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Svarbiausi įvykiai:
2020 m. Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centrui (buv. Socialinės geografijos katedrai) 25
metų sukaktis. Buvo organizuotos dvi išvykos po Lietuvą. Vyko dėstytojai, studentai absolventai.
Svarbiausi laimėjimai:
1. Tarptautinės geografijos olimpiados - Europos šalių geografijos olimpiada. Lietuvos komanda
laimėjo: jaunių kategorijoje 2 aukso ir 1 sidabro medalius; jaunučių kategorijoje 1 aukso ir 2 bronzos
medalius. Komandos vadovė lekt. Angelė Pakamorienė.
2. Teikta paraiška Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programai. Paruošta
paraiška: Naujas požiūris į vandens paveldą „New Waters“. Paraiška pateko į rezervinių paraiškų sąrašą.
Paraišką paruošė Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras.
3. Teikta Erasmus strateginės partnerystės paraiška pagal KA 2 prioritetą, kartu su partneriais iš Italijos,
Ispanijos ir Airijos. Projekto pavadinimas: From Urban to Human Regeneration. Competences to
Regenerate Communities in Urban Regeneration Processes „Future“. Paraiška laimėta ir pradėta
įgyvendinti. Paraišką paruošė Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras.
4. Teikta paraiška Erasmus 107 programos mobilumui tarp Socialinės geografijos ir regionistikos studijų
centro ir Bal Ilan universiteto Geografijos katedros. Paraiška laimėta.
5. Sėkmingai baigtas įgyvendinti Horizons 2020 programos projektas: Uostamiesčiai – darnaus judumo
principų integravimas. Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro bendradarbiavimas su
Klaipėdos miesto administracija, Aberdyno universiteto Transporto tyrimų centru (Didžioji Britanija). Tirti
Klaipėdos mieste vykstantys darnaus judumo procesai. Paruoštos mokslinės ataskaitos, aprobuotos
Europos Komisijos.

6. Visuomenės geografijos ir geoinformacinių sistemų taikymo magistro programos absolventei
Viktorijai Trumpickaitei skirta Klaipėdos miesto savivaldybės premija už paruoštą aktualų mokslinį darbą
Klaipėdos miestui „Jaunimo užimtumas ir įsidarbinimo galimybės Klaipėdoje“. Vadovas doc. dr. Eduardas
Spiriajevas.
7. Sėkmingai vyko studentų priėmimas bakalauro studijų pirmo kurso programas „Geografija“ ir
magistro studijų programą „Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas“.
8. Lekt. Erika Čepienė konkurso sąlygomis įstojo į geografijos mokslo krypties doktorantūrą Klaipėdos
universitete.
9. Doc. dr. Aleksandrai Batuchinai suteiktas tarptautinis įvertinimas – ACC (Associated Coach
Credential) lygis, oficialiai sertifikuota koučingo specialistė.
10. Doc. dr. Eduardas Spiriajevas tapo sertifikuotu registruotu Europos Komisijos ekspertu Lietuvai
darnaus judumo, retai apgyventų teritorijų ir teritorinio bendradarbiavimo plėtros klausimais.
11. Laimėta Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 m. finansuota
projekto paraiška: Ekoturizmas gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui “Ecotour4Natur“ projekto
paraiška, kartu su partneriais iš Pajūrio regioninio parko, Baltijos Federacinio I. Kanto universiteto, Kuršių
nerijos nacionalinio parko. Projekto trukmė 2 metai. Paraišką paruošė Socialinės geografijos ir
regionistikos studijų centras.
Unikalios mokslo ir studijų patirtys:
1.Prof. dr. Angelija Bučienė. 2020 m. spalio 8 d. dalyvavo Mažeikių miesto Kraštotyros muziejaus
iniciatyva surengtoje konferencijoje "Mažeikių savivaldai 100. Fragmentai iš tyrinėjimų". Kartu su J.
Šimkumi ( Lietuvos Hidrometeorologijos Tarnyba) paruošė ir pristatė pranešimą tema "Kas senesni,
Mažeikių savivalda, ar Ventos hidrometriniai matavimai apskrities teritorijoje ?"
2. Doc. dr. Eduardas Spiriajevas. 2020 m. spalio 8 d. dalyvavo Mažeikių miesto Kraštotyros muziejaus
iniciatyva surengtoje konferencijoje "Mažeikių savivaldai 100. Fragmentai iš tyrinėjimų". Paruošė ir
pristatė pranešimą tema „Mažeikių rajono socialinė ir ekonominė geografinė raida“.
3. Lekt. Erika Čepienė. 2020 m. spalio 8 d. dalyvavo Mažeikių miesto Kraštotyros muziejaus iniciatyva
surengtoje konferencijoje "Mažeikių savivaldai 100. Fragmentai iš tyrinėjimų". Paruošė ir pristatė
pranešimą tema „Turistinis potencialas Mažeikių rajono savivaldybėje“.
4. Doc. dr. Irma Spiriajevienė ir lekt. Erika Čepienė atlikti Visuomenės geografijos studijų kryptie
programų absolventų kokybinį tyrimą „Visuomenės geografijos specialistų kompetencijų atitikimas darbo
rinkos poreikiams“. Paruoštas mokslinis straipsnis ir atiduotas spaudai.
5. Paruoša turizmo skatinimo ir plėtros studija Lietuvos-Lenkijos funkcinei zonos sukūrimui. Doc. dr.
Eduardas Spiriajevas kartu bendraautoriais iš Gdynės jūrų akademijos (Lenkija), Europos Komisijos Regio

