
Geografijos metinių projektų temos 2015 – 2016 
m. 

 
 

Tema Temos paaiškinimas 
Gyventojų 
skaičiaus kaita 
po Lietuvos 
Respublikos 
Nepriklausomyb
ės atkūrimo 

Tikslas: Išanalizuoti Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitą po 
Nepriklausomybės atkūrimo ir pateikti gyventojų skaičiaus 
prognozę ateityje. 
 
Uždaviniai:  

• Surinkti duomenis, kaip kito Lietuvos gyventojų skaičius 
po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. 

• Sudaryti gyventojų skaičiaus kaitos grafiką. 
• Išskirti savivaldybes, kuriose gyventojų skaičius 

sumažėjo daugiausia. 
• Prognozuoti gyventojų skaičiaus kaitą ateityje. 
• Surasti papildomų literatūros šaltinių. 

 
Reomenduojama literatūra:  

• Vaitekūnas S. 2006. Lietuvos gyventojai per du 
tūkstantmečius. Vilnius. Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centras 

• Daugirdas D., Burneika D., Kriaučiūnas E., Ribokas G., 
Stanaitis A., Ubarevičienė R. (2013). Lietuvos retai 
apgyventos teritorijos. Vilnius: 

• Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvos statistikos 
metraštis 2014. http://www.stat.gov.lt/ 

• Lietuvos gyventojų (2001 ir 2011 m.) surašymų 
duomenys, paskelbti Lietuvos statistikos departamento 
internetinėje duomenų bazeje http://www.stat.gov.lt/lt/, 
http://osp.stat.gov.lt/  

Tautinės 
mažumos 
Lietuvoje 

Tikslas: Išsiaiškinti, kokios tautinės mažumos gyvena Lietuvoje. 
 
Uždaviniai: 

• Surinkti duomenis, kiek ir kokių tautinių mažumų atstovų 
gyveno Lietuvoje 2014 metais. 

• Nustatyti kiekvienai tautinei mažumai būdingus bruožus 
(tradicijos ir t.t.) 

• Sudaryti tautinių mažumų paplitimo žemėlapį 
• Surasti papildomų literatūros šaltinių. 

 
Rekomenduojama literatūra: 

• Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvos statistikos 
metraštis 2014. http://www.stat.gov.lt/ 

• Vaitekūnas S. 2006. Lietuvos gyventojai per du 
tūkstantmečius. Vilnius. Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centras. 



Religinės 
bendruomenės 
Lietuvoje 

Tikslas: Išsiaiškinti kokių religinių bendruomenių yra Lietuvoje. 
 
Uždaviniai: 

• Surinkti duomenis kiek ir kokių religinių bendruomenių 
buvo Lietuvoje 2014 metais. 

• Apibūdinti kiekvieną religinę bendruomenę (kas būdinga 
maldos namams, apeigoms ir t.t). 

• Pateikti kiekvienos religines bendruomenes sklaidos 
žemėlapį. 

• Surasti papildomų literatūros šaltinių. 
 
Rekomenduojama lietaratūra: 

• Beresnevičius G. 2009. Religinės bendruomenės. Vilnius: 
Knygų serija mokiniams. Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas 

• Stanaitis A., Stanaitis S. 2004. Lietuvos gyventojų 
religijos ir jų paplitimas GEOGRAFIJA. T. 40. Nr. 2. P. 
26–33  

• Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvos statistikos 
metraštis 2014. http://www.stat.gov.lt/ 

Lietuviški vardai 
pasaulio 
žemėlapyje 

Tikslas: Pasidomėti, kokiais lietuviškais vardais yra pavadinti 
pasaulio žemėlapio objektai. 
 
Uždaviniai:  

• Iš pasaulio žemėlapio išrinkti lietuviškus pavadinimus. 
• 10 pasirinktų objektų išanalizuoti plačiau. 
• Sudaryti pasirinktų objektų žemėlapį.  
• Surasti papildomų literatūros šaltinių. 

 
Rekomenduojama literatūra: 

• Butkus V. 2003. Geografiniai pavadinimai pasaulio 
žemėlapyje. “Šviesa” 

• Vaitekūnas S. 2002.  Geografiniai vardai - tai ne tik 
pavadinimai. Pranešimas iš aštuntosios JT konferencijos 
“Geografinių vardų standartizavimas”. 
http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2002/10/10ge.html 

Saugomos 
teritorijos 
Vilniaus mieste 

Tikslai: Išsiaiškinti , kokios saugomos teritorijos yra Vilniaus 
mieste. 
 
Uždaviniai:  

• Surasti informaciją, kokios saugomos teritorijos yra 
Vilniaus mieste. 

• Suskirstyti saugomas teritorijas pagal paskirtį. 
• Atskleisti, koks yra saugomų teritorijų skirtumas. 
• Trumpai apibūdinti kiekvieną saugomą teritoriją. 
• Aplankyti 3 saugomas teritorijas ir jas išsamiai pristatyti. 
• Surasti papildomų literatūros šaltinių. 

 
Rekomenduojama literatūra: 



• http://stk.vstt.lt/stk/ataskaitos.jsp?lang=lt 
• https://saugomosteritorijos.wordpress.com/lietuva/teritorij

u-sarasas/ 
• http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/188 

 
Atsiskaitymo forma: Pranešimas ir vaizdinės medžiagos 
demonstravimas. 
 


