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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 2020 metais atliko
šias veiklas:
1. Panaudojo Lietuvos mokslo tarybos 1548 Eur paramą, suteiktą pagal sutartį S-ACO-20-3,
šioms veikloms:
a) sumokėjo narystės Tarptautinėje kartografų asociacijoje nario mokestį už 2020 metus,
b) išplėtė svetainę lietuvoskartografija.lt ir integravo joje LKD interneto išteklius.
Pagrindinė LKD interneto svetainė perkelta į domeną lietuvoskartografija.lt (anksčiau
šis domenas buvo naudojamas tik Lietuvos kartografijos metraščiui talpinti). Buvo
sukurtas naujas svetainės dizainas, ji tapo adaptyvi (prisitaikanti mobiliesiems
įrenginiams), nepriklausomai administruojama. Iš Lietuvos erdvinės informacijos
portalo www.geoportal.lt/lkd buvo perkelti, papildyti, susisteminti ir integruoti LKD
mokslo populiarinimo ištekliai.;
c) palaikė ir papildė elektroninę žemėlapių galeriją „100 žemėlapių Lietuvai“.
Interaktyvi galerija "100 Lietuvos žemėlapių" (100lietuvoszemelapiu.lt) visus metus
buvo tvarkoma, palaikoma ir jos turinys papildytas dar 20 žemėlapių ir žemėlapių
projektų. 2020 m. gruodį galerijoje pristatomi iš viso 145 žemėlapiai.
2. Dalyvavo kaip socialinis partneris Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedros istorinių
žemėlapių parodos „Valstybės siena – Lietuvos valstybingumo simbolis“ skirtos Kovo 11osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-osioms metinėms paminėti
organizavime. Paroda veikė nuo 2020 m. vasario 16 d. iki kovo 13 d. Kauno kolegijos
bibliotekos ir informacinių išteklių centre (Pramonės per. 22A, Kaunas).
https://www.kaunokolegija.lt/kk_renginiai/zemelapiu-paroda-valstybes-siena-lietuvosvalstybingumo-simbolis/, https://biblioteka.kaunokolegija.lt/zemelapiu-paroda-valstybessiena-lietuvos-valstybingumo-simbolis/
3. Paskelbė 9-ąjį B. Petchenik vaikų žemėlapio piešinių konkursą.
4. Organizavo paraiškų Andriaus Kapočiūno metinei premijai už aplinkos problemų žemėlapį,
konkursą, atliko atranką ir dalyvaujant steigėjui virtualiai įteikė premiją laureatui Marijui
Pileckui.
5. Dalyvavo Visuomeninės tarybos geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro ir žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengimo veiklos sritis reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo
galimybėms nagrinėti veikloje.
6. Dalyvavo Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų darbo grupės veikloje.
7. Bendradarbiavo su Vilniaus universiteto Botanikos sodu – naujausiomis technologijomis
kuriamas žemėlapis apie sukulentų kilmę akliesiems (koord. Jovita Žemaitienė).

8. 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/ .
9. Kartu su Latvijos GIS asociacija ir Estijos geoinformatikos draugija bei OpenStreetMap
bendruomene organizavo Baltijos erdvinės informacijos technologijų konferenciją
BalticGITConf 2020 (www.balticgitconf.eu), skaitė pranešimus. Konferencija vyko 2020
m. kovo 6 d. Rygoje (Latvija), Latvijos universiteto Mokslo namuose.
2. Lietuvos kartografų draugijos nariai ir samdomi darbuotojai
2020 m. pradžioje Lietuvos kartografų draugija turėjo 72 narius. Per 2020 metus savo noru
išstojo du nariai, vienas narys mirė. 2020 m. norą įstoti į LKD pareiškė ir LKD valdybos
sprendimu priimti Adomas Klimantas, Linas Gelažanskas, Kostas Gružas, Aušra Kumetaitienė ir
Evaldas Macikas.
2021 m. vasarį LKD yra 74 nariai.
Nuolat samdomų darbuotojų nebuvo.
3. Lietuvos kartografų draugijos finansinės ataskaitos išrašas
Pajamos 2020 m. – 3 575.86 EUR
Išlaidos 2020 m. – 2509,19 EUR
LKD sąskaitos
Sąskaita
Bankas
Suma
2020-12-31

LT767300010078074861
Swedbank
Sąskaitoje
EUR 6882.23

Kasoje
EUR 208.22
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