agentūra Briuselis, Belgija) bendradarbiaujant su Lazdijų rajono, Vilkaviškio rajono ir Kalvarijų
savivaldybėmis.
6. Parašyti 5 skyriai Springer leidyklos ruošiamoje knygoje:
Jelen I., Bučienė A., Chiavon F., Silvestri T., Forrest K.L. The Geography of Central Asia. Human
Adaptations, Natural Processes and Post-Soviet Transition
ISSN 2363-9083 ISSN 2362-9091 (electronic) World Regional Geography Book Series ISBN 978-3-03061265-8 ISBN 978-3-030-61266-5, Springer Nature Switzerland AG 2020
7. Paruoštas mokslinė studija „Nuo degradacijos iki regeneravimo: miestų atnaujinimo ir atgimimo
vadovas“. Autoriai: Helena Gūtmane, dr. Armands Pužulis, dr. Peteris Škinkis, Marc Geldof, dr. Eduardas
Spiriajevas.
8. Vasarą (rugpjūčio mėn. 25 d). nuotoliniu būdu dalyvauta tarptautiniame BUP organizuotame
simpoziume, jo forume "Research and Innovation for a Sustainable Baltic Sea Region" su pranešimu "The
Depopulation of Coastal Rural Lithuania - Can Regional Parks Stabilise the sStuation or Not ?" (pranešimą
padarė doc. dr. D. Verkulevičiūtė-Kriukienė, prof. dr. A. Bučienė, E. Čepienė - bendraautorės). Dalyvauta
"Urban-rural development" sesijoje. Parengtas straipsnis anglų kalba į IF turintį mokslo leidinį "Baltic
Region".
9. Doc. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė dalyvavo Geografijos studijų krypties aprašo atnaujinimo
darbo grupėje. Aprašas vis dar tobulinimas.
10. Lekt. Angelė Pakamorienė dalyvavo Bendrųjų geografijos ugdymo programų atnaujinimo darbo
grupėje.
Poveikis regionui:
1. Paruošta taikomoji mokslinė studija „Laivybos kliūčių šalinimas Lietuvos Kuršių marių regione“
pagal Pietų Baltijos programos projektą MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu. Studijos vadovas,
tyrėjas doc. dr. Eduardas Spiriajevas (KU), tyrėjas doc. dr. Klaidas Perminas (LAJM), lekt. Vilma
Locaitienė (LAJM). Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
2. Prof. dr. Angelija Bučienė atliko depopuliacijos procesų tyrimus Vakarų Lietuvos trijų regioninių
parkų teritorijose (Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų seniūnijose ir kaimuose). Nustatyta, kad
dabartiniu metu gerėjanti situacija tik Pajūrio RP gyvenamosiose vietovėse, kituose dviejuose parkuose
(Salantų ir Nemuno Deltos) situacija negerėja, turizmo-rekreacijos veiklos taip pat
nepakankamai plėtojamos.
Bendruomenės gerovės iniciatyvos:
1.Vykdytas pusiau struktūrizuotas interviu su 12 seniūnijų seniūnais atskleidė, kad tarp
vietos bendruomenių ir gyventojų silpni ryšiai su regioniniais parkais ir jų vykdomomis veiklomis, trūksta
bendrų įtraukiančių veiklų ir pan. Nustatyti tik teigiami produktyvūs ryšiai tarp Karklės kaimo
bendruomenės ir Pajūrio RP bei tarp Nemuno Deltos RP ir Kintų vidurinės mokyklos.

2. Doc. dr. Aleksandra Batuchina skaitė viešas paskaitos visuomenei apie streso įveikimą karantino
metu.

COVID-19 POVEIKIS
Dėstytojų ir studentų savanorystės:
1.Doc. dr. Aleksandra Batuchina nukentėjusiems nuo COVID-19 smulkiojo ir vid. verslo atstovams
buvo formuojamos savitarpio pagalbos grupės, vykdomos nemokamos koučingo sesijos.
2. Lekt. Angelė Pakamorienė vedė seminarus Lietuvos geografijos mokytojams "Geografijos praktinių
gebėjimų ugdymas gamtinėje ir urbanizuotoje aplinkoje pagal atnaujintas bendrąsias geografijos ugdymo
programas".
Atlikti specialūs užsakomieji tyrimai:
1.Doc. dr. Aleksandra Batuchina kartu su kitais mokslininkais vykdė užsakomąjį (užsakovas ŠMPF)
EPALE platformos tyrimą. Tyrimas yra įvykdytas ir pristatytas.
Pritaikytos mokymosi inovacijos:
Lekt. Angelė Pakamorienė
Organizacinio komiteto narė užduočių bendraautorė, vertinimo komisijos narė:
1. Nacionalinis ADVENTUR 2020 geografinių žinių konkursas "Pažink Lietuvą ir pasaulį"
2. Nacionalinė geografijos olimpiada "Mano gaublys" 2-4 kl., 6-8 kl., 9-12 kl.
3. Nacionalinė geografijos olimpiada 9-12 klasėms.
Kita. Nėra.
Ataskaita paruošė: doc. dr. Eduardas Spiriajevas
El. p. eduardas.spiriajevas@ku.lt

