lt/index.php/ponu-taryba-prime?start=5
https://www.facebook.com/events/250598802533394/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000084623/gyvoji-istorija-gyvoji-istorija-pazintis-su-zemelapiu-pasauliu?fbclid=IwAR1WlKAg_C-vvUsvVA5Q57BGVE96anOAabn-0KUjCOx1QYzp7NyA2xiCHJc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000084623/gyvoji-istorija-gyvoji-istorija-pazintis-su-zemelapiu-pasauliu?fbclid=IwAR1WlKAg_C-vvUsvVA5Q57BGVE96anOAabn-0KUjCOx1QYzp7NyA2xiCHJc
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000084623/gyvoji-istorija-gyvoji-istorija-pazintis-su-zemelapiu-pasauliu?fbclid=IwAR1WlKAg_C-vvUsvVA5Q57BGVE96anOAabn-0KUjCOx1QYzp7NyA2xiCHJc
https://renginiai.kasvyksta.lt/66388/kaunas-laikinoji-sostine-planuose-ir-zemelapiuose-ir-parodos-kauno-architektura-1918-1940-m
https://renginiai.kasvyksta.lt/66388/kaunas-laikinoji-sostine-planuose-ir-zemelapiuose-ir-parodos-kauno-architektura-1918-1940-m
https://arcg.is/1SbLiW
https://www.geoportal.lt/geoportal/web/lietuvos-kartografu-draugija
https://lietuvoskartografija.lt/
http://100lietuvoszemelapiu.lt/
https://www.facebook.com/lietuvoskartografija/


 

2. Lietuvos kartografų draugijos nariai ir samdomi darbuotojai 

 

2019 m. pradžioje Lietuvos kartografų draugija turėjo 70 narių.  2019 m. norą įstoti į LKD 

pareiškė ir LKD valdybos sprendimu  priimti Marijus Pileckas ir Audrius Kryžanauskas.  

 

2020 m. pradžioje LKD yra 72 nariai. 

 

Nuolat samdomų darbuotojų nebuvo. 

 

3. Lietuvos kartografų draugijos finansinės ataskaitos išrašas 

 

Pajamos 2019 m. – 10052.44 EUR 

Išlaidos 2019 m. – 9024.15 EUR 

 

 

LKD sąskaitos 

 

Sąskaita LT767300010078074861 

Bankas Swedbank 

Suma  

2019-12-31 

Sąskaitoje 

EUR 5903,18 

Kasoje 

EUR 120,60 

 

 

Ataskaita patvirtinta LKD Revizijos komisijos 2020-01-21.  

 

 

Ataskaita patvirtinta visuotiniame LKD narių susirinkime 2020-01-21. 

 

 

 

LKD pirmininkas   Andrius Balčiūnas 

 

 

LKD Revizijos komisijos pirmininkė   Rita Viliuvienė 

 

 

LKD atsakingoji sekretorė   Giedrė Beconytė 

 


