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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 2021 metais atliko
šias veiklas:
1. Pateikė paraišką, gavo ir panaudojo Lietuvos mokslo tarybos 2591 Eur paramą, suteiktą
pagal sutartį S-ACO-21-2, šioms veikloms:
a) sumokėjo narystės Tarptautinėje kartografų asociacijoje nario mokestį už 2021 ir 2022
metus,
b) visus 2021 metus užtikrino LKD interneto svetainių domenų lietuvoskartografija.lt,
100lietuvoszemelapiu.lt ir cartocon.lt palaikymas. Buvo užtikrinta šių interneto
svetainių priežiūra – turinio valdymo sistemos naujinimai bei saugumo užtikrinimas,
reikiami programavimo darbai.
c) LKD svetainė papildyta nauju reikšmingu mokslininkams ir visiems kartografijos
entuziastams turiniu – sukurta A. Kapočiūno kolekcijos žemėlapių galerijos
aplikacija, sudaranti sąlygas palaipsniui ten perkelti daugiau kaip 5000 kolekcijoje
esančių istorinių žemėlapių; integruoti interaktyvūs nusikalstamumo žemėlapiai,
sukurti LKD premijos už aplinkos problemų žemėlapį viešinimo puslapiai.
2. Organizavo 9-ojo B. Petchenik vaikų žemėlapio piešinių konkurso nacionalinę atranką ir
dalyvavimą tarptautiniame konkurse, viešinimą ir premijų bei prizų įteikimą dalyviams.
2021 metais konkursui buvo pateikta daugiau kaip 870 kūrinių. 685 atitiko konkurso
reikalavimus ir buvo vertinami. Išrinkti 267 geriausi darbai eksponuojami virtualioje LKD
galerijoje. Šeši darbai dalyvavo tarptautiniame konkurse Florencijoje 2021 m. gruodžio 14–
18 d. 2021 metais Lietuvos dalyviai vėl gavo net du Tarptautinės kartografų asociacijos
apdovanojimus: 2 vieta amžiaus grupėje iki 6 metų (Elzė Marija Jakubėnaitė, 4 metų iš
Jonavos) ir Pijus Jokubaitis (15 m., iš Gargždų).
3. Organizavo paraiškų Andriaus Kapočiūno metinei premijai už aplinkos problemų žemėlapį,
konkursą, atliko atranką ir dalyvaujant steigėjui virtualiai įteikė premiją SĮ „Vilniaus
planas“ komandai (Agnė Eigminienė, Povilas Rinkūnas, Linas Vaitkevičius, Rūta
Četrauskaitė ir Rima Vaicekauskaitė) už interneto žemėlapį „Vilniaus miesto oro kokybės
žemėlapis“.
4. Vykdė užsakomuosius darbus: Etnokultūros globos tarybos užsakymu sudarė skaitmeninį
Lietuvos etninių regionų žemėlapį.
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. 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/.
2. Lietuvos kartografų draugijos nariai ir samdomi darbuotojai
2021 m. pradžioje Lietuvos kartografų draugija turėjo 72 narius. Per 2021 metus dėl ilgiau kaip
trejus metus nemokamo nario mokesčio buvo pašalinti penki nariai. 2021 m. norą įstoti į LKD
pareiškė ir LKD valdybos sprendimu priimta Rūta Puzienė.
2022 m. vasarį LKD yra 68 nariai.
Nuolat samdomų darbuotojų nebuvo.
3. Lietuvos kartografų draugijos Revizijos komisijos patvirtintos finansinės ataskaitos
išrašas
Pajamos 2021 m. – 7 665,28 EUR
Išlaidos 2021 m. – 6 744.57 EUR
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Bankas
Suma
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LT767300010078074861
Swedbank
Sąskaitoje
Kasoje
EUR 6 882,23
EUR 208,22

Iš viso
EUR 7 090,45
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